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UCHWAŁA NR IX/40/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 30 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 235, 236 ustawy z dnia 27 

sierpnia  2009  r.  o finansach  publicznych  (Dz.  U.  Nr  157  poz.1240  z późn.  zm.)  Rada  Gminy 

uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje  się  zwiększenia  i zmniejszenia  wydatków  budżetu  gminy  zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik  Nr  3 „Limity  wydatków  na  wieloletnie  przedsięwzięcia  planowane  do 
poniesienia w 2011 roku ” do uchwały Nr IV/20/11 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 4 lutego 
2011  roku w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Baćkowice na 2011  rok otrzymuje brzmienie 
jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik  Nr  8 „Dochody  i wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanych  na 
podstawie  porozumień  (umów)  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego  w 2011  r.”  do 
uchwały  Nr  IV/20/11  Rady  Gminy  w Baćkowicach  z dnia  4 lutego  2011  roku  w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok otrzymuje brzmienie  jak załącznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

4. Załącznik  Nr  10  „Dotacje  celowe  w 2011  roku”  do  uchwały  Nr  IV/20/11  Rady  Gminy 
w Baćkowicach z dnia 4 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 
2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W  uchwale  budżetowej  Nr  IV/20/11  z dnia  4 lutego  2011  r.  w sprawie  uchwalenia 
budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok § 3 otrzymuje brzmienie: 

"1.  Deficyt  budżetu  gminy w wysokości  1.499  232  zł,  który  zostanie  pokryty  przychodami 
pochodzącymi z: 

 pożyczek w kwocie  1 499 232 zł, 
2. Przychody budżetu w wysokości 1 847 176 zł, rozchody w wysokości 347 944 zł." 
Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik 

Nr 3 do niniejszej uchwały. 
§ 3. W  uchwale  budżetowej  Nr  IV/20/11  z dnia  4 lutego  2011  r.  w sprawie  uchwalenia 

budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok § 9 otrzymuje brzmienie: 
"Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.021.828 zł; w tym: 
a) z tytułu kredytów i pożyczek  w kwocie 2.021.828 zł 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu  w kwocie 1.499.232 zł; 
a) z tytułu pożyczek  w kwocie 1.499 432 zł, 
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3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek  w kwocie 347 944 zł." 
§ 4. W  uchwale  budżetowej  Nr  IV/20/11  z dnia  4 lutego  2011  r.  w sprawie  uchwalenia 

budżetu Gminy Baćkowice na 2011 rok § 10 otrzymuje brzmienie: 
„Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów, 

o których mowa w § 9 pkt 1a, 2a w celu sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz spłaty 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów”. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 6. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik nr 1

do Uchwały Nr IX/40/11

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 30 czerwca 2011 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2011 r.





Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010







52 806,00



01010



Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

52 806,00





6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

52 806,00



01095



Pozostała działalność

0,00





4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 500,00





4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 1 500,00

600







- 80 000,00



60014



Drogi publiczne powiatowe

- 89 647,00





2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- 89 647,00



60016



Drogi publiczne gminne

9 647,00





4270

Zakup usług remontowych

9 647,00

700







77 000,00



70005



Gospodarka gruntami i nieruchomościami

77 000,00





4260

Zakup energii

4 000,00





4300

Zakup usług pozostałych

73 000,00

751







0,00



75101



Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

0,00





4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

180,00





4170

Wynagrodzenia bezosobowe

- 180,00

852







0,00



85212



Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

0,00





4300

Zakup usług pozostałych

- 400,00





4430

Różne opłaty i składki

400,00



85295



Pozostała działalność

0,00





3110

Świadczenia społeczne

- 9 439,00





4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 439,00

900







0,00



90019



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0,00





2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

20 000,00





4270

Zakup usług remontowych

- 20 000,00

926







3 000,00



92601



Obiekty sportowe

3 000,00





4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300,00





4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 700,00





4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00



Razem:

52 806,00
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		Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

																								w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

												rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty
i pożyczki		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych  źr.*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

																		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.		010		01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap  2005-2011		2,844,999		1,893,145		24,141		347,176				A.      
B.
C.
D.		1,521,828		U.G.Baćkowice

				900		90019				210,639		0		0								0

				Razem						3,055,638		1,893,145		24,141		347,176		0				1,521,828

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		3,055,638		1,893,145		24,141		347,176		0				1,521,828

		2.		010		01010		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK       2007-2013		5,954,161		1,840,504		640,504		0		0		A.      
B.
C. 
D.		1,200,000		U.G.Baćkowice

				900		90019				659,496		159,496		159,496		0		0				0

				Razem						6,613,657		2,000,000		800,000		0		0				1,200,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		6,613,657		2,000,000		800,000		0		0		0		1,200,000

		3.		010		01095		Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego ”Nieskurzów” w Nieskurzowie Starym gm. Baćkowice                               2004-2011		3,886,860		3,538,135		38,135		1,500,000		0		A.      
B.
C. 
D.		2,000,000		U.G.Baćkowice

				900		90019				469,937		469,937		469,937		0		0				0

				Razem						4,356,797		4,008,072		508,072		1,500,000		0				2,000,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		4,356,797		4,008,072		508,072		1,500,000		0		0		2,000,000

		4.		010		01095		Rewitalizacja centrum wsi Baćkowice                2008-2011		1,554,500		397,718		159,087		0		0		A.      
B.
C. 
D.		238,631		U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		1,554,500		397,718		159,087		0		0		0		238,631

		5.		010		01095		Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej                           2010-2011		710,338		687,574		267,574		0		0		A.      
B.
C. 
D.		420,000		U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		710,338		687,574		267,574		0		0		0		420,000

		6.		700		70005		Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne           2007-2012		520,000		20,000		20,000		0		0		A.      
B.
C. 
D.		0		U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		520,000		20,000		20,000		0		0		0		0

		7.		720		72095		e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST           2009-2012		292,357		206,437		30,966		0		0		A.      
B.
C.
D.		175,471		Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		292,357		206,437		30,966		0		0		0		175,471

		8.		720		72095		e-świetokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST    2009-2012		84,968		42,484		42,484						A.      
B.
C.
D.				Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe		84,968		42,484		42,484

		9.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piórków Kolonia 2010-2011		8,258		5,000		5,000						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		8,258		5,000		5,000		0		0		0		0

		10.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Piskrzyn 2010-2011		36,830		35,000		35,000						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		36,830		35,000		35,000		0		0		0		0

		11.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Żerniki 2010-2011		8,172		5,000		5,000		0		0		A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		8,172		5,000		5,000		0		0		0		0

		12.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Rudniki 2010-2011		12,991		5,000		5,000						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		12,991		5,000		5,000		0		0		0		0

		13.		750		75023		Bieżące funkcjonowanie  Urzędu Gminy 2005-2015		150,000		23,000		23,000						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		150,000		23,000		23,000				0		0		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		14.		900		90015		Dostawa energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia ulicznego 2011-2015		964,674		185,400		185,400						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		964,674		185,400		185,400

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		15.		926		92601		Bieżące funkcjonowanie GZEAS w Baćkowicach 2011-2015		918,100		180,000		180,000										Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

								wydatki bieżące		918,100		180,000		180,000		0		0		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		16.		852		85219		Bieżące funkcjonowanie OPS w Baćkowicach  2009-2011		1,585		1,585		1,585										Ośrodek Pomocy Społecznej

								wydatki bieżące		1,585		1,585		1,585

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		17.		757		75704		Gwarancja bankowa - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  2011-2012		71,868		35,934		35,934										U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		71,868		35,934		35,934		0		0		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0

		18.		852            853		85214      85395		POKL   - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych     2008-2011		240,320		98,500		10,342						A.      
B.
C.
D.		88,158		Ośrodek Pomocy Społecznej

								wydatki bieżące		240,320		98,500		10,342								88,158

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		19.		010		01010		Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap        2011-2012		1,500,000		52,806		52,806

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe		1,500,000		52,806		52,806

		Ogółem								19,548,107		9,882,655		2,391,391		1,847,176		0				5,644,088		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA; Ministerstwo Sportu,Totalizator Sportowy)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła

		D. Inne źródła



&R&9Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/40/11
Rady Gminy w Baćkowicach  z dnia 30 czerwca 2011 r.
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		Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2011 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						1,847,176

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952		1,847,176

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 941 do 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 950

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						347,944

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		171,700

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		176,244

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup innych papierów wartościowych(obligacji komunalnych)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995



&R&8Załącznik nr 3
do uchwały Nr IX/40/11
 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

		Nazwa zadania		Dział		Rozdział		Dochody
ogółem		§		Wydatki
ogółem		w tym:

														Wydatki
bieżące		w tym:														Wydatki majątkowe		w tym:

																Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

																wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

		II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia

		III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0707T Stara Słupia -Wszachów w m.Piórków		600		60014				2320		162,331		162,331						162,331

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0708 T Wszachów -Iwaniska w m.Wszachów		600		60014				2320		18,022		18,022						18,022

		Ogółem						0.00		0		180,353		180,353		0		0		180,353		0		0		0		0		0		0		0		0



&RZałącznik nr 4
do uchwały Nr IX/40/11
Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 30 czerwca 2011 r.
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		Dotacje celowe w 2011 roku

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		6

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		162,331

		2.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		18,022

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		1.		900		90019		Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych		Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach		20,000

		Ogółem										200,353

		* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

		W 2011 r, realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,  w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać

		"wyłoniona w drodze konkursu"



&R&9Załącznik nr 5
do uchwały Nr  IX/40/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 czerwca 2011r.







