
 
                                                       Uchwała Nr VIII/ 96 /2007 

Rady Gminy Pawłowice 
 
z dnia 14 wrze śnia 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                257.871,00                 
w tym: 
 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                               o kwot ę                    198.164,00         
- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                                              198.164,00  
                                                
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                              o kwot ę                    31.419,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                        28.469,00 
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadań bieŜących j.s.t                           2.950,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna                                                                     o kwot ę                       3.440,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                    2.200,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                          1.240,00 
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                          o kwot ę                    24.848,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                        24.848,00 
 
 
 
 
B/  ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                   8.120,00                 
w tym: 
 
Dz. 852 Opieka społeczna                                                                     o kwot ę                       8.120,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie                                                    8.120,00                              
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C/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                  346.631,00               
w tym: 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                              o kwot ę                     238.164,00 
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                             198.164,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             198.164,00 
rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                       40.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       40.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   40.000,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                              o kwot ę                   31.419,00                    
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                             26.316,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       26.316,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    26.316,00                                                                                                     
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                            5.103,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                         5.103,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      2.153,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna                                                                     o kwot ę                       3.440,00 
rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre   
                     świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                2.200,00  
- wydatki bieŜące                                                                                                                         2.200,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      2.200,00 
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   1.240,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                         1.240,00  
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                          o kwot ę                    24.848,00 
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                            24.848,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       24.848,00 
 
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                           o kwot ę                    50.000,00 
rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                               50.000,00 
- dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
  inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych            50.000,00 
 
 
 
 
D/  ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                  98.120,00                               
w tym: 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                              o kwot ę                       40.000,00 
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                  40.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               40.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   40.000,00 
 
Dz. 700 Działalno ść usługowa                                                            o kwot ę                       50.000,00 
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                          50.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                               50.000,00 
 
Dz. 852 Opieka społeczna                                                                     o kwot ę                       8.120,00 
rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   8.120,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                         8.120,00 
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Zmienia się załącznik 6a Plan finansowy zakładu budŜetowego „Gminny Zakład Wodociągów i 
Kanalizacji” na rok 2007 i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
Zmienia się załącznik nr 9 Wydatki majątkowe w budŜecie gminy na rok 2007 i otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały 
Zmienia się załącznik nr 10 Wydatki na Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2007-2009 i 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 
 
Ogółem dochody bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą        47.326.467,00                                                                      
 
Ogółem wydatki bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą          53.850.346,00                                              
 
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 
 
 
 
 


