
UCHWALA NR x./8E/2O19
R{DY GMINY PIETROWICE \I'II,LKIE

z dnia l2 sierpnia 2019 r.

*'lprlwie zmirtr w budr2cie gmiry o.2019 rok

Na podsta*ic an. l8ust 2 pkl.4 ustawy zdnia 08 marca 1990r. o samoflqdzie Bminnym (DzU.
z 2o19r. wz. 505\ o:fz an.2l I,212, an. 217 ust. 2 pkt. 6. a11.222, afi.257, 25t uslawy z dnia 2? sierpnia

20o9r. o finansach publicznych (lekst jcdnolity DLU. z2ol1t' poL 2017 zp6in. zn.) na wniosck W6jta
Gminy

Rrdt Cminy Pietrowice Wielkie

0 t. L Zwiekz, sil budzet gminy po sltonie dochod6w o kwotl 100.468,00 zl.

2. Zmiany planu dochod6w przedstawia zalqcaik nr I do niniejszlj uchwaly.

$ 2. | . Zwiqksza sil bud2Et Bm iny po stronie wydatk6w o kwot9 3 98.834,00 zl.

2. Zmiany planu wydalk6w przedslawia zalqcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

$ 3. Zmiany planu wydatk6w maj4tkowych przedstawia zalqcznik m 3 do niniejszej uchwaly

$ 4. Zmiany planu prrychod6w i rozchod6w przedstarvia zar4cznik nr 4 do niniejszej uchwaly

S 5. Zmiany wydalk6w planowanych kwot wydatk6w na przedsi(wzigcia realizowane w ramach Funduszu

Soleckiego na 2019 rok pruedstawia zrl4cznik nr 5.

$ 6- W uchuale nr Ill/34/2018 Rady Gminy Pielrowice Wielkie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie

budzelu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2019 $ 3.1 otrzymuje branienie:

l. R62nica migdzy dochodami i \tydatkami slanowi planowany deficyt budT-elu w k*ocie l.'137 851'32 zl'
tr6ry zosranie polryly prz)chodami pochodz4clmi z:

l)ze splat po4czek udzielonych na finansowanie zada6 realizo*anych z udzialem jrodk6w pochodz4cych

z budzetu unii Europcjskiei - 59.000,00 zl.

2) wolnych Srodk6\r, jako nad\vyzki srodk6w pienifznych na rachunku biez4clm bud2elu wlnikajqcej

z rozliczeri ked}16w i po2yczek z lar ubiegtych w kwocie - 1.678.851.12 zl

g 7. Wykonanie uchwaly powierza sif W6jlowi Gminy Pietrowice Wielkie

$ 8. Uchwalf oglas?, sil przez w,-wieszenie na tablicy ogloszeh

Jlr\lrtrl _!:l i.i11 lr'r'1ll:1 il.'



$ 9. Uchwala wchodzi z dnienr

Pr2ewodniczacy Rady Gminy

fiotr Bajak

podjgcia.

ObjaJnienia anian w budzecie na 2019 rok: W planie dochod6w budzetu zwilkszono plan o kwoty dochod6w

*ykonanych ponad plan. W planie \rydatk6w wprowadzono Srodki na realizacje zadari inwestycyjnych

wieloletnich ujetych w zalqczliku do Wieloletniej prognozJ- Finansowej na lala 2019"2026. Uzup€lniono

{rodki na wydalki w rozdziale 01010. Na wniosek Rady Soleckiej w Samborowicach dokonano znian
przedsiewzie6 z Funduszu Soleckiego. Do planu dochod6w i \rldalk6w wprowadzono ptzedsifwzilcia
realizowane w ramach pomocy finanso*ej w formie dotacji celowej w ramach Marszalkowskiego Konkursu

"lnicjatywa Solecka" w2ol9 roku: Likwidacja starcj fonlanny oraz zagospodarowanie terenu poprzez

ustawienie malej archilektury wraz z olwiellcnicm nalerenie zieloneSo cenlrum Lekanowa. Zagospodarowahie

zielonej stle8 aktylvnosci spolecznej w tym poslawi€nie tablicy pamiqrkowe.i i zakup wyposazenia i dokonanie

nasadzeri- Budowa chodnika przy ul. widokowej rv Zerdzinach. Budowa chodnika przy ul. wiejskiej
w Cr6dczankach.

ld: 28.48D78t-?08E'.1F84-AoCC-E0F7E952,lB:lA Podniranr.



z.hc:nlt Nr I
do Uchw:ly Nr X/EE,2019

Rady Gmlny Pletro lcs l{lolllc
z dnl. 12 rllrpnl. 2019r.

I 6

756
Ooclroay oa oso prawnvcrr, od os6b fizycznych i od
rnnych rsdmsEk n eposrada)qcfch osobo*oici plawnei

omz \rydalki zwi+an€ z ich Pobor€m

0,00 37 531.00

w tym z h ulu dolacji i Srodk6w na finansowanis
wydaltow ns GalEscJq zadai finansowanych z udzialem
S.odk6w. o kt6rych mowaw ad 5 usl. 1 pkt 2 43

0.00 0,00

Wplywy z podatku od spadkow darowizn 0,00 7 806.00

Wplyry z innych lokalnych oplat pobbranych pzez
jsdnoslki ssmolzqdu leMorialnego na podstawie 0.00 5 700.00

Wptyv!ry z podatku od czynnosci cywilnoprawnych 000 24 025,00

900 Go6poda a komunalna i ochrona Srodow ska 0.00 12 000.00

w iyrn z ty'tulu dolacjii(rcdk6w na nnansowanie
wydatk6w na rsalEaciF zadai tnansowanych z udzral€m

Srodkdw. o kt6rych mowa w arl. 5 ust. 1 pkl2 i 3
0.00 000

Srodki na dofinansowani€ f,,lasnych zadan biezqcych
gmrn, powiatdw (uwiazk6w 9min, zwiqzk6w powiatowo-
gminnycn.zwiqzk6w powiatow), samozqdow
wopw&ztw, pozyskane z innych rddel

0,00 12 000 00

0,00 49 531,00

w tynr z tylufu Ootaeiigrodk6w na,inansowanie
wydat(6w na realzacjgzadai finansowanych z udzialem
Srodl6w, o K6rych mowa w arl. 5 usl. 1 Pkt2 i 3

0,00 0,00

010 Ro.Elwo low ectwo 2 937,00

w lym z Mut', dotacja a arcdk6w na finansowanie
wydalkow na 6.lEacjq zadai finansowanych z udzial€m
Sodkdw. o kt6rych mo*a w arl. 5 ust 1 pkt 2 i 3

0,00

000 2 937 00

wtym z lytulu dolacjiiSrodkdw na {inansowanie
wydatk6w na rcali:acjq zadah finansowanych z udzialem 0,00

Srodkr na dolinansowanie w{asnych inwestyci gmin,
pov!1al6w (zwiqzkow gmin e azk6w powiatowo-
gminnych, zwiqzkow powial6w). samor2 qd6w
wol€w6dnw, pozt€kans z innych 2r6del

2 937.00

600 0.00 48 000 00

wtym 2 Mulu dolacjiiSrodk6w na linansowanie
wyda$(6w na realizacjQ zadan finansowanych z udzialem
Srodkow, o K6rych mowa w arl. 5 usl. 1 pkl2 3

0.00

Srcdki na dof nansowanie wlasnych inwestycti gmin
powal6w ( qzk6wgmin, zwiazk6w powiaiowo-
gminnych. zwiqzk6w powiai6w), s.mozqd6w
woiewodztw, pozyskane z innych 2r6del

48 000 00

.r.r\ )\:rl lLrl 1. L r:iiri\,I l

o ool

a.*l

o.ool

,-l

,aal

.-l



0,001 50 937,00

a,*l 0,00

Og6len: 0,00 100 468,00

z tytulu dotecjllarodk6w n. fin.nsowanlo
wydatk6w na r€allzaci? z.dan finansowanych 2

udzlalom lrodk6w, o kt6rych mowa w art.5 ust.l Pkt
2t3

0,00

ld: 2EABDTEf-7088-4 r84-,,\0( C-t10F7E952483A. PodDira y
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Zatacznik nr 3
do Uchwaly NrX/88i2019
Rady Gminy Pieirowice Wielkie
z dnia 12 sierpnia 2019l.

ZmianaRozdzlalDzial
32 500,00600

32 500.00&016 Orogi publiczne g minne

32 500,00Wydark nwesrycrne jednoslek bldlelowych

32 500,00zedz ny. kontyhuacja bldowychod.ika przy ul. wiJokowej

232 524,00630

232 524,0063003 Zadania w zakesie upowszechn anialurystyl(

232 524,44Wvdetki nwestvcylne iednoslek budzelowych

232 a24.44BLrdowa iniastruklury lechniczn.j przy norcpNstarch wieltch
widokowych na teren e Eumregionu sluBiaw Pielr@i@ch wielkich

I610,00Gospodarkakomunalnai ochtona6rodowiska900

8 610.0090002 Gospodarla odpada mi komLnalnym

8 610,00wydatki inweslycyjie jed noslek bud2etowych

8 610,00Budowa Ponkiu Selektwnej zbi6lki odpad6w Komunalny.hw Pielrowicach
Wielkich pEy ul. Fabrydnej.

I

ld: 28ABD78[_-708E-4f 84-A0CC-E0l_78952,1834 Podpis.n,

Tre6i
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Zalqcznlk Nr4
do Uchwety Nr X'l88/2019
Rady Gmlny Piefowlce Welkie
r dnla '12 slerpnl.20'19r.

Zmiana planu przychod6w i rozchod6w budietu w 2019r.

298 366,00Przychody og6lem:

298 366,001 Wolne srodka o kl6rych mowa w art. 2'17 ust.2 pK 6 uslawy

Id: 2EABDTEF-708E-4FE4- 0CC_E0li?8952{RlA l'odDienr_

Lp. TreSc Kwota



z.henll }{r 5
do Uchw.ry Nr X/tt 20ll
R.dy Gmlny Pl€trowic€ Wi€lki€
u dnla l2 BlorPnla 20'19r.

Zml.n. pl.nu wydatt6w nr pr.d.ltEhcl. re.llzowan.v, r.m.ch Fundutzu Sor.ckl.go n.2010 ror

801 Olwta', I wwhowrnl. 1700,00

80195 Pozostrh dzialalno66 4 700,00
- dofinansoflanie zakupu dtzwi zcwnelrznych i2efu4i

ogra&i+ri trz abmclil6w sysbrnu monitoauiqcalp do bodynku
ZSP Samborowice

4 700,00

921 Xulturc i ochrona dziedzictwa narodowego -1700,00
92195 Pozoslele dzlalalnoSt -4 700.00

Samborowice - Organizacje imprez soleckich o cherakterz. -4 700,00

Razem: 0,00

ld: 2t BD'7tf-?0tE-4Ft.l-A(rcC-E0F78952483,^ Podpasany


