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UCHWAŁA NR VI/31/11
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 17 marca 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 zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały. 

2. 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 2 do niniejszej uchwały. 

3. 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 3 do niniejszej uchwały. 

4. Załącznik Nr 6 „Przychody i rozchody budżetu 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 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 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. 7§ otrzymuje brzmienie: 
"Ustala się dochody w kwocie 491.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 
z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 850.496. zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.)". 

§ 3. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 3 otrzymuje brzmienie: 
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 649 672 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 
1)kredytów w kwocie - ............zł, 
2)pożyczek w kwocie - 1.446 426 zł, 
3)wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 

wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 203 246 zł. 
2. Przychody budżetu w wysokości 2 052 672 zł, rozchody w wysokości 403.000 zł, zgodnie 

z załącznikiem nr 4. 
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§ 4. W uchwale budżetowej Nr IV/20/11 z dnia 4 lutego 2011 r. § 9 otrzymuje brzmienie: 
"Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: 

1)sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 2.021.828 zł; w tym: 
a) z tytułu kredytów i pożyczek - w kwocie 2.021.828 zł 
w tym : 
- zaciągane na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1.521.828 zł. 
2)sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.849.426 zł; 

a) z tytułu pożyczek - w kwocie 1.849.426 zł 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 6. 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 VI/31/11 


Rady Gminy w Baćkowicach

                                                                      z dnia 17 marca 2011 r.









Nazwa jednostki sprawozdawczej

BAĆKOWICE







Nr dokumentu

2/2011







Data podjęcia

2011-03-15







Rodzaj

Plan dochodów











Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Kwota







010





Rolnictwo i łowiectwo

654 745,00









01095



Pozostała działalność

654 745,00











2007

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

4 795,00











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

649 950,00







600





Transport i łączność

200 000,00









60078



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200 000,00











2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

200 000,00







750





Administracja publiczna

9 742,00









75056



Spis powszechny i inne

9 742,00











2010

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

9 742,00







751





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

- 4,00









75101



Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- 4,00











2010

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

- 4,00







758





Różne rozliczenia

- 41 823,00









75801



Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- 41 823,00











2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

- 41 823,00







853





Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

88 158,00









85395



Pozostała działalność

88 158,00











2007

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

83 726,00











2009

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

4 432,00







900





Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 200 000,00









90019



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- 200 000,00











0690

Wpływy z różnych opłat

- 200 000,00







926





Kultura fizyczna

352 568,00









92601



Obiekty sportowe

352 568,00











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

352 568,00

















RAZEM

1 063 386,00
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         Załącznik nr 1a


do Uchwały Nr VI/31/11 Rady Gminy w Baćkowicach

                                                                      z dnia 17 marca 2011 r.



Nazwa jednostki sprawozdawczej

BAĆKOWICE



Nr dokumentu

2/2011



Data podjęcia

2011-03-15



Rodzaj

Plan wydatków







Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość



010







- 53 272,00





01010



Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- 53 272,00







6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- 53 272,00



600







200 000,00





60078



Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

200 000,00







4270

Zakup usług remontowych

200 000,00



750







9 742,00





75056



Spis powszechny i inne

9 742,00







3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

6 400,00







4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 155,00







4120

Składki na Fundusz Pracy

187,00







4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200,00







4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400,00







4410

Podróże służbowe krajowe

400,00



801







- 35 234,00





80101



Szkoły podstawowe

- 20 323,00







4210

Zakup materiałów i wyposażenia

- 2 823,00







4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 1 500,00







4260

Zakup energii

- 1 000,00







4270

Zakup usług remontowych

- 15 000,00





80103



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 1 333,00







4270

Zakup usług remontowych

- 1 333,00





80104



Przedszkola 

- 2 667,00







4260

Zakup energii

- 667,00







4270

Zakup usług remontowych

- 2 000,00





80110



Gimnazja

- 10 911,00







4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

335,00







4120

Składki na Fundusz Pracy

54,00







4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 200,00







4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- 1 500,00







4260

Zakup energii

- 2 000,00







4270

Zakup usług remontowych

- 10 000,00



852







846,00





85214



Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 6 549,00







3110

Świadczenia społeczne

- 16 891,00







3119

Świadczenia społeczne

10 342,00





85219



Ośrodki pomocy społecznej

7 395,00







4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

7 241,00







4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 154,00





















Nazwa jednostki sprawozdawczej

BAĆKOWICE



Nr dokumentu

2/2011



Data podjęcia

2011-03-15



Rodzaj

Plan wydatków











4300

Zakup usług pozostałych

- 1 000,00





85228



Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

0,00







4280

Zakup usług zdrowotnych

50,00







4410

Podróże służbowe krajowe

- 50,00



853







88 158,00





85395



Pozostała działalność

88 158,00







4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

38 129,00







4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2 018,00







4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 883,00







4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

100,00







4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 374,00







4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

338,00







4127

Składki na Fundusz Pracy

860,00







4129

Składki na Fundusz Pracy

45,00







4217

Zakup materiałów i wyposażenia

1 779,00







4219

Zakup materiałów i wyposażenia

94,00







4307

Zakup usług pozostałych

33 468,00







4309

Zakup usług pozostałych

1 772,00







4417

Podróże służbowe krajowe

188,00







4419

Podróże służbowe krajowe

10,00







4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 045,00







4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

55,00



854







116 328,00





85401



Świetlice szkolne

116 328,00







4220

Zakup środków żywności

120 328,00







4270

Zakup usług remontowych

- 4 000,00



900







159 496,00





90019



Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

159 496,00







4300

Zakup usług pozostałych

25 063,00







6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

134 433,00







Razem:

486 064,00
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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		21,891		349,426				A.      
B.
C.
D.		1,521,828		U.G.Baćkowice

				900		90019				210,639		0		0								0

				Razem						3,055,638		1,893,145		21,891		349,426		0				1,521,828

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		3,055,638		1,893,145		21,891		349,426		0				1,521,828

		2.		010		01010		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK       2007-2013		5,954,161		1,840,504		640,504		0		0		A.      
B.
C. 
D.		1,200,000		U.G.Baćkowice

				900		90019				659,496		159,496		159,496		0		0				0

				Razem						6,613,657		2,000,000		800,000		0		0				1,200,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		6,613,657		2,000,000		800,000		0		0		0		1,200,000

		3.		010		01095		Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego ”Nieskurzów” w Nieskurzowie Starym gm. Baćkowice                               2004-2011		3,886,860		3,538,135		38,135		1,500,000		0		A.      
B.
C. 
D.		2,000,000		U.G.Baćkowice

				900		90019				469,937		469,937		469,937		0		0				0

				Razem						4,356,797		4,008,072		508,072		1,500,000		0				2,000,000

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		4,356,797		4,008,072		508,072		1,500,000		0		0		2,000,000

		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           2007-2012		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

								wydatki majątkowe		84,968		42,484		42,484

		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

								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

								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										Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

								wydatki bieżące		918,100		180,000		180,000		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										Ośrodek Pomocy Społecznej

								wydatki bieżące		1,585		1,585		1,585

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		17.		757		75704		Gwarancja bankowa - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej  2011-2012		71,868		35,934		35,934										U.G.Baćkowice

								wydatki bieżące		71,868		35,934		35,934		0		0		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0

		18.		852            853		85214      85395		POKL   - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych     2008-2011		240,320		98,500		10,342						A.      
B.
C.
D.		88,158		Ośrodek Pomocy Społecznej

								wydatki bieżące		240,320		98,500		10,342								88,158

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		19.

								wydatki bieżące

								wydatki majątkowe

		Ogółem								18,048,107		9,829,849		2,336,335		1,849,426		0				5,644,088		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		2,000,000

								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		2,000,000

										010              900		01010   90019		¾środki z budżetu j.s.t.		2 054161        659 496		640 504                  159 496

														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.		1 886 860                469 937		1 538 135                    469 937

														¾środki z budżetu krajowego

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

														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

				Ogółem wydatki												16,839,467		9,307,306

				Wartość zadania:

				Wydatki bieżące:												256,180		114,360

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

				¾środki z budżetu krajowego												10,815		4,432

				¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												213,372		92,826

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

				Wydatki majątkowe:												16,583,287		9,192,946

				¾środki z budżetu j.s.t.												7,261,406		3,637,016

				¾środki z budżetu krajowego												-		-

				¾środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												9,321,881		5,555,930

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE
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		Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota
2011 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						2,052,672

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952		1,849,426

		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

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 950		203,246

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						403,000

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		200,000

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		203,000

		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
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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

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

		751		75101		2010		870		870		870		424		446

		852		85212		2010		1,554,033		1,554,033		1,554,033		44,147		10,354				1,499,532

		852		85213		2010		2,024		2,024		2,024		2,024

		750		75056		2010		9,742		9,742		9,742		2,542		800				6,400

		Ogółem						1,642,624		1,642,624		1,642,624		123,192		13,500				1,505,932
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