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WYDATKI MAJĄTKOWE W BUDśECIE GMINY NA ROK 2007 Z WYŁĄCZENIEM WYDATKÓW UJĘTYCH W WIELOLETNIM 

PROGRAMIE INWESTYCYJNYM 

 
 
  

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                   639.000,00                                       

w tym rozdz. 01010: 
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane przez zakład budŜetowy GZWiK      632.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                                 7.000,00  
 

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                   4.311.164,00 

w tym rozdz. 60013 
sołectwo Pawłowice  
- renowacja nawierzchni jezdni i chodnika ul. Zjednoczenia i Pszczyńska       250.000,00 
- budowa chodnika przy DW 938 od stawu Młyński do ul. M.Dąbrowskiej        658.164,00 
 

w tym rozdz. 60014: 

sołectwo Jarz ąbkowice 
- przebudowa ul. Kasztanowej  i Wiejskiej                                                       110.000,00 

sołectwo KrzyŜowice 

- budowa chodnika ul. Ligonia                                                                          108.000,00 
sołectwo Pielgrzymowice 
- przebudowa ul. Zebrzydowickiej                                                                     125.000,00 
sołectwo Pniówek 
- budowa chodnika przy DP ul. Kruczej                                                            100.000,00 

 

w tym rozdz. 60016: 

sołectwo Pawłowice 
- przebudowa ul. Wspólnej                                                                            1.116.000,00 
- przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza wraz z parkingiem                   610.000,00 
- przebudowa ul Mickiewicza – III etap / od ul. K.Miarki do Nowej/                  988.000,00 
sołectwo Pawłowice Osiedle 
- przebudowa chodników przy ul. Polnej, Górniczej, LWP, Pukowca               162.000,00 
- przebudowa parkingu przy Ośrodku Zdrowia  ul. Górnicza                              64.000,00 
sołectwo Jarz ąbkowice 
- przebudowa ul. śytniej                                                                                      20.000,00 
 
DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                          944.000,00                              
w tym rozdz. 70004                       
- zakupy inwestycyjne                                                                                        10.000,00 
w tym rozdz. 70005: 
- zakupy inwestycyjne                                                                                      800.000,00 
w tym rozdz. 70095 
- budowa mieszkań socjalnych                                                                          54.000,00 
  w tym: 
  Pawłowice ul. Polna                                   54.000,00 



- zakupy inwestycyjne                                                                                       80.000,00 
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DZ. 710  DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA                                                                                    
77.000,00 
w tym rozdz. 71035 
- budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym                                        77.000,00                                                                                    
 

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                               
313.500,00 

w tym rozdz. 75023 
- zakupy inwestycyjne                                                                                    235.500,00 

w tym rozdz. 75075 

- zakupy inwestycyjne                                                                                        5.000,00 
w tym rozdz. 75095                                                                                           
- budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego i Elektroniczne Wrota         73.000,00 
 
DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA                 20.000,00 
w tym: rozdz. 75495 

- monitoring terenów w centrum Pawłowic                                                      20.000,00 

 
 

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                       
37.700,00 
w tym rozdz. 80101 
- modernizacja instalacji ciepłej wody w SP nr 2 Pawłowice                           22.500,00 
w tym rozdz. 80110 
-  zakupy inwestycyjne                                                                                      5.200,00 
w tym rozdz. 80114 
- zakupy inwestycyjne                                                                                      10.000,00 
 

 

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA                                                                                              107.000,00                                       

w tym rozdz. 85154 
- modernizacja terenów rekreacyjnych – boiska  Jarząbkowice                     107.000,00 
 
 

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA                                                                                                  
7.000,00 
w tym: rozdz. 85219 
- zakupy inwestycyjne                                                                                     7.000,00 



 
 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                    192.000,00 

w tym rozdz. 90015 
- budowa oświetlenia ul. Kasztanowa Jarząbkowice                                    20.000,00 
                                  ul. Powstańców Pielgrzymowice                                   8.000,00 
                                  ul. Śląska KrzyŜowice                                                  27.000,00               
                                  ul. Korczaka Golasowice                                             37.000,00 
                                  ul. Zapłocie Pawłowice                                                47.000,00 
                                  ul. Pszczyńska Pawłowice /droga do cmentarza/       53.000,00                                                       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uzasadnienie do uchwały: 

 
I. Dochody i wydatki bud Ŝetu gminy na rok 2007 zwi ększają się o kwot ę  
  ogółem kwota 256.631,00 
Środki pochodzą z dotacji celowych:  
- dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację własnych zadań bieŜących gmin  
  z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie   
  ustnego egzaminu maturalnego    kwota 2.153,00  
- dotacja celowa z WFOŚriGW Katowice na wyjazd dzieci na zieloną szkołę / IX / 
  kwota 2.950,00. 
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na    
   podstawie porozumień dot. budowy chodnika DW 938 o kwot ę 198.164,00 zł. 
- dotacja celowa na składki zdrowotne dla OPS zwiększenie o  kwot ę 2.200,00 zł 
- dotacja celowa dla szkół na mundurki kwota10.400,00;  podręczniki szkolne 
  kwota 14.448,00   i nauka języka angielskiego  kwota 26.316,00 zł.    
 
W ramach realizacji bud Ŝetu dokonuje si ę przeniesie ń środków  ; 
1. poprzez zmniejszenie w dz. 700 – Działalność usługowa rozdz. 70005 § 6060  
o kwotę 50.000,00 i przeznacza się na dotację dla GOK z przeznaczeniem na 
realizację nowego zadania inwestycyjnego w latach 2007 - 2010 – rozbudowa i 
modernizacja budynku GOK Pawłowice  ul. Zjednoczenia 67 dz. 921— Kultura i 
ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92109 § 6220   
PowyŜsze zadanie wprowadza się do WPI. 
 
2. zmniejszenie środków w dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6300 o 
kwotę 40.000,00 i przeznaczenie jej na pomoc finansową w rozdz. 60016 § 2710 
porozumienie z Gminą Strumień. 
 



RównieŜ do WPI wprowadza się zadanie:  
– zabudowa platform samonośnych do Ośrodków zdrowia Golasowice i Pawłowice –  
   projekt  2007 r. a wykonanie 2008 r. 
-  budowa mieszkań socjalnych Jarząbkowice ul. Kasztanowa 
   projekt 2007 r. a wykonanie 2008 r. 
Zmiana WPI – Koszt inwestycji rozbudowa i adaptacja budynku A Urzędu Gminy 
planuje się na kwotę 5.800.000,00 w latach 2007 – 2009 
Zmienia się plan finansowy GZWiK w ramach wydatków pomiędzy dz. 400 a 900 - 
bez zwiększenia przychodów i wydatków.  
 


