
UCHWAŁA NR XXXVII/175/09  

RADY GMINY W BAĆKOWICACH  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada

Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 26.207 zł .  

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 223.587 zł .  

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 340.213 zł . 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 337.593 zł . 

§ 5. Szczegółowy podział  zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.  

§ 6. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4a do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Wydatki majątkowe na programy

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.”  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.  

§ 9. Wprowadza się  załącznik „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 10. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 955 o kwotę – 200.000 zł.  
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16 stycznia 2009
r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r..” zgodnie

z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.  

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

Województwa Świętokrzyskiego.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/175/09  

RADY GMINY W BAĆKOWICACH  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 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 późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Rada

Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 26.207 zł .  

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 223.587 zł .  

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 340.213 zł . 

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2009 r. o kwotę – 337.593 zł . 

§ 5. Szczegółowy podział  zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik Nr 1 do
niniejszej uchwały.  

§ 6. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Limity wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 7. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Wydatki na programy i projekty
realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł  zagranicznych,

niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.  

§ 8. Dokonuje się  zmian w załączniku Nr 4a do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16
stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Wydatki majątkowe na programy

i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok.”  zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej
uchwały.  

§ 9. Wprowadza się  załącznik „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi

na 2009 rok.” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 10. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 955 o kwotę – 200.000 zł.  
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Rady Gminy Nr XXX/131/09 z dnia 16 stycznia 2009
r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2009 r..” zgodnie

z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.  

§ 12. 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 listopada 2009 r.

 
Zalacznik1.xlsx

Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy.

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

 
Zalacznik2.xlsx

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011.

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 30 listopada 2009 r.

 
Zalacznik3.xlsx

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

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 30 listopada 2009 r.

 
Zalacznik4.xlsx

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

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 30 listopada 2009 r.

 
Zalacznik5.xlsx

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

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 30 listopada 2009 r.

 
Zalacznik6.xlsx

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.


Arkusz1

														Załącznik Nr 1

														do uchwały Nr XXXI/161/06

												Załącznik Nr 1		Rady Gminy w Baćkowicach

												do uchwały Nr XXXVII/175/09		z dnia 25 lipca 2006 r.

												Rady Gminy w Baćkowicach

												z dnia 30 listopada 2009 r.



		Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy





		Dział		Rozdział		§		Plan dochodów budżetowych				Plan wydatków budżetowych

								zwiększenia		zmniejszenia		zwiększenia		9000		zmniejszenia

		010												9,000		100,000

				01095										9,000		100,000

						6050										100,000

		600						20,000		20,000		20,000				20,000

				60016				20,000				20,000

						2440		20,000

						4270						20,000

				60017						20,000						20,000

						2440				20,000

						4270										20,000

		754										200

				75412								200

						4260						200

		758														617

				75818												617

						4810										617

		851										5,950				5,950

				85153								500

						4210						500

				85154								5,450				5,950

						4170										2,200

						4210						5,450

						4300										3,500

						4700										250

		852						6,207		3,587		14,063				11,026

				85212				5,747				5,919				172

						2010		5,747

						3110						5,585

						4010										172

						4440						334

				85213						3,587						3,587

						2030				3,587				19,062

						4130								11,930		3,587

				85219				460				2,777		11,618		1,900

						2030		460						312

						4010						460		7,132		1,900

						4170						1,900		1,783

						4440						417

				85295								5,367		5,349		5,367

						4173						1,567

						4113						3,800

						4303										5,367

		926								200,000		300,000				200,000

				92601						200,000		300,000				200,000

						6058				200,000

						6059						300,000

						6298										200,000

		Ogółem:						26,207		223,587		340,213				337,593












































3

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

																														w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)		Łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione do 31.12.2008 r.		Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

														rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania								2010 r.		2011 r.		wydatki do poniesienia po 2011 roku

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





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

		1.		010		01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków II etap   2005-2011		4,000,000		19,520		1,000,000		150,000				A.      
B.
C. 
D. 100 000		750 000  (PROW)		1,200,000		1,780,480				U.G.Baćkowice

		2.		010		01010		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK       2007-2012		16,252,470		355,000		150,000		50,000				A.      
B.
C.
D. 100 000				4,000,000		4,000,000		7,747,470		Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

		3.		010		01095		Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie          2004-2012		5,000,000		300,000		160,000		160,000				A.      
B.
C.
D. 				200,000		500,000		3,840,000		U.G.Baćkowice

		4.		010		01095		Rewitalizacja centrum wsi Baćkowice                2008-2011		1,572,556		18,056		346,000		78,400				A.      
B.
C.  
D. 		267 600       (RPO)		928,500		280,000				U.G.Baćkowice

		5.		700		70005		Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne           2007-2011		520,000		216,572		70,000		70,000				A.      
B.
C.
D. 				120,000		113,428				U.G.Baćkowice

		6.		750		75023		e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST           2009-2011		350,000		0		18,540		18,540				A.      
B.
C.
D. 				160,730		170,730				Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego

		7.		926		92601		Budowa basenu oraz zespołu boisk przyszkolnych w miejscowości Baćkowice                    2006-2010		8,250,000		147,768		3,786,872		1,495,272				A.  666 000     
B.
C.
D.   400 000		1 225 600   (RPO)		4,315,360						U.G.Baćkowice

		Ogółem								35,945,026		1,056,916		5,531,412		2,022,212				1,266,000		2,243,200		10,924,590		6,844,638		11,587,470		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 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich(PROW), Regionalny Program Operacyjny, )

		D. Inne źródła (Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) 



&9Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVII/175/09
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 30 listopada  2009 r.





Nr 4

						Załącznik Nr 3

						do uchwały Nr XXXVII/175/09

						Rady Gminy w Baćkowicach

						z dnia 30 listopada  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		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		51,910

		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		666,000		 		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2,295,110		3,825,664		1,518,000		5,343,664






Nr 4b

																				Załącznik Nr 4

																				do uchwały Nr XXXVII/175/09

																				Rady Gminy w Baćkowicach

																				z dnia 30 listopada 2009 r. 



		Wydatki majątkowe 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 Rozwoju Obszarów Wiejskich        				Urząd Gminy		010		01010		Wartość zadania:		4,000,000		19,520		1,000,000		1,200,000		1,780,480

				Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego.		2005-2011								- środki z budżetu j.s.t.		1,000,000		19,520		250,000		300,000		430,480

				Działanie: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznego										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0

				Projekt: Budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków w miejscach gdzie nie jest możliwe podłączenie do sieci kanalizacyjnej 										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,000,000		0		750,000		900,000		1,350,000



		2.		Program: Regionalny Program Operacyjny.         		2008-2011		Urząd Gminy		010		01095		Wartość zadania:		1,572,556		18,056		346,000		928,500		280,000

				Priorytet: 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu j.s.t.		639,856		18,056		78,400		431,400		112,000

				Działanie:6.2 Rewitalizacja małych miast.										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0

				Projekt:Rewitalizacja centrum wsi Baćkowice .										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		932,700		0		267,600		497,100		168,000

		3.		Program:Regionalny Program Operacyjny		2006-2010		Urząd Gminy		926		92601		Wartość zadania		8,250,000		147,768		3,786,872		4,315,360

				Priorytet:5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport 										-środki z budżetu j.s.t		3,929,836		147,768		1,895,272		1,886,796

				Działanie:5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sport .										 środki z budżetu krajowego		666,000		0		666,000		0

				Projekt:Budowa basenu oraz zespołu boisk przyszkolnych w miejscowości Baćkowice										środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,654,164		0		1,225,600		2,428,564



				Ogółem wydatki majątkowe												13,822,556		185,344		5,132,872		6,443,860		2,060,480

				- środki z budżetu j.s.t.												5,569,692		185,344		2,223,672		2,618,196		542,480

				- środki z budżetu krajowego												666,000		0		666,000		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												7,586,864		0		2,243,200		3,825,664		1,518,000






Nr 4a

																				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



																										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:						58,000

				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						51,910



		2.		Program:         										Wartość zadania:

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

				Działanie:										- środki z budżetu krajowego

				Projekt:										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych





				Ogółem wydatki bieżące																58,000

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

				- środki z budżetu krajowego																0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych																51,910
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		Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.



								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2009 r.





		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						1,003,495

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952

		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 9441) 

		5a.		Prywatyzacja pośrednia		§ 941

		5b.		Prywatyzacja bezpośrednia		§ 942

		5c.		Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa		§ 943

		5d.		Pozostałe przychody z prywatyzacji		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957		25,147

		7.		Obligacje 		§ 911

		8.		Inne papiery wartościowe		§ 931

		9.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955		978,348

		10.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						235,966

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		55,600

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		180,366

		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 papierów wartościowych		§ 982

		7.		Wykup obligacji		§ 971

		8.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995





		1) w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów osobno





Załącznik nr 6
do uchwały Nr XXXVII/175/09
 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 30 listopada 2009 r.





