
UCHWAŁA NR XXII/213/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 26 października 2020 r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art.211,212, art. 217 ust. 2 pkt. 6, art. 222, art. 257, 258 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie 

  uchwala   

§ 1. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 854.360,00 zł. 

2. Zmiany planu dochodów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 227.500,00 zł. 

2. Zmiany planu wydatków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zmiany planu wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 

§ 4. Zmiany planu przychodów przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały 

§ 5. Zmiany wydatków planowanych kwot wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu 
Sołeckiego na 2020 rok przedstawia załącznik nr 5. 

§ 6. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 roku z budżetu Gminy Pietrowice Wielkie 
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych przedstawia załącznik nr 6 do 
niniejszej uchwały 

§ 7. W uchwale nr XV/137/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 
budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2020 § 3.1 otrzymuje brzmienie: 

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 682.078,88 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

1) ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej – 230.670,00 zł. 

2) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku 
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze 
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 10.422,25 zł. 

3) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych 
w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 
tych środków – 148.101,57 zł. 

4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej 
z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 292.885,06 zł, 

§ 8. W uchwale nr XV/137/2019 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie 
budżetu gminy Pietrowice Wielkie na rok 2020 po § 5 dodaje się § 5a. w brzmieniu: „Dochody ze Środków 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego”, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie 

§ 10. Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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