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UCHWAŁA NR XLVIII/249/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 9 listopada 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 z późn. zm.) 
Rada Gminy uchwala co następuje: 

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 265 zł . 
§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 1.100.000 zł . 
§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 36.594 zł . 
§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę – 2.220.382 zł . 
§ 5. Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy określa załącznik Nr 

1 do niniejszej uchwały. 
§ 6. § 3 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: 
„1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.686.547 zł, który zostanie pokryty przychodami 

pochodzącymi z: 
1) zaciąganych kredytów w kwocie - 1.300.000 zł, 
2) pożyczek w kwocie - 581.611zł, 
3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 348.828 zł, 
4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 456.108 zł. 
2. Przychody budżetu w wysokości 2.986.547 zł, rozchody w wysokości 300.000 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.” 

§ 7. § 10 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: 

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł; 
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.881.611 zł;" 
§ 8. 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. 
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2. Załącznik Nr 3a „Zadania inwestycyjne roczne 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 
2010 rok” 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 w załącznik 5 do 
niniejszej uchwały. 

4. Załącznik Nr 4a „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi na 2010 rok” 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 
w załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik Nr 4b „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających 
zwrotowi na 2010 rok” 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 
w załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 10. 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 XLVIII/249/10
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 9 listopada 2010 r.

Szczegółowy podział zwiększenia i zmniejszenia budżetu gminy. 

 
Plan dochodów budżetowych Plan wydatków budżetowych 

Dział Rozdział § 
zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 

010       1 000 000 6 832 2 091 135 
  01010         111 135 
    6059       111 135 
              
  01095     1 000 000 6 832 1 980 000 
    4279     6 832   
    6207   1 000 000     
    6057       1 000 000 
    6059       980 000 

750         467 467 
  75023       467 467 
    4140       467 
    4440     467   

756     265       
  75618   265       
    0480 265       

801         1 500 1 500 
  80103       1 500 1 500 
    3020     1 500   
  80104           
    3020       1 500 

851         559 294 
  85154       559 294 
    4210       148 
    4300     559   
    4740       100 
    4750       46 

852         400 11 986 
  85202         11 986 
    4330       11 986 
  85219       400   
    4300     400   

854         11 586   
  85415       11 586   
    3240     11 586   

900       100 000 15 000 115 000 
  90019     100 000 15 000 115 000 
    0690   100 000     
    6059       100 000 
    4210     15 000   
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    4300       15 000 
926         250   

  92695       250   
    4110     250   

Ogółem: 265 1 100 000 36 594 2 220 382 



Załączniki binarne

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/249/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/249/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012.
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/249/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/249/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/249/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/249/10 z dnia 9 listopada 2010 r.
Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii
Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.
Zalacznik7.xls
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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:						2,986,547

		1.		Kredyty		§ 952		1,300,000

		2.		Pożyczki		§ 952		581,611

		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		348,828

		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
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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		2,829,775		48,129		2,781,646		348,000		561,611		A.      
B.
C. 
D.		1,872,035								U.G.Baćkowice

				900		90019				210,639				210,639		210,639

				Razem						3,040,414		48,129		2,992,285		558,639		561,611				1,872,035

		2.		010		01010		Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach EZGDK                   2007-2013		6,522,657		351,600		56,700		56,700								2,000,000		2,114,357		2,000,000

				900		90019				91,000				91,000		91,000

				Razem						6,613,657		351,600		147,700		147,700

		3.		010		01095		Budowa zbiornika retencyjnego w Nieskurzowie                    2004-2011		5,091,000		338,126		20,000				20,000		A.      
B.
C.
D.				4,732,874						U.G.Baćkowice

				900		90019				22,000				22,000		22,000

				Razem						5,113,000		338,126		42,000		22,000		20,000

		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.				20,000		273,428				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								25,869,693		4,397,495		9,477,477		2,462,971		1,881,611				5,132,895		7,592,162		2,402,559		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
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		Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.

																				w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki										Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

										rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)		w tym źródła finansowania

												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		6		7		8		9		10		11

		1.		750		75023		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		8,000		8,000				A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

		2.		851		85154		Zakup tablicy interaktywnej		8,319		8,319				A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

		3.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Piórkowie Załączu		3,500		3,500				A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

		4.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Piskrzynie		41,300		41,300				A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

		5.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Żernikach		2,000		2,000				A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

		6.		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego w Rudnikach		8,200		8,200				A.      
B.
C.
D.				U.G.Baćkowice

		Ogółem								71,319		71,319		0		0		0		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		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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						Załącznik Nr 5

						do uchwały Nr XLVIII/249/10

						Rady Gminy w Baćkowicach

						z dnia 9 listopada 2010 r.

		Wydatki  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

												w zł

		L.p.		Źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012

								2011 rok		2012 rok		Razem 2011 - 2012

		I		Ogółem wydatki bieżące		123,592

				- środki z budżetu j.s.t.		29,673

				- środki z budżetu krajowego		3,773

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		90,146

		II		Ogółem wydatki majątkowe		9,304,862		5,557,247				5,557,247

				- środki z budżetu j.s.t.		4,171,967		3,040,459				3,040,459

				- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5,132,895		2,516,788				2,516,788

				Ogółem wydatki		9,428,454		5,557,247				5,557,247

				- środki z budżetu j.s.t.		4,201,640		3,040,459				3,040,459

				- środki z budżetu krajowego		3,773		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5,223,041		2,516,788				2,516,788
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																				Załącznik Nr 6

																				do uchwały Nr XLVIII/249/10

																				Rady Gminy w Baćkowicach

																				z dnia 9 listopada 2010 r.

		Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 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 31.12.2009 r.		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011-2012

														źródło		kwota						2011 rok		2012 rok		po 2012 roku

		1.		Program:  Regionalny Program Operacyjny		2005-2010		Urząd Gminy		010		01010		Wartość zadania:		3,040,414		48,129		2,992,285

				Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa										- środki z budżetu j.s.t.		1,168,379		48,129		1,120,250

				Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej										- środki z budżetu krajowego		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		1,872,035		0		1,872,035

		2.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2010-2011		Urząd Gminy		010		01095		Wartość zadania:		710,338		4,464		171,000		534,874

				Priorytet:6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu j.s.t.		273,250		4,464		77,000		191,786

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

				Projekt:Odnowa miejscowości Modliborzyce poprzez remont chodników i parkingów oraz świetlicy wiejskiej .										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		437,088				94,000		343,088

		3.		Program:  Regionalny Program Operacyjny		2004-2011		Urząd Gminy		010		01095		Wartość zadania:		5,113,000		338,126		42,000		4,732,874

				Priorytet: 4. Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa										- środki z budżetu j.s.t.		3,113,000		338,126		42,000		2,732,874

				Działanie:4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej										- środki z budżetu krajowego		0		0		0

				Projekt:Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego"NIESKURZÓW" w miejscowości Nieskurzów Stary gm. Backowice										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2,000,000						2,000,000

		4.		Program: Regionalny Program Operacyjny.		2008-2011		Urząd Gminy		010		01095		Wartość zadania:		1,572,556		62,130		1,220,927		289,499

				Priorytet:6.Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu j.s.t.		639,856		62,130		461,927		115,799

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

				Projekt:Rewitalizacja centrum wsi Backowice.										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		932,700		0		759,000		173,700

		5.		Program: Regionalny Program Operacyjny		2006-2010		Urząd Gminy		926		92601		Wartość zadania		8,250,000		3,371,350		4,878,650

				Priorytet:5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport										-środki z budżetu j.s.t		3,929,836		1,459,046		2,470,790

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

				Projekt:Budowa basenu oraz zespołu boisk przyszkolnych w miejscowości Baćkowice										środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,654,164		1,246,304		2,407,860

				Ogółem wydatki majątkowe												18,686,308		3,824,199		9,304,862		5,557,247

				- środki z budżetu j.s.t.												9,124,321		1,911,895		4,171,967		3,040,459

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

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												8,895,987		1,246,304		5,132,895		2,516,788









Nr 4b

																				Załącznik Nr 7

																				do uchwały Nr XLVIII/249/10

																				Rady Gminy w Baćkowicach

																				z dnia 9 listopada 2010 r.

		Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 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 31.12.2009 r.		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012

														źródło		kwota						2011 rok		2012ok		po 2012 roku

		1.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2010		Urząd Gminy		010		01095		Wartość zadania:		15,860		0		15,860

				Priorytet: Oś IV LEADER										- środki z budżetu j.s.t.		6,760		0		6,760

				Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										- środki z budżetu krajowego		0				0

				Projekt:Remont szlaku turystycznego wraz renowacją Alei Lipowej w Gołoszycach										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9,100		0		9,100

		2.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2010		Urząd Gminy		010		01095		Wartość zadania:		23,912		0		23,912

				Priorytet: Oś IV LEADER										- środki z budżetu j.s.t.		14,112		0		14,112

				Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										- środki z budżetu krajowego		0		0		0

				Projekt:Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Modliborzycach										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9,800		0		9,800

		3.		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2009-2010		Ośrodek Pomocy Społecznej		852		85214		Wartość zadania:		14,891		6,090		8,801

				Priorytet:VII										- środki z budżetu j.s.t.		14,891		6,090		8,801

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

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

		4.		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2009-2010		Ośrodek Pomocy Społecznej		853		85395		Wartość zadania:		126,929		51,910		75,019

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

				Działanie:7.1 Poddziałanie 7.1.1.										- środki z budżetu krajowego		6,383		2,610		3,773

				Projekt:Aktywizacja Społeczno- Zawodowa										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		120,546		49,300		71,246

				Ogółem wydatki bieżące												181,592		58,000		123,592

				- środki z budżetu j.s.t.												35,763		6,090		29,673

				- środki z budżetu krajowego												6,383		2,610		3,773

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												139,446		49,300		90,146









