
 
Uchwała Nr VII/ 74 /2007 
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 22 czerwca 2007 r. 
 
 

w sprawie: zmian w bud Ŝecie gminy Pawłowice na 2007 r.  
 

                 Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 4,  art. 51,  57,  58 ustawy z   dnia   8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr  142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/  
 oraz art.  3, 4  ustawy z dnia 13 listopada  2003 r. o dochodach  jednostek samorządu  terytorialnego  
/ Dz. U. Nr 203  poz. 1966 / art. 165, 168 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
/Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami/ po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisji Działalności Społecznej 
 
 
 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

   
 

§ 1 
 

Zmienić uchwałę nr III/26/2006 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie budŜetu 
gminy Pawłowice na 2007 r. z późniejszymi zmianami  w ten sposób, Ŝe: 
 
A/  ZWIĘKSZYĆ DOCHODY BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                724.133,00                  
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                            o kwot ę                      94.000,00 
-  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł                   94.000,00 
 
Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą oraz wod ę i gaz o kwot ę 115.103,00 
- wpływy do budŜetu nadwyŜki środków obrotowych zakładu budŜetowego                           115.103,00 
 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                               o kwot ę                    310.000,00         
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                                              310.000,00 
 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony  
            prawa oraz s ądownictwa                                                       o kwot ę                            350,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na zadania bieŜące realizowane przez gminę  
  na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                     350,00                                                 
 
Dz. 758 RóŜne rozliczenia                                                                   o kwot ę                            360,00 
- subwencja oświatowa subwencji ogólnej                                                                                     360,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                            o kwot ę                      60.577,00        
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                        60.372,00   
- odsetki                                                                                                                                          205,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna                                                                   o kwot ę                       79.755,00       
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących  
  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                27.500,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                        52.255,00                                                                                                                     
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Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              o kwot ę                           63.988,00 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŜących jednostek 
  sektora finansów publicznych                                                                                                  63.988,00 
 
 
 
 
B/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ               2.980.837,00                       
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                            o kwot ę                     127.000,00 
rozdz. 01008 Melioracje wodne                                                                                               120.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                     120.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   70.000,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                        7.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 7.000,00                                            
 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                              o kwot ę                     640.000,00 
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                             310.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             310.000,00 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                     330.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             330.000,00 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                   o kwot ę                  1.043.930,00 
rozdz. 70004  RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej                                           50.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       50.000,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    50.000,00 
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        800.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             800.000,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                        193.930,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       42.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             151.930,00 
 
Dz. 710 Działalno ść usługowa                                                           o kwot ę                        70.000,00 
rozdz. 71035 Cmentarze                                                                                                           70.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               70.000,00 
 
Dz. 750 Administracja publiczna                                                       o kwot ę                        86.273,00 
rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                                         26.273,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               26.273,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   26.273,00 
rozdz. 75095 Pozostała działalność                                                                                          60.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               60.000,00 
 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony  
            prawa oraz s ądownictwa                                                       o kwot ę                            350,00 
rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów 
                     oraz referenda gminne                                                                                               350,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                            350,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         350,00 
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Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                            o kwot ę                    360.937,00 
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           127.450,00       
- wydatki bieŜące                                                                                                                     127.450,00                                                                                                                      
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    97.090,00 
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                                       150.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       50.000,00                                                                                
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    50.000,00                                                                      
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             100.000,00 
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                              50.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       50.000,00                                                     
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    50.000,00 
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                          33.487,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       33.487,00 
 
Dz. 851 Ochrona zdrowia                                                                     o kwot ę                      43.604,00 
rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                           43.604,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       13.604,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               30.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   30.000,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna                                                                   o kwot ę                       94.755,00       
rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej                                                                                 17.500,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       17.500,00                                                                                                                        
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                   17.500,00 
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 47.627,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       47.627,00 
rozdz. 85295 Pozostała działalność                                                                                          29.628,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       29.628,00 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska              o kwot ę                           63.988,00 
rozdz. 90095 Pozostała działalność                                                                                          63.988,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       63.988,00 
 
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                      o kwot ę                        450.000,00 
rozdz. 92195 Pozostała działalność                                                                                        450.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             450.000,00 
 
 
 
 
C/  ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ             1.006.852,00             
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                            o kwot ę                       77.000,00 
rozdz. 01008 Melioracje wodne                                                                                                 70.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       70.000,00 
rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                        7.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 7.000,00                                            
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                     7.000,00                                                                                                                              

 
 
 



-4- 
 

Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                              o kwot ę                     400.000,00 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                     400.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             400.000,00 
 
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                   o kwot ę                     400.000,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                        400.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             400.000,00 
 
Dz. 750 Administracja publiczna                                                       o kwot ę                        86.273,00 
rozdz. 75023 Urzędy gmin                                                                                                         86.273,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               86.273,00                                                
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                           o kwot ę                         5.579,00 
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                               5.579,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 5.579,00 
 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                 o kwot ę                        38.000,00 
rozdz. 90015 Oświetlenie uliczne                                                                                              38.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               38.000,00 
 
 
 
Zmienia się załącznik nr 9 Wydatki majątkowe w budŜecie gminy na rok 2007 i otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 
Zmienia się załącznik nr 10 Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009 i 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 
Źródłem pokrycia niedoboru jest poŜyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości  66.351,00 oraz wolne środki  w kwocie 1.185.145,00. 
Na spłatę zadłuŜenia przeznacza się kwotę 1.644,00 
Zestawienie przychodów i rozchodów budŜetu gminy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  
 
 
 
Ogółem dochody bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą        47.076.716,00                                                                      
 
Ogółem wydatki bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą          53.601.835,00                                              
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 


