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UCHWAŁA NR XII/65/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 14 września 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  zmian  w planie  dochodów  budżetu  gminy  na  2011  rok  zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały. 
2. Dokonuje  się  zmian  w planie  wydatków  budżetu  gminy  na  2011  rok  zgodnie 

z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały. 
3. 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 3 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik  Nr  5 „Wydatki  na  programy  i projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących 
z budżetu  Unii  Europejskiej  oraz  innych  źródeł  zagranicznych,  niepodlegających  zwrotowi  na 
2011  rok”  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. 

5. 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 5 do 
niniejszej uchwały. 

6. 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 6 do niniejszej uchwały. 

§ 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
1)Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się tytułem: 

 otrzymanej  dotacji  na  zadania  zlecone  gminie  na  z Krajowego  Biura  Wyborczego 
Delegatura w Kielcach na wybory do Sejmu i Senatu 5.264 zł. 

2)Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem: 
bieżące 
 dotacja  celowa  dla  Starostwa  Powiatowego  w Opatowie  remont  drogi  powiatowej  nr 
0718T Piórków Dolny  Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy w kwocie 150.000 zł, 
 usuwanie  skutków  klęsk  żywiołowych  na  drogach  gminnych  –  Piskrzyn  i Olszownica 
(Stanisławów) środki z budżetu gminy w kwocie169.748 zł, 
 na obsługę wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 5.264 zł, 
 zwiększenie na badania  lekarskie  strażaków 600 zł,  zmniejszenie na usługi  remontowe 
4.000 zł, 
 przeniesienia  w OPS w Baćkowicach  na  program w ramach  projektu  POKL w kwocie 
100 zł. 
majątkowe 
 zmniejszenie  wydatków  majątkowych  na  zadanie  "Budowa  systemu  kanalizacji 
sanitarnej w gminach EZGDK" o kwotę 337.848 zł, 
 dotacja celowa dla OSP Piórków na zakup samochodu strażackiego w kwocie 21.500 zł 
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Załącznik nr 1

do uchwały nr XII/65/11

Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 14 września 2011 r.



Plan dochodów na 2011 r.









Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota





751





Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 264,00







75108



Wybory do Sejmu i Senatu

5 264,00









2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 264,00















Razem:       5 264,00
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Załącznik nr 2

do uchwały nr XII/65/11

Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 14 września 2011 r.



Plan wydatków na 2011 r.







Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010







- 337 848,00



01010



Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 337 848,00





6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 337 848,00

600







319 748,00



60014



Drogi publiczne powiatowe

150 000,00





2320

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

150 000,00



60078



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

169 748,00





4270

Zakup usług remontowych

169 748,00

751







5 264,00



75108



Wybory do Sejmu i Senatu

5 264,00





4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

176,00





4120

Składki na Fundusz Pracy

28,00





4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 907,00





4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 003,00





4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00





4410

Podróże służbowe krajowe

150,00

754







18 100,00



75412



Ochotnicze straże pożarne

18 100,00





4270

Zakup usług remontowych

- 4 000,00





4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00





6230

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

21 500,00

853







0,00



85395



Pozostała działalność

0,00





4217

Zakup materiałów i wyposażenia

95,00





4219

Zakup materiałów i wyposażenia

5,00





4307

Zakup usług pozostałych

- 95,00





4309

Zakup usług pozostałych

- 5,00



Razem:

5 264,00
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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		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		1,526,683		326,683		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		1,964,418		764,418		0		0				1,200,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		6,613,657		1,964,418		764,418		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		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		84,968		42,484		42,484				0		0		0

		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		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		0		0		0

								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		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		0		0		0		0

								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		0		0		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		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		1,734,000		286,806		286,806		0		0		0		0

		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		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		220,925		100,000		100,000		0		0		0		0

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

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

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		Ogółem								19,779,840		10,172,439		2,337,501		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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		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2011

														źródło		kwota

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Program:  Regionalny Program Operacyjny										Wartość zadania:		6,613,657		1,964,418

								Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki						Wydatki bieżące:

				Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa		2007-2013								¾środki z budżetu j.s.t.

								Urząd Gminy						¾środki z budżetu krajowego

				Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej										¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Projekt: Budowa  sieci kanalizacyjnej										Wydatki majątkowe:		6,613,657		1,964,418

										010              900		01010   90019		¾środki z budżetu j.s.t.		1 775 922      937 735		326 683              437 735

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,900,000		1,200,000

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Program:  Program Rozwoju Obszrów Wiejskich										Wartość zadania:		3,055,638		1,893,145

		2.		Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa										Wydatki bieżące:

				Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej		2005-2011		Urząd Gminy						¾środki z budżetu j.s.t.

				Projekt: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej										¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

														Wydatki majątkowe:		3,055,638		1,893,045

										010              900		01010   90019		¾środki z budżetu j.s.t.		972 964               210 639		371 317                          0

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1,872,035		1,521,828

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		3.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										Wartość zadania:		710,338		687,574

														Wydatki bieżące:

				Priorytet:6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast		2010-2011		Urząd Gminy						¾środki z budżetu j.s.t.

														¾środki z budżetu krajowego

				Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast.										¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Projekt:Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej .						010		01095		Wydatki majątkowe:		710,338		687,574

														¾środki z budżetu j.s.t.		290,338		267,574

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		420,000		420,000

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Program:  Regionalny Program Operacyjny										Wartość zadania:		4,356,797		4,008,072

		4												Wydatki bieżące:

						2004-2011		Urząd Gminy						¾środki z budżetu j.s.t.

				Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa										¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

				Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej										w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

										010                            900		01095          90019		Wydatki majątkowe:		4,356,797		4,008,072

				Projekt:Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"NIESKURZÓW" w miejscowości Nieskurzów Stary gm. Baćkowice										¾środki z budżetu j.s.t.		1 765 099              191 698		1 416 374                  191 698

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2,400,000		2,400,000

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		5.		Program: Regionalny Program Operacyjny.										Wartość zadania:		1,554,500		397,718

														Wydatki bieżące:

				Priorytet:6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast		2008-2011		Urząd Gminy						¾środki z budżetu j.s.t.

														¾środki z budżetu krajowego

				Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast.										¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Projekt:Rewitalizacja centrum wsi Baćkowice.						010		01095		Wydatki majątkowe:		1,554,500		397,718

														¾środki z budżetu j.s.t.		665,919		159,087

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		888,581		238,631

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		6		Program: Regionalny Program Operacyjny.										Wartość zadania:		292,357		206,437

														Wydatki bieżące:

				Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu		2009-2012		Urząd Gminy						¾środki z budżetu j.s.t.

														¾środki z budżetu krajowego

				Działanie:2.2 Budowa infrastruktury informatycznej JST										¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

										720		72095		Wydatki majątkowe:		292,357		206,437

														¾środki z budżetu j.s.t.		51,092		30,966

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		241,265		175,471

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		7		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich										Wartość zadania:		15,860		15,860

						2010-2011		Urząd Gminy		010		01095		Wydatki bieżące:		15,860		15,860

				Priorytet: Oś IV LEADER										¾środki z budżetu j.s.t.		6,760		6,760

														¾środki z budżetu krajowego

				Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9,100		9,100

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Projekt:Remont szlaku turystycznego wraz renowacją Alei Lipowej w Gołoszycach										Wydatki majątkowe:

														¾środki z budżetu j.s.t.

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		7		Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki										Wartość zadania:		240,320		98,500

						2008-2011		Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach						Wydatki bieżące:		240,320		98,500

				Priorytet: VII						852		85214		¾środki z budżetu j.s.t.		25,233		10,342

										853		85395		¾środki z budżetu krajowego		10,815		4,432

				Działanie: 7.1 Poddziałanie 7.1.1.						853		85395		¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		204,272		83,726

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Projekt: Aktywizacja Społeczno – Zawodowa										Wydatki majątkowe:

														¾środki z budżetu j.s.t.

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

		7		Program:  Program Operacyjny Kapitał Ludzki										Wartość zadania:		30,000		27,300

						2011-2012		Urząd Gminy w Baćkowicach						Wydatki bieżące:		30,000		27,300

				Priorytet: IX										¾środki z budżetu j.s.t.

										853		85395		¾środki z budżetu krajowego		4,500		4,818

				Działanie: 9.1 Poddziałanie 9.1.2.						853		85395		¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		25,500		22,482

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Projekt: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego 2011-2012										Wydatki majątkowe:

														¾środki z budżetu j.s.t.

														¾środki z budżetu krajowego

														¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Ogółem wydatki												16,869,467		9,299,024

				Wartość zadania:

				Wydatki bieżące:												286,180		141,660

				¾środki z budżetu j.s.t.												31,993		17,102

				¾środki z budżetu krajowego												15,315		9,250

				¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												238,872		115,308

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE

				Wydatki majątkowe:												16,583,287		9,157,364

				¾środki z budżetu j.s.t.												6,861,406		3,201,434

				¾środki z budżetu krajowego												-		-

				¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												9,721,881		5,955,930

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
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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

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0718 T Piórków Dolny – Gołoszyce w m. Żerniki		600		60014				2320		16,752		16,752						16,752

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0718 T Piórków Dolny – Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy		600		60014				2320		150,000		150,000						150,000

		Ogółem						0.00		0		347,105		347,105		0		0		347,105		0		0		0		0		0		0		0		0
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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

		3.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		16,752

		4.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		150,000

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		1.		754		75412		Dotacja celowa - pomoc finansowa na zakup samochodu strażackiego		OSP Piórków		21,500

		2.		900		90019		Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację urządzeń melioracji szczegółowych		Gminna Spółka Wodna w Baćkowicach		20,000

		Ogółem										388,605

		* 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"
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