
UCHWAŁA NR XXXVIII/181/09  

RADY GMINY W BAĆKOWICACH  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie zmian w uchwale Nr XXXVII/175/09 z dnia 30 listopada 2009 r. 
 

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/175/09 z dnia 30 listopada 2009 r.
dokonuje się zmian: 

1. Zmniejsza się dochody dział 926 rozdział 92601 § 6298 o kwotę – 200.000 zł.  
2. Zwiększa się dochody dział 926 rozdział 92601 § 6058 o kwotę – 200.000 zł.  
3. Zmniejsza się wydatki dział 926 rozdział 92601 § 6058 o kwotę – 200.000 zł.  
4. Zwiększa się wydatki dział 926 rozdział 92601 § 6298 o kwotę – 200.000 zł.  

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/175/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada
2 0 0 9  r .  „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.”  otrzymuje

brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/175/09 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 listopada
2009 r. „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.”  otrzymuje

brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.  
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
Zalacznik1.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.

 
Zalacznik2.xls

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł 
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok


Nr 4

						Załącznik Nr 1

						do uchwały Nr XXXVIII/181/09

						Rady Gminy w Baćkowicach

						z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

												w zł

		L.p.		Źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011

								2010 rok		2011 rok		Razem 2010 - 2011

		I		Ogółem wydatki bieżące		58,000

				- środki z budżetu j.s.t.		6,090

				- środki z budżetu krajowego		2,610

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		49,300

		II		Ogółem wydatki majątkowe		5,132,872		6,443,860		2,060,480		8,504,340

				- środki z budżetu j.s.t.		2,223,672		2,618,196		542,480		3,160,676

				- środki z budżetu krajowego		666,000		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2,243,200		3,825,664		1,518,000		5,343,664

				Ogółem wydatki		5,190,872		6,443,860		2,060,480		8,504,340

				- środki z budżetu j.s.t.		2,229,762		2,618,196		542,480		3,160,676

				- środki z budżetu krajowego		668,610				0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2,292,500		3,825,664		1,518,000		5,343,664






Nr 4a

																				Załącznik Nr 2

																				do uchwały Nr XXXVIII/181/09

																				Rady Gminy w Baćkowicach

																				z dnia 30 grudnia 2009  r.

		Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok

																										w zł

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki poniesione do 31.12.2008 r.		Wydatki w roku budżetowym 2009		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011

														źródło		kwota						2010 rok		2011 rok		po 2011 roku

		1.		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2009		Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach		853		85395		Wartość zadania:						51,910

				Priorytet:VII										- środki z budżetu j.s.t.						0

				Działanie:7.1 Poddziałanie 7.1.1.										- środki z budżetu krajowego						2,610

				Projekt:Aktywizacja Społeczno- Zawodowa										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						49,300

		2.		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2009		Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach		852		85214		Wartość zadania:						6,090

				Priorytet:VII										- środki z budżetu j.s.t.						6,090

				Działanie:7.1 Poddziałanie 7.1.1.										- środki z budżetu krajowego						0

				Projekt:Aktywizacja Społeczno- Zawodowa										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0

				Ogółem wydatki bieżące																58,000

				- środki z budżetu j.s.t.																6,090

				- środki z budżetu krajowego																2,610

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych																49,300






