
UCHWAŁA NR II/26/2018
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz.U z 2018 r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 1 i art. 217 ust 1 i 2 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669)  oraz art. 3 ust. 1 pkt.1 
ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1453) 
uchwala się,  co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie gminy Pabianice na 2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W wyniku wyżej wymienionych zmian  tabela nr 12 załącznika nr 1 do Uchwały Nr L/460/2018 Rady 
Gminy Pabianice z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pabianice na 2018 r. otrzymuje 
brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2   do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa 
miejscowego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

Jerzy Błoch
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/26/2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 listopada 2018 r.

Zmiany w budżecie gminy Pabianice na 2018 r.

1. Zwiększyć plan dochodów w dziale:

Dział Rozdz. § Treść Zwiększyć
758 Różne rozliczenia      50.000

75814 Różne rozliczenia finansowe      50.000
6680 Wpłata środkow finansowych z niewykorzystanych 

w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego

     50.000

2. Zwiększyć plan wydatków w dziale

Dział Rozdz. § Treść Zwiększyć
  926 Kultura fizyczna    50.000

92601 Obiekty sportowe    50.000
grupa wydatków: majątkowe wspólfinansowane z UE   50.000

6059  Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   50.000
zadanie: Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami 
placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, 
Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice i Świątniki 
w gminie Pabianice 

  50.000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/26/2018

Rady Gminy Pabianice

z dnia 28 listopada 2018 r.

z dnia 28 listopada 2018 r.
Tabela Nr 12

Planowane nakłady na inwestycje w 2018 r.
Planowane nakłady na inwestycje w 2018 r.

 w tym:

Lp. Wyszczególnienie Data rozpoczęcia 
Planowane 
zakończenie

Łącznie:
środki z budżetu gminy środki z budżetu państwa, 

funduszy celowych, od j.s.t. 
i innych

na programy 
finansowane z udziałem 
środków z UE

I Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa 
i sanitacyjna wsi", w tym:

   1 688 807,72 zł       1 688 807,72 zł                       -   zł                       -   zł 

1. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami 
bocznymi w Piątkowisku ul. Cynkowa

02-12.2018       155 000,00 zł          155 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi 
Jadwinin

04-12.2018       960 000,00 zł          960 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

3. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi 
Porszewice - Okołowice

05-11.2018         25 000,00 zł            25 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

4. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi 
Pawlikowice, dz. nr 2/3

05-11.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

5. Projekt rozbudowy sieci wodociągowej we wsi 
Kudrowice, dz. nr 291/16

05-08.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej 
w Kudrowicach dz. nr 187/2

        23 617,72 zł            23 617,72 zł                       -   zł                        -   zł 6.

w tym f.sołecki - Kudrowice

05-08.2018

            23 617,72 zł                23 617,72 zł                               -   zł                                -   zł 
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7. Projekt i rozbudowa sieci wodociągowej 
w Kudrowicach dz. nr 265/19

03-10.2018       142 790,00 zł          142 790,00 zł                       -   zł                        -   zł 

8. Rozbudowa sieci wodociągowej w Górce 
Pabianickiej dz. nr 114/2

04-07.2018       115 000,00 zł          115 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

9. Rozbudowa sieci wodociągowej w Piątkowisku dz. nr 
662/1

04-05.2018         40 000,00 zł            40 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

10. Rozbudowa sieci wodociągowej we Władysławowie 
dz. nr 13/1

04-05.2018         80 000,00 zł            80 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

11. Termomodernizacja i budowa instalacji 
fotowoltaicznej na terenie SUW Żytowice

05-09.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

12. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW 
Żytowice

08-11.2018       147 400,00 zł          147 400,00 zł                       -   zł                        -   zł 

II Rozdział 60014 "Drogi publiczne powiatowe", 
w tym:

      617 810,00 zł          617 810,00 zł                       -   zł                       -   zł 

1. Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na 
dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg 
powiatowych 3310E i 3309E w miejscowości 
Rydzyny, Gmina Pabianice (dokumentacja)"

01-06.2018         57 810,00 zł            57 810,00 zł                       -   zł                        -   zł 

2. Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na 
dofinansowanie zadania "Budowa chodnika w drodze 
powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, 
Gmina Pabianice"

04-12.2018       160 000,00 zł          160 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

3. Dotacja dla Powiatu Pabianickiego na 
dofinansowanie zadania "Remont drogi powiatowej 
nr 4911E w miejscowości Piątkowisko, Gmina 
Pabianice (rekonstrukcja)"

05-12.2018       400 000,00 zł          400 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

III Rozdział 60016 "Drogi publiczne gminne", w tym:    4 799 749,94 zł       3 255 209,94 zł       1 544 540,00 zł                       -   zł 
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Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej 
108274E na odcinku Bychlew-Jadwinin

      662 000,00 zł          349 440,00 zł          312 560,00 zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Jadwinin-Władysławów

04-10.2018

            28 800,00 zł                28 800,00 zł                               -   zł                                -   zł 

Nakładka asfaltowa na drodze dz.ew. 252 na odcinku 
Wola Żytowska - Wymysłów

      222 000,00 zł          222 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 2.

w tym f.sołecki - Wola Żytowska

04-10.2018

              7 000,00 zł                   7 000,00 zł                               -   zł                                -   zł 

Przebudowa drogi gminnej w Rydzynach Dolnych - 
dokumentacja

        51 301,36 zł            51 301,36 zł                       -   zł                        -   zł 3.

w tym f.sołecki - Rydzyny

02-11.2018

            30 301,36 zł                30 301,36 zł                               -   zł                                -   zł 

Utwardzenie drogi gminnej - dz. nr 
173 w Żytowicach (w kierunku wsi Majówka)

        24 926,69 zł            24 926,69 zł                       -   zł                        -   zł 4.

w tym f.sołecki - Żytowice

03-10.2018

            24 926,69 zł                24 926,69 zł                               -   zł                                -   zł 

5. Wykup gruntów na poszerzenie drogi gminnej nr 
ewid. 318 w miejscowości Rydzyny (działki 313/1, 
319/1, 320/1)

04-05.2018         41 000,00 zł            41 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

6. Wykup gruntów pod nową drogę w miejscowości 
Kudrowice (działki 243/3, 253/4, 254/4)

04-05.2018           8 000,00 zł              8 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

7. Wykup gruntów pod budowę chodnika 
w miejscowościach Górka Pabianicka-Gorzew 
(działki 229, 230, 231, 232/1, 385, 380, 381, 23/2, 
387, 386, 7, 213/2, 18, 6)

04-05.2018         40 000,00 zł            40 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

8. Wykup gruntów pod nową drogę w miejscowości 
Piątkowisko (działki 661/16, 661/15, 347/15)

04-05.2018         10 500,00 zł            10 500,00 zł                       -   zł                        -   zł 

9. Przebudowa drogi gminnej nr 108259E od 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 4911E do 
granicy z Gminą Dobroń

06-11.2018     3 730 521,89 zł       2 498 541,89 zł       1 231 980,00 zł                        -   zł 

10. Wykup gruntów pod drogę w miejscowości 
Okołowice dz. nr 107/6, 187/3 i 135/15

07-12.2018           9 500,00 zł              9 500,00 zł                       -   zł                        -   zł 
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IV Rozdział 60053 "Infrastruktura 
telekomunikacyjna", w tym:

        28 976,67 zł            28 976,67 zł                       -   zł                       -   zł 

Szerokopasmowy dostęp do internetu dla 
mieszkańców wsi Szynkielew

        28 976,67 zł            28 976,67 zł                       -   zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Szynkielew

03-11.2018

            28 976,67 zł                28 976,67 zł                               -   zł                                -   zł 

V Rozdział 70095 "Pozostała działalność", w tym:                    -   zł                       -   zł                       -   zł                       -   zł 

Zakup ocieplanego garażu (na działkę gminną nr 
672/29 w Piątkowisku)

                   -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Piątkowisko

02-05.2018

                           -   zł                               -   zł                               -   zł                                -   zł 

VI Rozdział 75023 "Urzędy gmin", w tym:         35 000,00 zł            35 000,00 zł                       -   zł                       -   zł 

1. Zakup programu do ewidencji sprzedaży wody 
i odbioru ścieków

07-08.2019         35 000,00 zł            35 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

VII Rozdział 75412 "Ochotnicze straże pożarne", 
w tym:

        44 877,99 zł            17 000,00 zł            27 877,99 zł                       -   zł 

1. Wykonanie instalacji nawiewowo-wywiewnej 
w pomieszczeniach garażowych OSP Kudrowice

10-11.2018         44 877,99 zł            17 000,00 zł            27 877,99 zł                        -   zł 

VIII Rozdział 75495 "Pozostała działalność", w tym:         37 000,00 zł            19 000,00 zł            18 000,00 zł                       -   zł 

1. Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, 
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską 
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla 
jednostki OSP Piątkowisko - Motopompa TOHATSU 
VE 1500 15/8

07-09.2018         37 000,00 zł            19 000,00 zł            18 000,00 zł                        -   zł 

IX Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe", w tym:    1 092 989,24 zł       1 092 989,24 zł                       -   zł                       -   zł 
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1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Petrykozach 
o salę gimnastyczną i sale dydaktyczne

01-12.2018       500 389,24 zł          500 389,24 zł                       -   zł                        -   zł 

2. Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej 
w Piątkowisku

03-08.2018       200 000,00 zł          200 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

3. Modernizacja budynku przy Szkole Podstawowej 
w Pawlikowicach

01-08.2018       260 000,00 zł          260 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

4. Termomodernizacja budynku przedszkola 
w Żytowicach, gm. Pabianice

03-11.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 
w Pawlikowicach, gm. Pabianice

03-11.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł 

6. Projekt budowy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Pawlikowicach

02-09.2018         71 000,00 zł            71 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

7. Modernizacja boiska sportowego w Pawlikowicach 02-09.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

8. Wykup gruntów pod budynek Szkoły Podstawowej 
w Petrykozach dz. nr 99/7

07-09.2018           1 600,00 zł              1 600,00 zł                       -   zł                        -   zł 

9. Utwardzenie terenu przed Szkołą Podstawową 
w Bychlewie dz. nr 37

07-10.2018         60 000,00 zł            60 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

X Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg", 
w tym:

      212 049,55 zł          212 049,55 zł                       -   zł                       -   zł 

Oświetlenie uliczne od krzyża w Janowicach I do 
Janowic II

      110 000,00 zł          110 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Janowice

03-10.2018

            10 000,00 zł                10 000,00 zł                               -   zł                                -   zł 

Projekt oświetlenia na ulicy Cynkowej w Piątkowisku           7 011,00 zł              7 011,00 zł                       -   zł                        -   zł 2.

w tym f.sołecki - Piątkowisko

03-10.2018

              7 011,00 zł                   7 011,00 zł                               -   zł                                -   zł 
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Projekt oświetlenia na ulicy Parkowej w Piątkowisku           9 594,00 zł              9 594,00 zł                       -   zł                        -   zł 3.

w tym f.sołecki - Piątkowisko

03-10.2018

              9 597,00 zł                   9 597,00 zł                               -   zł                                -   zł 

4. Projekt oświetlenia w Rydzynach (w ciągu drogi 
powiatowej)

02-06.2018         15 000,00 zł            15 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

Oświetlenie uliczne na obszarze sołectwa         24 444,55 zł            24 444,55 zł                       -   zł                        -   zł 5.

w tym f.sołecki - Hermanów

03-11.2018

            24 444,55 zł                24 444,55 zł                               -   zł                                -   zł 

6. Budowa przyłącza kablowego nN0,4 KV oraz 
oświetlenia drogi gminnej nr 108259E 
w miejscowości Piątkowisko, gmina Pabianice

07-09.2018         46 000,00 zł            46 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

XI Rozdział 90019 "Wpływy i wydatki związane 
z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska", w tym:

      628 000,00 zł          628 000,00 zł                       -   zł                       -   zł 

1. Wymiana pokryć dachowych z eternitu - dotacje na 
transport i utylizację eternitu

01-12.2018         20 000,00 zł            20 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

2. Dotacje na budowę przyłączy kanalizacyjnych 
i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

02-12.2018       300 000,00 zł          300 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

3. Dotacje na dofinansowanie wymiany starych pieców 
węglowych na nowe proekologiczne

04-12.2018       308 000,00 zł          308 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 

XII Rozdział 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice 
i kluby", w tym:

        72 580,00 zł            72 580,00 zł                       -   zł                       -   zł 

Wykonanie opaski z kostki brukowej (wokół 
świetlicy wiejskiej w Koninie)

        12 580,00 zł            12 580,00 zł                       -   zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Konin-Majówka

04-07.2018

            12 580,00 zł                12 580,00 zł                               -   zł                                -   zł 

2. Modernizacja i rozbudowa świetlicy wiejskiej 
w Bychlewie z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek 
Kultury

04-12.2018         60 000,00 zł            60 000,00 zł                       -   zł                        -   zł 
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XIII Rozdział 92601 "Obiekty sportowe", w tym:       250 060,00 zł                       -   zł                       -   zł          250 060,00 zł 

Wykonanie piłkochwytów na boisku sportowym 
w Bychlewie

                   -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Bychlew

05-07.2018

                           -   zł                               -   zł                               -   zł                                -   zł 

2. Budowa placów zabaw w miejscowości Bychlew, 
Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice, 
Świątniki

04-12.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

Budowa nowych miejsc rekreacji z elementami 
placów zabaw i siłowni plenerowej w m. Bychlew, 
Hermanów, Jadwinin, Janowice, Porszewice 
i Świątniki w gminie Pabianice

      250 060,00 zł                       -   zł                       -   zł           250 060,00 zł 3.

w tym środki z UE

04-12.2018

            127 260,00 zł                                -   zł                                -   zł                  127 260,00 zł 

XIV Rozdział 92695 "Pozostała działalność", w tym:         12 828,49 zł            12 828,49 zł                       -   zł                       -   zł 

Budowa siłowni zewnętrznej na działce gminnej nr 
125 w Petrykozach

                   -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 1.

w tym f.sołecki - Petrykozy

03-06.2018

                           -   zł                               -   zł                               -   zł                                -   zł 

Wykonanie placu zabaw dla dzieci na działce 
gminnej nr 111/19, 111/20, 111/22 w Porszewicach

                   -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 2.

w tym f.sołecki - Porszewice

03-08.2018

                           -   zł                               -   zł                               -   zł                                -   zł 

Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej na 
działce gminnej nr ew. 99/13 w sołectwie (Świątniki)

        12 828,49 zł            12 828,49 zł                       -   zł                        -   zł 3.

w tym f.sołecki - Świątniki

03-08.2018

            12 828,49 zł                12 828,49 zł                               -   zł                                -   zł 

4. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej dla dorosłych 
na działce gminnej w Piątkowisku

08-10.2018                    -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 
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w tym f.sołecki - Piątkowisko                            -   zł                               -   zł                               -   zł                                -   zł 

Zakup urządzeń na plac zabaw dla dzieci na działce 
gminnej w Piątkowisku

                   -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 5.

w tym f.sołecki - Piątkowisko

08-10.2018

                   -   zł                       -   zł                       -   zł                        -   zł 

XV Rezerwa inwestycyjna         20 600,00 zł            20 600,00 zł                       -   zł                       -   zł 

RAZEM    9 541 329,60 zł       7 700 851,61 zł       1 590 417,99 zł          250 060,00 zł 
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