
UCHWALA NR X'1942020
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE

z dnia 2 lipca 2020 r.

w sprawi€ zmiaD rv budiecie gminv na 2020 rok

Na podstawie art. 18 usl 2 pkt.4 uslawy zdnia 08 marca 1990r. o samorz4dzie gminnym (lekst jednolity
Dz.U. 22020. poz.713) oraz ar1.2ll,2l2, art.2\7 rst.2pkl.6, an.222, an.257, 258 ustawy zdnia
2? sierpnia 2009r. o finansach publicziych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z p6zn. zm.) na wniosek
W6jta Gminy

Radr Gminv Pietrowice Wielkie
uchwalg

$ l. L Zwi9ksza sit budzer gminy po stronie dochod6w o kwott 460.025,00 zI.

2. Zmiany planu dochod6w przedstawia zalEcznik nr 1 do niniejszej uchwaly.

$ 2. l. Zwieksza sie budzel gminy po slronie *ydatk6w o kwotg 460.025,00 zl.

2. Zniany planu \rydatk6\y przedsrawia zal4cmik nr 2 do nin,ejszej uchwaly.

0 3. Zmiany planu wydatk6w majatkowych przedsta$ia zalqcznik nr I do niniejszej uchwaly

$ {. Zmiany wydalkdw planowanych kwot wydalk6w na przedsigwzigcia realizowane \! mmach Funduszu
Soleckiego na 2020 rok przedslawia zalqcznik nr 4.

S 5. Wykonanie uchwaly powierza sig Wdjtowi Gminy Pielrowice Wielkie

S 6. Uchwall oglLsza sig prrez wlwieszenie na tablicy ogloszeri

S 7. Uchwala \rchodzi !v zycie z dniem podjqcia-

Przewodniczricy Rady Cminy

Id: 00C.4 lDBS-9Dt B-1lEC-BE2 r-t I 163 64rC5 C6. Podpislny

Piotr Baj!k



Dzial Zwiqkszefie

1 6 7

756
Dochody od os6b p€wnych, od os6b nzycznych i od innych
jednoslek nieposiadalqcych osobowogci prawnej oraz
wydetkizwiqzane z ich poborcm

000 50 025,00

wtym z ! ulu dotacjiigrodkow na {inansowanie wydalkdw
na realizacje zadan fnansowanych z udzialem srodk6w, o
K6rych mowawarl. 5 usl. 1 pkt2 i 3

0,00 000

Wprwy z podalk! od spadk6w i darowlzn 000 2 510.00

v\hb^/vy z podatku od czynnosci cylvilnoprawnych 000 47 515.00

801 Oswiata iwychowanie 0,00 6 000 00

wtym zq ulr dotacjiiSrodkow na finansowanie wydatk6w
na realizacje zadan fnansowanych 2 ud2Elem Srodk6w, o
klorych mNaw art.5 ust. 1 pkt 2 i3 0,00 000

Srodk na dolSnarsowanie wiasnych zadan bie2qcych gmin,
powial6w (zwiazkow omin, zw qzkow powiatowo-
gminnych,zw qzk6w powial6w), samozqd6w wojewodztw,
pozyskane z innych 2r6del

000 6 000.00

0,00 56 025,00

w tym z tylulu dotacJi i Srodk6w na nnansowan e wydatk6w
na realzacjt zadai Iinansovr'a.ych z ldzialem arodk6w o
ktorych mowa w an 5 lsl I pkt 2 i3 000 0,00

755 WYmia. sprawiedliwo6ci 0.00 404 000 00

wtym 2 tytulu dotacjiisrodkow na nnansowanie wydatkow
na realizacje zadan finansowanych z udzialem Srodkow, o
ktorych mowawair. 5 !sl. 1 pkt2 i 3

0.00

Dotacie otzyrnane z pahsn owych tunduszy celotrlch na
r'-ancowa_p lub dothansowanie qos2l6w'eal zacji
inwestycti i zakupow inwesty.ytnych ied nostek sektora
finansow publianych

400 000 00

Srodki na donnansow3nie wlasnvch inwestyqi smin,
powiat6w (2wrqzk6w gmin, zwiazkbw powialowo-gminnych,
zwiqzk6w powaal6w), sarnotzqd6w wojew6dztw, pozyskane

4 000.00

0.00 404 000,00

w lym z lylulu dotaciiiSrodkow na finansowan e vlydalk6w
na realizaclg zadan finansowanych 2 udzial,em SrodkOw, o
kl6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt2 i 3

0.00

O96lem 0,00 460 025,00

w tyn z tytutu dotacji i6rodk6w na finansowanie
wydatk6w na re.lizacje zadan linansowanych z
udzialem 6rodkdw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i

3

0,00

Id: 00CA I DB8 9D6B-43 EC-BF)25-51.1616,19c5c6 ?odpnrDy

Zal4cmik Nr I do uchwaly Nr M94l2020
Rady Gminy Pietrowice Wielkie

zd aZlipca2020 r.
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Zalqcznik Nr 3 do uchlvaly Nr XX/194/2020

Rad! Gminv Pietrowice Wielkie

z dnia 2 linca 2020 r.

Dzial Rozdzial Tre56 Zmiana

B6:pi.cz.istwo publiczn. I ochrona pz6ciwpotarowa

Ochohiee sl€ze potame

Wydatk na zakupy lnwestycyjne jednoslek buduerowych

Zakup samochodu rat@nidoS.aniaego dla OSP Krowiada 324 000 o0

Zakup wyposaienia ispzQlu ralown cn a do cie2k ego samochodu
ralownieo{.ar eelo dla OSP Pielrowie Wlelkie

80 000 00

I d: 00CA I D B 8-9D68-43 EC BE25 -5 I .163 6,19C5C6. l'odpisrn)



Zalqczr k Nr 4 do uchwaty Nr X)U|942020

Rady Gminy Pietrowic€ Wielkie

zdnia 2 lipca 2020 r.

Zmhn. pl.nu wydaudrv n. pr.ed3hrz&ch rc.llzowrrE w.rm&h Fundusru Solccklcgo n. 2020 rot

751 Be2pLclaisfuro pub czn I ochton p,z*twporetuw, 5 000,00
75412 Ochotnlcza 3taaia potama g 000,00

Lekart6w - doposa2enie OSP 5 000.00
921 Kultut I ochrcnt dzladzlctwa narcatoweao -5 UD,OO

92't09 Domy losrodkl kultury, cwletllc. l kluby I 600,00
Lckart6w - doposa2anie Swietlk, 5 000,00
Cypzan6ly . dopo8a26ni6 gwietlicy wrez z. spzQtem
gospodarczym 3 600,00

92195 Pozostala dzlalalnoS6 -13 600,00
Cyprzan6\fl. Organiz.cia irprez aoleckich o chaEktetze
kulturalnym -2 100,00

Cypzan6\f,. Dofinansowanie pielgzymki dla senior6w z lerenu
-1 500,00

Le*art6w - Organizacja imprez 6oleckich o charakteze
kunuralnym -4 357,00

Lekart6w - Dofinansowanie budolly boiska wielotunkcyjnego wraz
z -5 643,00

Razem: 0,00

Id: 00CA lDB8-9D6B-43EC-8E25'51461649C5C6. Podpienr


