
 
                                                       Uchwała Nr IX/ 106 /2007 

Rady Gminy Pawłowice 
 
z dnia 19 pa ździernika 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                140.895,00                 
w tym: 
 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                             o kwot ę                     40.840,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                       40.840,00                         
 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                               o kwot ę                      35.000,00         
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŜące realizowane  
  na podstawie porozumień między j.s.t                                                                                     35.000,00  
 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa  
             oraz s ądownictwa                                                                    o kwot ę                      10.890,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                        10.890,00                                                                                                
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                             o kwot ę                     47.488,00 
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieŜących gmin pozyskane z innych źródeł        47.488,00 
                                                
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                            o kwot ę                    6.677,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                          6.677,00 
 
 
 
B/  ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ               299.860,00  
w tym: 
 
Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                    o kwot ę                    299.860,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                299.860,00                     
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C/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                  168.795,00               
w tym: 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo                                                             o kwot ę                      40.840,00 
rozdz. 01095 Pozostała działalność                                                                                          40.840,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       40.840,00 
 
Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                              o kwot ę                       35.000,00 
rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe                                                                                  35.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       35.000,00 
 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony prawa  
             oraz s ądownictwa                                                                    o kwot ę                      10.890,00 
rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu                                                                                  10.890,00        
- wydatki bieŜące                                                                                                                       10.890,00 
 
Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                               o kwot ę                   55.388,00 
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                               7.900,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                         7.900,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      6.600,00 
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                          47.488,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       47.488,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      2.000,00    
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                            o kwot ę                    6.677,00 
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                              6.677,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                         6.677,00 
 
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                            o kwot ę                    20.000,00 
rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                                          20.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       20.000,00 
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                   20.000,00 
 
 
 
 
D/  ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                327.760,00                               
w tym: 
Dz. 852 Pomoc społeczna                                                                        o kwot ę                299.860,00 
rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 
                     emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                          299.860,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                     299.860,00  
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                     6.568,00                                                                                                  
 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                            o kwot ę                    7.900,00 
rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                                    7.900,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                         7.900,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      7.900,00 
      
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                            o kwot ę                    20.000,00 
rozdz. 92695 Pozostała działalność                                                                                          20.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       20.000,00 
w tym: 



a/ dotacje                    20.000,00 
-3- 

 
 
Zmienia się załącznik 6b Plan finansowy zakładu budŜetowego „Gminny Zakład Sportu” na rok 2007 i 
otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
 
 
 
 
Ogółem dochody bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą        47.223.973,00                                                                      
 
Ogółem wydatki bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą          53.749.092,00                                              
 
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
 
 

§ 3  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 
 


