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UCHWAŁA NR XLIV/220/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 27 lipca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 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. 211, art. 212 i art. 235, 236 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240)Rada Gminy 

uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 67.584 zł . 
§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 228.899 zł . 
§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 141.315 zł . 
§ 4. Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik Nr 

1 do niniejszej uchwały. 
§ 5. Zwiększa się przychody budżetu gminy w § 957 o kwotę – 20.000 zł . 
Załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 

Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy 
na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Załącznik Nr 3 „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 
2010 – 2012” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 
2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik 
Nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.” do 
Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku 
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do 
niniejszej uchwały. 

3. Załącznik Nr 10 „Dotacje celowe w 2010 r.” do Uchwały Nr XXXIX/188/10 Rady Gminy 
w Baćkowicach z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok 
otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lipca 2010 r.

Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy 

 
Plan dochodów budżetowych Plan wydatków budżetowych 

Dział Rozdział § 
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 

710    39 600   59 600   
  71004  39 600  59 600  
    0970 39 600    
    4170   59 600  

720       14 915   
  72095     14 915   
    6630   14 915  

750    25 504  25 504 14 915 
  75023     14 915 
    6630    14 915
  75056  25 504  25 504  
    2010 25 504       
    4010    18 870   
    4110   3 190   
    4120   514   
    4170   2 130   
    4410   450   
    4740   50   
    4750   300   

852    2 480  2 980 500 
  85212      500 500 
    4210       500
    4300   500   
  85219  2 480  2 480  
    2030 2 480      
    4010   2 095   
    4110   334  
    4120     51  

926       125 900 125 900 
  92601    125 900 125 900 
    6050     125 900
    6059   125 900   

Ogółem: 67 584 0 228 899 141 315 
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		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2010 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						3,823,665

		1.		Kredyty		§ 952		1,300,000

		2.		Pożyczki		§ 952		1,672,746

		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 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957		94,811

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955		756,108

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						300,000

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		119,645

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		180,355

		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 innych papierów wartościowych(obligacji komunalnych)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995



&RZałącznik nr 2
do uchwałyNr XLIV/220/10
 Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia  27 lipca 2010 r.
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		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

																														w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)		Łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione do 31.12.2009 r.		Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

														rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania								2011 r.		2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 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   2005-2010		3,311,361		48,129		3,263,232		348,000		672,746		A.      
B.
C. 
D.		2,242,486								U.G.Baćkowice

				900		90019				384,326				384,326		384,326

				Razem						3,695,687		48,129		3,647,558		732,326		672,746				2,242,486

		2.		010		01010		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK       2007-2013		6,613,657		351,600		56,700		56,700				A.      
B.
C.
D.				2,862,675		1,342,682		2,000,000		Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki

		3.		010		01095		Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie                    2004-2011		4,900,000		338,126		2,000,000				1,000,000		A.      
B.
C.
D.		1,000,000		2,561,874						U.G.Baćkowice

				900		90019				213,000				213,000		213,000

				Razem						5,113,000		338,126		2,213,000		213,000		1,000,000				1,000,000		2,561,874

		4.		010		01095		Rewitalizacja centrum wsi Baćkowice                2009-2011		1,572,556		62,130		1,220,927		461,927				A.      
B.
C.  
D.		759,000		289,499						U.G.Baćkowice

		5.		010		01095		Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej            2010-2011		710,338		4,464		171,000		77,000				A.      
B.
C.  
D.		94,000		534,874						U.G.Baćkowice

		6.		700		70005		Zakup gruntów i uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne           2007-2012		520,000		216,572		10,000		10,000				A.      
B.
C.
D.				120,000		173,428				U.G.Baćkowice

		7.		720		72095		e-świetokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST           2009-2012		49,728		5,124		14,915		14,915				A.      
B.
C.
D.				14,915		14,774				Samorząd Województwa Swiętokrzyskiego

		8.		926		92601		Budowa basenu oraz zespołu boisk przyszkolnych w miejscowości Baćkowice                    2006-2010		7,250,000		3,371,350		3,878,650		170,790		1,300,000				2,407,860								U.G.Baćkowice

				900		90019				1,000,000				1,000,000		1,000,000

				Razem						8,250,000		3,371,350		4,878,650		1,170,790		1,300,000		A.      
B.
C.
D.		2,407,860

		Ogółem								26,524,966		4,397,495		12,212,750		2,736,658		2,972,746				6,503,346		6,383,837		1,530,884		2,000,000		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



&R&9Załącznik nr 3
do uchwały Nr XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach  
z dnia 27 lipca 2010 r.
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 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 0716 T Baćkowice-Baranówek		600		60014						101,043		101,043						101,043

		Pomoc rzeczowa na dokumentację zadania "e-Świętokrzyskie - Informatyzacja Urzędu Gminy w Baćkowicach"		720		72095						14,915																		14,915		14,915

		Ogółem						0.00		0		115,958		101,043				0		101,043				0		0		0		14,915		14,915
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do uchwały Nr XLIV/220/10
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z dnia 27 lipca 2010 r.







12

		Dotacje celowe w 2010 r.

										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		101,043

		2.		720		72095		Dotacja celowa - pomoc rzeczowa na dokumentację "e-Świętokrzyskie - Informatyzacja Urzędu Gminy w Baćkowicach"		Samorząd Województwa świętokrzyskiego		14,915

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		Ogółem										115,958

		* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

		w 2010 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 XLIV/220/10
Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 27 lipca 2010 r.







