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UCHWAŁA NR XII/63/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 14 września 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit.  i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 94 ust.1, art. 211, art. 

212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 

1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 

264  ust.  3 ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009  roku  o finansach  publicznych  (Dz. U. Nr  157,  poz. 

1240 z późn. zm.) 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 
§ 1. W  uchwale  nr  XI/59/11  Rady  Gminy  w Baćkowicach  z dnia  11  sierpnia  2011  r. 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok zmienia się: 
1. Dokonuje  się  zwiększenia  i zmniejszenia wydatków budżetu gminy zgodnie  załącznikiem 

Nr 1 do niniejszej uchwały. 
2. Załącznik  Nr  3 „Limity  wydatków  na  wieloletnie  przedsięwzięcia  planowane  do 

poniesienia  w 2011  roku  ”  do  uchwały  Nr  XI/59/11  Rady  Gminy  w Baćkowicach  z dnia  11 
sierpnia 2011 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. § 2 i § 3 bez zmian. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  podjęcia  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
Przedłożony  projekt  uchwały  obejmuje  zmiany  wydatków,  które  pomyłkowo  nie  zostały 
zmniejszone  w budżecie,  a prawidłowo  ujęte  w załączniku:  „Limity  wydatków  na  wieloletnie 
przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku ”. Natomiast w wymienionym załączniku 
w przedsięwzięciu pod poz. 20 pomyłkowo wpisano dział 700, rozdział 70005, a winno być dział 
853, rozdział 85395. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/63/11 z dnia 14 września 2011 r.
Plan wydatków na 2011 r.
Zalacznik1.rtf

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/63/11 z dnia 14 września 2011 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.
Zalacznik2.xls
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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		0		A.      
B.
C.
D.		1,521,828		U.G.Baćkowice

				900		90019				210,639		0		0		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		5,675,922		1,864,531		664,531		0		0		A.      
B.
C. 
D.		1,200,000		U.G.Baćkowice

				900		90019				937,735		437,735		437,735		0		0				0

				Razem						6,613,657		2,302,266		1,102,266		0		0				1,200,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		6,613,657		2,302,266		1,102,266		0		0		0		1,200,000

		3.		010		01095		Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego ”Nieskurzów” w Nieskurzowie Starym gm. Baćkowice                               2004-2011		4,165,099		3,816,374		0		1,416,374		0		A.      
B.
C. 
D.		2,400,000		U.G.Baćkowice

				900		90019				191,698		191,698		191,698		0		0				0

				Razem						4,356,797		4,008,072		191,698		1,416,374		0				2,400,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		4,356,797		4,008,072		191,698		1,416,374		0		0		2,400,000

		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           2007-2014		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						A.      
B.
C.
D.				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						A.      
B.
C.
D.				Ośrodek Pomocy Społecznej

								wydatki bieżące		1,585		1,585		1,585

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		17.		852            853		85214      85395		POKL   - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych     2008-2011		240,320		98,500		10,342						A. 4 432     
B.
C.
D.		83,726		Ośrodek Pomocy Społecznej

								wydatki bieżące		240,320		98,500		10,342						4,432		83,726

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		18.		010		01010		Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków III etap                  2011-2012		1,734,000		286,806		286,806						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe		1,734,000		286,806		286,806

		19.		700		70005		Rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i przeniesienie własności budynków  SKR w Baćkowicach na rzecz Gminy Baćkowice 2011-2012		220,925		100,000		100,000						A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe		220,925		100,000		100,000

		20.		853		85395		POKL – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego 2011-2012		30,000		27,300								A. 4 818     
B.
C.
D.		22,482		U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		30,000		27,300		0						4818		22,482

								wydatki majątkowe		0		0		0

		Ogółem								19,779,840		10,510,287		2,675,349		1,763,550		0		9,250		6,062,138		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
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do uchwały Nr XII/63/11
Rady Gminy w Baćkowicach  z dnia 14 września 2011 r.







