
Uchwała Nr X/ 126 /2007 
Rady Gminy Pawłowice 
 
z dnia 23 listopada 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                821.243,00                      
w tym: 
 

Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                               o kwot ę                   465.896,00                  

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa  na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

  realizowane na podstawie porozumień między j.s.t                                                              410.896,00 

- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 
  inwestycji jednostek sektora finansów publicznych                                                                 55.000,00 
 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                         o kwot ę                       5.601,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu 
  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                    5.601,00                           
 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                             o kwot ę                     49.746,00 

- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                        30.616,00 
- wpływy z róŜnych dochodów                                                                                                        380,00 

- środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł                                  18.750,00 

 

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport                                                          o kwot ę                    300.000,00 
- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie  
  kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów  
  publicznych                                                                                                                           300.000,00 
 
 



B/  ZMNIEJSZYĆ DOCHODY BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ            1.489.206,00                         
w tym: 
 
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznyc h i od innych jednostek  
             nie posiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki zwi ązane  
             z ich poborem                                                                                                        1.489.120,00 
- podatek dochodowy od osób prawnych                                                                             1.489.120,00 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         o kwot ę                            86,00 
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                   86,00 
- dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację własnych zadań  
  bieŜących gmin                                                                                                                               86,00 
 
 
 
C/  ZWIĘKSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ                  792.123,00                            
w tym: 

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę  o kwot ę        185.750,00  
rozdz. 40002 Dostarczanie wody                                                                                            185.750,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                     185.750,00     
w tym: 
a/ dotacje                                                                                                                                 185.750,00 
 

Dz. 600 Transport i ł ączno ść                                                              o kwot ę                     149.406,00                    
rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie                                                                             149.406,00                                                                            
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             149.406,00        
 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                   o kwot ę                       12.000,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                          12.000,00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       12.000,00 
 

Dz. 750 Administracja publiczna                                                      o kwot ę                           5.601,00 
rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie                                                                                              5.601,00        
- wydatki bieŜące                                                                                                                         5.601,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      4.500,00 
 

Dz. 801 Oświata i wychowanie                                                           o kwot ę                     436.836,00                 
rozdz. 80101 Szkoły podstawowe                                                                                           166.270,00                                          
- wydatki bieŜące                                                                                                                     166.270,00    
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                  166.270,00 
rozdz. 80104 Przedszkola                                                                                                         80.400,00                                                                    
- wydatki bieŜące                                                                                                                       80.400,00                                                                                                               
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    76.400,00                                                                                                    
rozdz. 80110 Gimnazja                                                                                                              86.000,00                                                                                                         
- wydatki bieŜące                                                                                                                       86.000,00   
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    73.000,00 
rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące                                                                                        42.800,00                                                                                        
- wydatki bieŜące                                                                                                                       42.800,00    
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    33.000,00  



rozdz. 80130 Szkoły zawodowe                                                                                                12.000,00                                                              
- wydatki bieŜące                                                                                                                       12.000,00   
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                    12.000,00                                                                                                       
rozdz. 80195 Pozostała działalność                                                                                          49.366.00 
- wydatki bieŜące                                                                                                                       49.366,00 
w tym: 

a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                         120,00                                                        

 
 
 
 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         o kwot ę                       2.530,00 
rozdz. 85401 Świetlice szkolne                                                                                                    2.530,00                                                                                               
- wydatki bieŜące                                                                                                                         2.530,00 
w tym: 
a/ wynagrodzenia i pochodne                                                                                                      1.900,00 
 
 
D/  ZMNIEJSZYĆ WYDATKI BUDśETU GMINY                                  O KWOTĘ             1.460.086,00                               
w tym: 
Dz. 600 Transport i łączność                                                                  o kwotę                    560.000,00 

rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne                                                                                     560.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             560.000,00 
 

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa                                                     o kwot ę                   900.000,00                
rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i  nieruchomościami                                                       500.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             500.000,00 
rozdz. 70095 Pozostała działalność                                                                                        400.000,00 
- wydatki inwestycyjne                                                                                                             400.000,00 
 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza                                         o kwot ę                            86,00 
rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów                                                                                   86,00                                                                                                                                                                                                              
- wydatki bieŜące                                                                                                                              86,00 
 
 
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 7 plan dochodów i wydatków własnych jednostek budŜetowych na rok 2007 
i otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.  
 
 
 
Ogółem dochody bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą                46.556.010,00                                                                             
 
Ogółem wydatki bud Ŝetu gminy po zmianach wynosz ą                 53.081.129,00                
 
 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

 
§ 3  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia 



Uzasadnienie do uchwały: 

 
I. Dochody bud Ŝetu gminy na rok 2007 zwi ększaj ą się o kwot ę ogółem       
   821.243,00  
Środki pochodzą z dotacji celowych:  
- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na pokrycie kosztów    
  opracowywanego projektu budowy obwodnicy Pawłowice  kwota 410.896,00 
- dotacja z funduszy celowych urzędu marszałkowskiego na budowę drogi do pól  
  ul. Pszczyńska Warszowice kwota 55.000,00 
- dotacja celowa z budŜetu państwa na zwiększone koszty referatu spraw  
  obywatelskich – wymiana dowodów osobistych  kwota 5.601,00 
- dotacja celowa z budŜetu państwa na wydatki bieŜące w oświacie – dokształcanie    
  młodocianych i komisje egzaminacyjne kwota 25.120,00 , zwrot z ubezpieczenia   
  majątku za szkodę kwota 380,00 i lektury szkolne  kwota 5.496,00 
- środki na realizację programu Socrates Comenius w PPMO Pawłowice  
  kwota 18.750,00 
- dotacja celowa z UKFiS-u Warszawa na budowę lodowiska kwota 300.000,00 
 
 
II Zmniejszono dotacj ę z bud Ŝetu państwa na stypendia socjalne kwota 86,00  
    
 
 
 
W ramach realizacji bud Ŝetu dokonuje si ę przeniesie ń środków  ; 
1. zmniejsza się wydatki w dz. 600 o kwotę 560.000,00 / przebudowa ul. Rolników/ 
    zmniejsza się wydatki w dz. 700 o kwotę 900.000,00 / zakup mienia komunalnego   
    500.000,00 i modernizacja budynku A Urzędu Gminy 400.000,00/ 
 
2. zwiększa się wydatki bieŜące w dz.801 o kwotę 387.470,00 i w dz. 854 o kwotę   
    2.530,00 na pokrycie wydatków bieŜących szkół i przedszkoli; 
    przeznacza  się środki na dotację przedmiotową dla GZWiK w kwocie 185.750,00   
    zwiększa się wydatki bieŜące w dz. 700 o kwotę 12.000,00 z przeznaczeniem na    
   dostosowanie pomieszczeń w Domu Kultury na Osiedlu na realizację programu 
   „Centra kształcenia na odległość na wsiach”. 
Pozostałe wolne środki przeznacza się na zmniejszenie dochodów w podatku     
dochodowym od osób prawnych kwota 1.489.120,00 
 
Ogółem dochody wynoszą 46.556.010,00 a wydatki 53.081.129,00  
 
 


