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UCHWAŁA NR XV/95/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 30 grudnia 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  7 „Dochody  i wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji 

rządowej  i innych  zadań  zleconych  odrębnymi  ustawami  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 3 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik  Nr  8 „Dochody  i wydatki  związane  z realizacją  zadań  realizowanychna 
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. 

5. 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. 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: 

 zwiększenie z tytułu wpłat mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków  
40.000 zł. 
 zwiększenie  środki z powiatu na remont drogi w Modliborzycach – 11 zł 

2)Zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się tytułem: 
bieżące 

 dotacja na remont dróg powiatowych w kwocie 7.452 zł, 
 zwiększenie na obsługę wodociągów – 4.000 zł, 
 zwiększenie w na dopłatę do wody – 500 zł, 
 zmniejszenia wydatków w gospodarce nieruchomościami  23.930 zł, 
 dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolu gminy Opatów i Sadowie – 3.500 
zł. 
 dotacja na ochronę zabytków  51.000 zł 
 przeniesienia w OPS w Baćkowicach na wynagrodzenia, materiały w kwocie  1.140 zł 

majątkowe 
 zwrot podatku VAT wraz z odsetkami z dotacji otrzymanej na inwestycję "Budowa basenu 
i zespołu  boisk  przyszkolnych  w Baćkowicach"  w/g  klasyfikacji  wskazanej  przez  Urząd 
Marszałkowski w Kielcach w kwocie 200 zł 
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Załącznik nr 1

do uchwały Nr XV/95/11

Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.



Plan dochodów na 2011 r.









Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota





010





Rolnictwo i łowiectwo

40 000,00







01010



Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

40 000,00









6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

40 000,00





600





Transport i łączność

11,00







60014



Drogi publiczne powiatowe

11,00









2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

17 811,00









2320

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

- 17 800,00















Razem :          40 011,00

















Załącznik nr 2

do uchwały Nr XV/95/11

Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 grudnia 2011 r.



Plan wydatków na 2011 r.





Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010







4 000,00



01010



Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

4 000,00





4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

400







500,00



40002



Dostarczanie wody

500,00





4300

Zakup usług pozostałych

500,00

600







7 452,00



60014



Drogi publiczne powiatowe

7 452,00





2320

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

7 452,00

700







- 23 930,00



70005



Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 23 930,00





4300

Zakup usług pozostałych

- 23 930,00

758







200,00



75861



Regionalne Programy Operacyjne 2007 - 2013

200,00





6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

200,00

801







789,00



80104



Przedszkola 

789,00





2310

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

3 500,00





4430

Różne opłaty i składki

- 2 711,00

852







0,00



85212



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

0,00





3110

Świadczenia społeczne

- 937,00





4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

737,00





4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00



85219



Ośrodki pomocy społecznej

0,00





4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150,00





4300

Zakup usług pozostałych

- 50,00





4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

- 100,00

853







0,00



85395



Pozostała działalność

0,00





4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

43,00





4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3,00





4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

7,00





4127

Składki na Fundusz Pracy

- 50,00





4129

Składki na Fundusz Pracy

- 3,00

921







51 000,00







92120



Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

51 000,00





2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

51 000,00



Razem:

40 011,00
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

																																w złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje
ogółem		Wydatki na 2011 r.		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				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją  statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

		010		01095		2010		329,153		329,153		329,153		3,529		325,624

		750		75011		2010		75,955		75,955		75,955		74,055		1,900

		751		75101		2010		870		870		870		424		446

		751		75108		2010		10,624		10,624		10,624		2,411		2,853				5,360

		852		85212		2010		1,528,111		1,528,111		1,528,111		51,461		9,324				1,467,326

		852		85213		2010		3,230		3,230		3,230				3,230

		750		75056		2010		23,977		23,977		23,977		8310		800				14,867

		852		85295		2010		5,800		5,800		5,800								5,800

		Ogółem						1,977,720		1,977,720		1,977,720		140,190		344,177				1,493,353



&RZałącznik nr 3
do uchwały Nr XV/95/11 
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 grudnia 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

		Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Opatowie		801		80104				2310		2,800		2,800						2,800

		Dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola w Sadowiu		801		80104				2310		700		700						700

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

		Remont drogi powiatowej w Modliborzycach		600		60014		17811		2310		35,622		35,622				35,622

		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		196,814		196,814						196,814

		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		11,531		11,531						11,531

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0718 T Piórków Dolny – Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy		600		60014				2320		211,561		211,561						211,561

		Pomoc finansowa na remont drogi powiatowej 0718 T Piórków Dolny – Gołoszyce w m. Nieskurzów Nowy		600		60014				2320		7,452		7,452						7,452

		Ogółem						17,811.00		0		484,502		484,502		0		35,622		448,880		0		0		0		0		0		0		0		0



&RZałącznik nr 4
do uchwały Nr XV/95/11
Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 30 grudnia 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		196,814

		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		11,531

		4.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		211,561

		5.		600		60014		Dotacja celowa - pomoc finansowa na remont dróg powiatowych na terenie gminy		Starostwo Powiatowe w Opatowie		7,452

		6.		801		80104		Dotacja celowa – dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola		Gmina Opatów		2,800

		7.		801		80104		Dotacja celowa – dofinansowanie do dziecka uczęszczającego do przedszkola		Gmina Sadowie		700

		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

		3.		921		92120		Dotacja celowa - pomoc finansowa na konserwację zabytkowych figur		Parafia Rzymsko- Katolicka w Baćkowicach		51,000

		Ogółem										541,380

		* 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  XV/95/11
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 30 grudnia 2011r.







