
UCHWAŁA NR XL/275/10  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7,8,10 lit. a i b ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku

z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3

art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.028.940 zł, z tego: 

zgodnie z załącznikiem nr 1  

§ 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.511.815 zł, z tego: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez gminę 37.605 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.  

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem  

nr 3 (i 3 a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).  

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.991.324 zł,

§ 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.482.875 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z: 

2. Przychody budżetu w wysokości 8.770.000 zł., rozchody w wysokości 287.125 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 5  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

z przeznaczeniem na: 

§ 5.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań przejętych przez Gminę  do realizacji w drodze umowy lub

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 62.573 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 62.573 zł na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7.  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 

§ 8. Ustala się dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 17.000 zł.

oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 17.000 zł. 

§ 9.  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.  

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące 20.359.263 zł

b) dochody majątkowe 9.669.677 zł

a) wydatki bieżące 18.309.630 zł

b) wydatki majątkowe 20.202.185 zł

a) wydatki bieżące 136.579 zł.

b) wydatki majątkowe 7.854.745 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 8.482.875 zł

1) ogólną w wysokości - 193.449 zł,

2) celową w wysokości - 141.164 zł,

a) zarządzanie kryzysowe - 15.000 zł,

b) oświatę i wychowanie - 126.164 zł,

1) zakładów budżetowych: przychody – 180.100 zł, wydatki – 180.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł; 

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 7.854.745 zł 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.482.875 zł;  

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 5.094.875 zł 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 287.125 zł. 

w tym kredyty w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,  

w tym do zaciągania kredytów i pożyczek, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej

z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do

wysokości 7.854.745 zł; 

b) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.482.875 zł;  

w tym kredyty w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 5.094.875 zł 

c) zaciągania kredytów na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek - w kwocie 287.125 zł;  

w tym kredyty, w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach

między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów

inwestycyjnych, 

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wykonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień  do zaciągania

zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011), 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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UCHWAŁA NR XL/275/10  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7,8,10 lit. a i b ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku

z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3

art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.028.940 zł, z tego: 

zgodnie z załącznikiem nr 1  

§ 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.511.815 zł, z tego: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez gminę 37.605 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.  

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem  

nr 3 (i 3 a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).  

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.991.324 zł,

§ 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.482.875 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z: 

2. Przychody budżetu w wysokości 8.770.000 zł., rozchody w wysokości 287.125 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 5  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

z przeznaczeniem na: 

§ 5.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań przejętych przez Gminę  do realizacji w drodze umowy lub

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 62.573 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 62.573 zł na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7.  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 

§ 8. Ustala się dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 17.000 zł.

oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 17.000 zł. 

§ 9.  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.  

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące 20.359.263 zł

b) dochody majątkowe 9.669.677 zł

a) wydatki bieżące 18.309.630 zł

b) wydatki majątkowe 20.202.185 zł

a) wydatki bieżące 136.579 zł.

b) wydatki majątkowe 7.854.745 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 8.482.875 zł

1) ogólną w wysokości - 193.449 zł,

2) celową w wysokości - 141.164 zł,

a) zarządzanie kryzysowe - 15.000 zł,

b) oświatę i wychowanie - 126.164 zł,

1) zakładów budżetowych: przychody – 180.100 zł, wydatki – 180.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł; 

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 7.854.745 zł 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.482.875 zł;  

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 5.094.875 zł 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 287.125 zł. 

w tym kredyty w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,  

w tym do zaciągania kredytów i pożyczek, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej

z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do

wysokości 7.854.745 zł; 

b) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.482.875 zł;  

w tym kredyty w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 5.094.875 zł 

c) zaciągania kredytów na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek - w kwocie 287.125 zł;  

w tym kredyty, w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach

między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów

inwestycyjnych, 

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wykonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień  do zaciągania

zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011), 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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UCHWAŁA NR XL/275/10  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7,8,10 lit. a i b ustawy

z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) oraz w związku

z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1,3

art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 30.028.940 zł, z tego: 

zgodnie z załącznikiem nr 1  

§ 2.  1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 38.511.815 zł, z tego: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń

i gwarancji udzielonych przez gminę 37.605 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2.  

3. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem  

nr 3 (i 3 a – wydatki inwestycyjne jednoroczne).  

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7.991.324 zł,

§ 3.  1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 8.482.875 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

z: 

2. Przychody budżetu w wysokości 8.770.000 zł., rozchody w wysokości 287.125 zł, zgodnie z załącznikiem

nr 5  

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 

z przeznaczeniem na: 

§ 5.  1. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie

porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.  

3. Dochody i wydatki związane z realizacją  zadań przejętych przez Gminę  do realizacji w drodze umowy lub

porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

4. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.  

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 62.573 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

oraz wydatki w kwocie 62.573 zł na realizację  zadań  określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

§ 7.  1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla: 

§ 8. Ustala się dochody należne gminie na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 17.000 zł.

oraz wydatki na zadania określone w ustawie Prawo ochrony środowiska w kwocie 17.000 zł. 

§ 9.  1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.  

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.  

§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2010 roku i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

a) dochody bieżące 20.359.263 zł

b) dochody majątkowe 9.669.677 zł

a) wydatki bieżące 18.309.630 zł

b) wydatki majątkowe 20.202.185 zł

a) wydatki bieżące 136.579 zł.

b) wydatki majątkowe 7.854.745 zł 

zgodnie z załącznikiem nr 4, 4a i 4b

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 8.482.875 zł

1) ogólną w wysokości - 193.449 zł,

2) celową w wysokości - 141.164 zł,

a) zarządzanie kryzysowe - 15.000 zł,

b) oświatę i wychowanie - 126.164 zł,

1) zakładów budżetowych: przychody – 180.100 zł, wydatki – 180.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9,

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 10.000.000 zł; 

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 7.854.745 zł 

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.482.875 zł;  

w tym kredyty i pożyczki zaciągane w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami

strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 5.094.875 zł 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 287.125 zł. 

w tym kredyty w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł. 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na: 

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000 zł,  

w tym do zaciągania kredytów i pożyczek, w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej

z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do

wysokości 7.854.745 zł; 

b) zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 8.482.875 zł;  

w tym kredyty w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 5.094.875 zł 

c) zaciągania kredytów na spłatę  wcześniej zaciągniętych zobowiązań  z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek - w kwocie 287.125 zł;  

w tym kredyty, w związku z umową  zawartą  z podmiotem dysponującymi funduszami strukturalnymi lub

Funduszem Spójności Unii Europejskiej - w kwocie 0 zł 

2) zaciągania zobowiązań: 

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze

środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające

z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 3 i nr 4, 

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku 

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach

między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich programów

inwestycyjnych, 

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do wykonywania przeniesień w planie wydatków,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, zakładów budżetowych uprawnień  do zaciągania

zobowiązań  z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia

ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011), 

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200.000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 
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Załącznik nr 9 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zalacznik9.xls

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.


doc1

		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/275/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010 r.

						DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2010 ROK

																								w złotych

				Dział				Rozdział		§				Nazwa						Plan ogółem

				1				2		3				4						5

				bieżące

				020										Leśnictwo						2 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								02001						Gospodarka leśna						2 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0750				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						2 000,00

				400										Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę						392 660,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								40002						Dostarczanie wody						392 660,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0690				Wpływy z różnych opłat						69 660,00

										0830				Wpływy z usług						323 000,00

				700										Gospodarka mieszkaniowa						129 156,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami						129 156,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0750				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze						129 156,00

				710										Działalność usługowa						15 790,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								71004						Plany zagospodarowania przestrzennego						10 790,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2700				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						10 790,00

								71035						Cmentarze						5 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2020				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						5 000,00

				750										Administracja publiczna						76 455,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								75011						Urzędy wojewódzkie						76 455,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						75 955,00

										2360				Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami						500,00

				751										Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa						1 317,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								75101						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						1 317,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						1 317,00

				756										Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						4 485 614,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								75601						Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych						7 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0350				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej						7 000,00

								75615						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						1 302 100,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0310				Podatek od nieruchomości						1 236 000,00

										0320				Podatek rolny						10 300,00

										0330				Podatek leśny						55 800,00

								75616						Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych						1 813 500,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0310				Podatek od nieruchomości						200 000,00

										0320				Podatek rolny						530 000,00

										0330				Podatek leśny						31 000,00

										0340				Podatek od środków transportowych						84 000,00

										0360				Podatek od spadków i darowizn						15 000,00

										0430				Wpływy z opłaty targowej						2 000,00

										0460				Wpływy z opłaty eksploatacyjnej						850 000,00

										0500				Podatek od czynności cywilnoprawnych						86 000,00

										0690				Wpływy z różnych opłat						5 500,00

										0910				Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						10 000,00

								75618						Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						91 573,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0410				Wpływy z opłaty skarbowej						25 000,00

										0480				Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						62 573,00

										0490				Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw						4 000,00

								75621						Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa						1 271 441,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0010				Podatek dochodowy od osób fizycznych						1 267 441,00

										0020				Podatek dochodowy od osób prawnych						4 000,00

				758										Różne rozliczenia						11 326 944,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								75801						Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego						7 076 498,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa						7 076 498,00

								75807						Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin						4 030 963,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa						4 030 963,00

								75814						Różne rozliczenia finansowe						50 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0920				Pozostałe odsetki						50 000,00

								75831						Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin						169 483,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2920				Subwencje ogólne z budżetu państwa						169 483,00

				801										Oświata i wychowanie						513 776,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								80104						Przedszkola						276 616,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0690				Wpływy z różnych opłat						58 800,00

										0830				Wpływy z usług						217 816,00

								80148						Stołówki szkolne						237 160,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0830				Wpływy z usług						237 160,00

				852										Pomoc społeczna						3 038 140,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								85212						Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						2 773 862,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						2 773 862,00

								85213						Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.						13 065,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						13 065,00

								85214						Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						30 025,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						30 025,00

								85216						Zasiłki stałe						117 821,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						117 821,00

								85219						Ośrodki pomocy społecznej						82 851,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)						82 851,00

								85228						Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze						20 516,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										2010				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami						20 516,00

				853										Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						143 811,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						143 811,00

								85395						Pozostała działalność						143 811,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						143 811,00

										2708				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						136 580,00

										2709				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						7 231,00

				900										Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						233 600,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								90001						Gospodarka ściekowa i ochrona wód						186 600,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0830				Wpływy z usług						186 600,00

								90019						Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska						17 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0690				Wpływy z różnych opłat						7 809,00

										0970				Wpływy z różnych dochodów						9 191,00

								90095						Pozostała działalność						30 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0970				Wpływy z różnych dochodów						30 000,00

				bieżące												razem:				20 359 263,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						143 811,00

				majątkowe

				600										Transport i łączność						4 379 403,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						4 054 403,00

								60016						Drogi publiczne gminne						4 054 403,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						4 054 403,00

										6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						3 269 447,00

										6629				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego						784 956,00

								60017						Drogi wewnetrzne						25 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										6260				Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych						25 000,00

								60078						Usuwanie skutków klęsk żywiołowych						300 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										6330				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						300 000,00

				700										Gospodarka mieszkaniowa						20 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								70005						Gospodarka gruntami i nieruchomościami						20 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										0770				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości						20 000,00

				852										Pomoc społeczna						150 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

								85295						Pozostała działalność						150 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						0,00

										6330				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)						150 000,00

				900										Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						3 743 298,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						3 743 298,00

								90001						Gospodarka ściekowa i ochrona wód						3 743 298,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						3 743 298,00

										6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						3 743 298,00

				921										Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						1 034 976,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 034 976,00

								92109						Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						1 034 976,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						1 034 976,00

										6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						1 034 976,00

				926										Kultura fizyczna i sport						342 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						342 000,00

								92601						Obiekty sportowe						222 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						222 000,00

										6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						222 000,00

								92695						Pozostała działalność						120 000,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						120 000,00

										6298				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						120 000,00

				majątkowe												razem:				9 669 677,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						9 174 677,00

				Ogółem:																30 028 940,00

														w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						9 318 488,00
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		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/275/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 28 stycznia 2010 roku

				Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

				Dział				Rozdział		§		Nazwa				Plan				Z tego

																				Wydatki 
bieżące		z tego:																Wydatki 
majątkowe		z tego:

																																								inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

																						wydatki 
jednostek
budżetowych,		z tego:				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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu

																																										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

																								wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

				1				2		3		4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17				18

				010								Rolnictwo i łowiectwo				905 084,00				166 284,00		166 284,00		3 000,00		163 284,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		738 800,00		738 800,00		0,00				0,00

								01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi				888 800,00				150 000,00		150 000,00		0,00		150 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		738 800,00		738 800,00		0,00				0,00

								01030				Izby rolnicze				9 000,00				9 000,00		9 000,00		0,00		9 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								01095				Pozostała działalność				7 284,00				7 284,00		7 284,00		3 000,00		4 284,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				400								Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				177 000,00				177 000,00		177 000,00		0,00		177 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								40002				Dostarczanie wody				177 000,00				177 000,00		177 000,00		0,00		177 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				600								Transport i łączność				6 516 926,00				130 000,00		130 000,00		0,00		130 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 386 926,00		6 386 926,00		4 341 109,00				0,00

								60013				Drogi publiczne wojewódzkie				100 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00		0,00				0,00

								60014				Drogi publiczne powiatowe				266 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		266 000,00		266 000,00		0,00				0,00

								60016				Drogi publiczne gminne				5 600 926,00				130 000,00		130 000,00		0,00		130 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 470 926,00		5 470 926,00		4 341 109,00				0,00

								60017				Drogi wewnetrzne				50 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		50 000,00		0,00				0,00

								60078				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				400 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		400 000,00		400 000,00		0,00				0,00

								60095				Pozostała działalność				100 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00		0,00				0,00

				700								Gospodarka mieszkaniowa				497 000,00				87 000,00		87 000,00		0,00		87 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		410 000,00		410 000,00		0,00				0,00

								70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami				497 000,00				87 000,00		87 000,00		0,00		87 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		410 000,00		410 000,00		0,00				0,00

				710								Działalność usługowa				45 523,00				45 523,00		45 523,00		0,00		45 523,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								71004				Plany zagospodarowania przestrzennego				39 523,00				39 523,00		39 523,00		0,00		39 523,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								71035				Cmentarze				6 000,00				6 000,00		6 000,00		0,00		6 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				750								Administracja publiczna				3 134 849,00				2 980 784,00		2 804 484,00		2 290 427,00		514 057,00		0,00		176 300,00		0,00		0,00		0,00		154 065,00		154 065,00		0,00				0,00

								75011				Urzędy wojewódzkie				75 955,00				75 955,00		75 955,00		75 955,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)				124 800,00				124 800,00		4 500,00		0,00		4 500,00		0,00		120 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				2 191 411,00				2 162 346,00		2 162 346,00		1 772 500,00		389 846,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29 065,00		29 065,00		0,00				0,00

								75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego				25 000,00				25 000,00		25 000,00		0,00		25 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75095				Pozostała działalność				717 683,00				592 683,00		536 683,00		441 972,00		94 711,00		0,00		56 000,00		0,00		0,00		0,00		125 000,00		125 000,00		0,00				0,00

				751								Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 317,00				1 317,00		1 317,00		1 059,00		258,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 317,00				1 317,00		1 317,00		1 059,00		258,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				754								Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				491 689,00				236 689,00		230 189,00		99 339,00		130 850,00		0,00		6 500,00		0,00		0,00		0,00		255 000,00		255 000,00		0,00				0,00

								75404				Komendy wojewódzkie Policji				5 000,00				5 000,00		5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75411				Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				5 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5 000,00		5 000,00		0,00				0,00

								75412				Ochotnicze straże pożarne				340 415,00				90 415,00		83 915,00		14 615,00		69 300,00		0,00		6 500,00		0,00		0,00		0,00		250 000,00		250 000,00		0,00				0,00

								75416				Straż Miejska				125 024,00				125 024,00		125 024,00		84 724,00		40 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75421				Zarządzanie kryzysowe				16 250,00				16 250,00		16 250,00		0,00		16 250,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				756								Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				1 000,00				1 000,00		1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75647				Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				1 000,00				1 000,00		1 000,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				757								Obsługa długu publicznego				237 605,00				237 605,00		56 500,00		0,00		56 500,00		0,00		0,00		0,00		37 605,00		143 500,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				200 000,00				200 000,00		56 500,00		0,00		56 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		143 500,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego				37 605,00				37 605,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		37 605,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				758								Różne rozliczenia				193 449,00				193 449,00		193 449,00		0,00		193 449,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								75818				Rezerwy ogólne i celowe				193 449,00				193 449,00		193 449,00		0,00		193 449,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				801								Oświata i wychowanie				9 446 661,00				9 115 600,00		8 762 426,00		6 647 805,00		2 114 621,00		0,00		353 174,00		0,00		0,00		0,00		331 061,00		331 061,00		0,00				0,00

								80101				Szkoły podstawowe				3 980 565,00				3 649 504,00		3 477 604,00		2 894 466,00		583 138,00		0,00		171 900,00		0,00		0,00		0,00		331 061,00		331 061,00		0,00				0,00

								80104				Przedszkola				1 233 823,00				1 233 823,00		1 195 547,00		835 989,00		359 558,00		0,00		38 276,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80110				Gimnazja				1 998 104,00				1 998 104,00		1 900 839,00		1 725 596,00		175 243,00		0,00		97 265,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80113				Dowożenie uczniów do szkół				446 244,00				446 244,00		446 244,00		73 094,00		373 150,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80114				Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				277 561,00				277 561,00		277 561,00		202 400,00		75 161,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80120				Licea ogólnokształcące				856 467,00				856 467,00		810 734,00		738 097,00		72 637,00		0,00		45 733,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				42 228,00				42 228,00		42 228,00		13 142,00		29 086,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80148				Stołówki szkolne				406 064,00				406 064,00		406 064,00		147 930,00		258 134,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								80195				Pozostała działalność				205 605,00				205 605,00		205 605,00		17 091,00		188 514,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				851								Ochrona zdrowia				325 063,00				83 163,00		83 163,00		10 000,00		73 163,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		241 900,00		241 900,00		0,00				0,00

								85111				Szpitale ogólne				50 000,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		50 000,00		0,00				0,00

								85121				Lecznictwo ambulatoryjne				191 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		191 900,00		191 900,00		0,00				0,00

								85149				Programy polityki zdrowotnej				20 590,00				20 590,00		20 590,00		0,00		20 590,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85153				Zwalczanie narkomanii				5 000,00				5 000,00		5 000,00		0,00		5 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi				57 573,00				57 573,00		57 573,00		10 000,00		47 573,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				852								Pomoc społeczna				5 210 622,00				3 530 622,00		617 285,00		367 899,00		249 386,00		21 600,00		2 891 737,00		0,00		0,00		0,00		1 680 000,00		1 680 000,00		0,00				0,00

								85202				Domy pomocy społecznej				1 186 503,00				186 503,00		186 503,00		0,00		186 503,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 000 000,00		1 000 000,00		0,00				0,00

								85203				Ośrodki wsparcia				12 169,00				12 169,00		12 169,00		0,00		12 169,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 773 862,00				2 773 862,00		103 074,00		74 278,00		28 796,00		0,00		2 670 788,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.				13 065,00				13 065,00		13 065,00		13 065,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				58 128,00				58 128,00		0,00		0,00		0,00		0,00		58 128,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85216				Zasiłki stałe				117 821,00				117 821,00		0,00		0,00		0,00		0,00		117 821,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85219				Ośrodki pomocy społecznej				266 908,00				266 908,00		266 908,00		251 108,00		15 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				30 566,00				30 566,00		30 566,00		29 448,00		1 118,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85295				Pozostała działalność				751 600,00				71 600,00		5 000,00		0,00		5 000,00		21 600,00		45 000,00		0,00		0,00		0,00		680 000,00		680 000,00		0,00				0,00

				853								Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				160 682,00				160 682,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160 682,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85395				Pozostała działalność				160 682,00				160 682,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		160 682,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				854								Edukacyjna opieka wychowawcza				136 449,00				136 449,00		99 077,00		93 377,00		5 700,00		0,00		37 372,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85401				Świetlice szkolne				105 377,00				105 377,00		98 577,00		93 377,00		5 200,00		0,00		6 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85415				Pomoc materialna dla uczniów				30 572,00				30 572,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30 572,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								85446				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				500,00				500,00		500,00		0,00		500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				900								Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				8 835 458,00				621 187,00		621 187,00		92 387,00		528 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 214 271,00		8 214 271,00		7 996 621,00				0,00

								90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód				8 207 271,00				93 000,00		93 000,00		0,00		93 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 114 271,00		8 114 271,00		7 996 621,00				0,00

								90002				Gospodarka odpadami				34 000,00				34 000,00		34 000,00		0,00		34 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								90003				Oczyszczanie miast i wsi				52 561,00				52 561,00		52 561,00		48 261,00		4 300,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				8 000,00				8 000,00		8 000,00		0,00		8 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								90013				Schroniska dla zwierząt				1 500,00				1 500,00		1 500,00		0,00		1 500,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg				468 000,00				368 000,00		368 000,00		0,00		368 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100 000,00		100 000,00		0,00				0,00

								90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				17 000,00				17 000,00		17 000,00		0,00		17 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								90095				Pozostała działalność				47 126,00				47 126,00		47 126,00		44 126,00		3 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				921								Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 571 062,00				344 800,00		0,00		0,00		0,00		344 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 226 262,00		1 226 262,00		856 262,00				0,00

								92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 411 262,00				185 000,00		0,00		0,00		0,00		185 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 226 262,00		1 226 262,00		856 262,00				0,00

								92116				Biblioteki				109 800,00				109 800,00		0,00		0,00		0,00		109 800,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

								92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				50 000,00				50 000,00		0,00		0,00		0,00		50 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				926								Kultura fizyczna i sport				624 376,00				60 476,00		52 136,00		14 136,00		38 000,00		0,00		8 340,00		0,00		0,00		0,00		563 900,00		563 900,00		563 900,00				0,00

								92601				Obiekty sportowe				563 900,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		563 900,00		563 900,00		563 900,00				0,00

								92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu				60 476,00				60 476,00		52 136,00		14 136,00		38 000,00		0,00		8 340,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00

				Wydatki razem:												38 511 815,00				18 309 630,00		14 128 020,00		9 619 429,00		4 508 591,00		366 400,00		3 473 423,00		160 682,00		37 605,00		143 500,00		20 202 185,00		20 202 185,00		13 757 892,00				0,00






Załącznik Nr 3

																												Załącznik Nr 3                               do Uchwały Rady Gminy              Nr  XL/275/10                                                   z dnia 28.01.2010 r.

		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 sieci wodociągowej Bogoria ul. Polna i Kiełczyna 2009-2010		140,182		182		140,000				140,000		A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		2.		010		01010		Przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie 2009-2010		200,000		1,200		198,800		198,800														Urząd Gminy

		Razem								340,182		1,382		338,800		198,800		140,000

		3.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Szczeglice                2007 - 2011		182,828		102,828		41,947		41,947				A.      
B.
C.
D.				38,053						Urząd Gminy

		4.		600		60016		Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie Gminy Bogoria 2007-2010		5,514,664		1,173,555		4,341,109		3,831		282,875		A.      
B. 784 956
C.
D.		3,269,447								Urząd Gminy

		5.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Podlesie 2008-2011		181,614		102,300		20,000		20,000				A.      
B.
C.
D.				59,314						Urząd Gminy

		6.		600		60016		Budowa ulicy Ogrodowej w Bogorii  2009-2010		299,800		4,800		295,000		25,000		270,000		A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		7.		600		60016		Przebudowa ul. Spacerowej w Bogorii              2009 - 2010		140,000		86,181		53,819		53,819				A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		8.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Domoradzice                 2007 - 2011		158,667		92,819		53,612		53,612				A.      
B.
C.
D.				12,236						Urząd Gminy

		9.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w m-ści Józefów Witowicki                2003 - 2010		386,150		286,150		100,000		100,000				A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		10.		600		60016		Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z budową małej obwodnicy Bogorii 2009-2011		855,678		6,678		100,000		100,000				A.      
B.
C.
D.				749,000						Urząd Gminy

		11.		600		60016		Podział geodezyjny działek wraz z wykupem przy drogach gminnych                               2008 - 2010		156,600		56,600		100,000		42,000		58,000		A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		12.		600		60017		Przebudowa drogi transportu rolnego w m-ści Zagorzyce  2010-2011		90,000				50,000		25,000				A.       
B.
C.  25 000 
D.				40,000						Urząd Gminy

		Razem								7,966,001		1,911,911		5,155,487		465,209		610,875		809,956		3,269,447		898,603

		13.		700		70005		Rozbudowa osiedla Ujazd w Bogorii wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej 2007-2010		107,408		47,408		60,000		60,000				A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		Razem								107,408		47,408		60,000		60,000

		14.		750		75023		Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Weojewództwa Świętokrzyskiego e-świętokrzyskie 2010-2011		19,900				900		900				A.      
B.
C.
D.				19,000						Urząd Gminy

		15.		750		75023		E-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst 2010-2012		48,863				8,165		8,165				A.      
B.
C.
D.				18,500		22,198				Urząd Gminy

		16.		750		75095		Przebudowa budynku garażu w Bogorii 2009-2010		61,915		41,915		20,000		20,000				A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		Razem								130,678		41,915		29,065		29,065								37,500		22,198

		17.		851		85121		Przebudowa pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w Bogorii                    2009-2010		198,000		6,100		191,900		1,900		190,000		A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		Razem								198,000		6,100		191,900		1,900		190,000

		18.		852		85202		Przebudowa budynku Szkoły podstawowej w Pęcławicach pod potrzeby Domu Pomocy Społecznej - przygotowanie dokumentacji            2007 - 2011		2,500,000		35,760		1,000,000				1,000,000		A.      
B.
C.
D.				1,464,240						Urząd Gminy

		19.		852		85295		Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego w miejscowości Bogoria 2010-2011		1,100,000				600,000				450,000		A.   150000   
B.
C.
D.				500,000						Urząd Gminy

		Razem								3,600,000		35,760		1,600,000				1,450,000		150,000				1,964,240

		20.		900		90001		Budowa zbiornika małej retencji w Bogorii - wykup działek 2005-2010		112,014		92,014		20,000		20,000				A.      
B.
C.
D.										Urząd Gminy

		21.		900		90001		Budowa zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria                         2007 - 2010		4,412,694		162,500		4,250,194		2,578		1,600,000		A.      
B.
C.
D.		2,647,616								Urząd Gminy

		22.		900		90001		Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria 2009-2011		3,660,092		22,458		1,818,817		3,135		720,000		A.      
B.
C.
D.		1,095,682		1,818,817						Urząd Gminy

		23.		900		90001		Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria Kiełczyna Gorzków Wola Kiełczyńska                 2009-2011		4,973,964		154,940		1,927,610		5,610		1,922,000		A.      
B.
C.
D.				2,891,414						Urząd Gminy

		24.		900		90001		Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria i Koprzywnica -I etap 2006-2012		4,696,599		41,281		67,650				67,650		A.     
B.
C.
D.				3,087,705		1,499,963				Urząd Gminy

		Razem								17,855,363		473,193		8,084,271		31,323		4,309,650				3,743,298		7,797,936		1,499,963		0

		25.		921		92109		Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą użytkowania z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Jurkowicach   2008-2010		876,204		19,942		856,262		6,262		350,000		A.      
B.
C.
D.		500,000								Urząd Gminy

		Razem								876,204		19,942		856,262		6,262		350,000				500,000

		26.		926		92601		Budowa basenu krytego w miejscowości Bogoria 2009 - 2012		8,500,000		6,100		363,900		1,900		140,000		A.      
B.
C.
D.		222,000		3,630,000		4,500,000				Urząd Gminy

		27.		926		92601		Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii 2009-2013		8,860,798		8,906		200,000				80,000		A.      
B.
C.
D.		120,000		2,855,410		2,855,410		2,941,072		Urząd Gminy

		Razem								17,360,798		15,006		563,900		1,900		220,000				342,000		6,485,410		7,355,410		2,941,072

		Ogółem								48,434,634		2,552,617		16,879,685		794,459		7,270,525		959,956		7,854,745		17,183,689		8,877,571		2,941,072

		* 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 3a

		

																				Załącznik Nr 3a   do Uchwały Rady Gminy   Nr   XL/275/10  z dnia 28.01.2010

								Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne nakłady finansowe		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		5		6		7		8		9		10		11

		1.		010		01010		Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości  Zimnowoda		400,000		400,000				400,000		A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		2.		600		60016		Przebudowa drogi gminnej          w m-ści Witowice		58,630		58,630		58,630				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		3.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wierzbka		26,809		26,809		26,809				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		4.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wysoki Małe		80,000		80,000		80,000				A.     
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		5.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wola Malkowska		60,000		60,000		60,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		6.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Łagówka		35,000		35,000		35,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		7.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej Wagnerówka-Brodawa Góra 2007-2010		30,000		30,000		30,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		8.		600		60016		Odnowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Pełczyce 2009-2010		50,000		50,000		50,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		9.		600		60016		Zakup kosiarki do rowów		25,000		25,000		25,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		10.		600		60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych		400,000		400,000		100,000				A. 300 000      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		11.		600		60095		Opracowanie projektów technicznych		100,000		100,000				100,000		A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		12.		700		70005		Zakup nieruchomości do zasobów gminy po byłej GSSCH		350,000		350,000				350,000		A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		13.		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego		20,000		20,000		20,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		14.		750		75095		Zakup przyczepy samowyładowczej jednoosiowej		25,000		25,000		25,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		15.		750		75095		Zakup samochodu dostawczego		80,000		80,000		80,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		16.		754		75412		Przebudowa budynku remizy OSP w Miłoszowicach		100,000		100,000		67,650		32,350		A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		17.		754		75412		Zakup samochodu strażackiego		150,000		150,000				150,000		A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		18.		801		80101		Przebudowa urządzeń sportowych oraz elementów zagospodarowania PSP w Bogorii		331,061		331,061		331,061				A.      
B. 
C.
D.				Urząd Gminy

		19.		852		85295		Budowa ogrodzenia, parkingu i zagospodarowanie placu przy budynku Jadłodajni w Bogorii		80,000		80,000				80,000		A.      
B. 
C.
D.				Urząd Gminy

		20.		900		90001		Budowa sieci kanalizacyjnej w Kiełczynie		30,000		30,000		30,000				A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		21.		900		90015		Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego		100,000		100,000				100,000		A.      
B.
C.
D.				Urząd Gminy

		Ogółem								2,531,500		2,531,500		1,019,150		1,212,350		300,000

		* 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






Nr 4

								Załącznik Nr 4

								do uchwały Nr XL/275/10

								Rady Gminy Bogoria

								z dnia 28.01.2010 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 2010 - 2011

								2011 rok		2012 rok		Razem 2011 - 2012

		I		Ogółem wydatki bieżące		160,682 zł		0 zł		0 zł		0 zł

				- środki z budżetu j.s.t.		16,872 zł		0 zł		0 zł		0 zł

				- środki z budżetu krajowego		7,231 zł		0 zł		0 zł		0 zł

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		136,579 zł		0 zł		0 zł		0 zł

		II		Ogółem wydatki majątkowe		13,757,892 zł		11,195,641 zł		7,355,410 zł		18,551,051 zł

				- środki z budżetu j.s.t.		5,903,147 zł		3,321,691 zł		2,942,164 zł		6,263,855 zł

				- środki z budżetu krajowego		0 zł		0 zł		0 zł		0 zł

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7,854,745 zł		7,873,950 zł		4,413,246 zł		12,287,196 zł

				Ogółem wydatki		13,918,574 zł		11,195,641 zł		7,355,410 zł		18,551,051 zł

				- środki z budżetu j.s.t.		5,920,019 zł		3,321,691 zł		2,942,164 zł		6,263,855 zł

				- środki z budżetu krajowego		7,231 zł		0 zł		0 zł		0 zł

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7,991,324 zł		7,873,950 zł		4,413,246 zł		12,287,196 zł






Nr 4b

																				Załącznik Nr 4a

																				do uchwały Nr . . . . . . . . . . . . . . . .		XL/275/10

																				Rady Gminy Bogoria

																				z dnia 28.01.2010 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 Województwa Świętokrzyskiego		2007-2010		Urząd Gminy		600		60016		Wartość zadania:		5,514,664 zł		1,173,555 zł		4,341,109 zł

				Priorytet: 3 - Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu										- środki z budżetu j.s.t.		2,245,217 zł		1,173,555 zł		1,071,662 zł

				Działanie: 3.2 - Rozówj systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej										- środki z budżetu krajowego

				Projekt: Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikami w Bogorii oraz budowę dróg na terenie Gminy Bogoria										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,269,447 zł

																				3,269,447 zł

		2.		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2007-2010		Urząd Gminy		900		90001		Wartość zadania:		$   4,412,694		162,500 zł		4,250,194 zł

				Priorytet: 4 - Rozwój infrastruktury ochrony srodowiska i energetycznej										- środki z budżetu j.s.t.		$   1,765,078		162,500 zł		1,602,578 zł

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

				Budowa zbiornika wodnego małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gm. Bogoria										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		$   2,647,616				2,647,616 zł

		3		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2011		Urząd Gminy		900		90001		Wartość zadania:		$   3,660,092		22,458 zł		1,818,817 zł		1,818,817 zł

				Priorytet: 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu j.s.t.		$   1,473,120		22,458 zł		723,135 zł		727,527 zł

				Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu krajowego

				Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji na rzece Korzennej w miejscowości Bogoria - gmina Bogoria										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		$   2,186,972				1,095,682 zł		1,091,290 zł

		4		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012		2009-2011		Urząd Gminy		900		90001		Wartość zadania:		$   4,973,964		154,940 zł		1,927,610 zł		2,891,414 zł

				Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno - ściekowej										- środki z budżetu j.s.t.		$   2,082,550		154,940 zł		1,927,610 zł		0 zł

				Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami w miejscowościach Bogoria, Kiełczyna, Gorzków, Wola Kiełczyńska										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		$   2,891,414		0 zł		0 zł		$   2,891,414

		5		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012		2008-2010		Urząd Gminy		921		92109		Wartość zadania:		$   876,204		19,942 zł		856,262 zł

				Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi"										- środki z budżetu j.s.t.		$   376,204		19,942 zł		356,262 zł

				Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej wraz ze zmianą sposobu uzytkowania z przeznaczeniem na Świetlice Wiejską w Jurkowicach										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		$   500,000		0 zł		$   500,000

		6		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2012		Urząd Gminy		926		92601		Wartość zadania:		$   8,500,000		6,100 zł		363,900 zł		3,630,000 zł		4,500,000 zł

				Priorytet: 5 - Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe , turystyke i sport.										- środki z budżetu j.s.t.		$   3,400,000		6,100 zł		141,900 zł		1,452,000 zł		1,800,000 zł

				Działanie: 5.3 Inwestycje w sferę dziedzitwa kulturowego, turystykę i sport										- środki z budżetu krajowego

				Budowa basenu krytegow wmiejscowości Bogoria - gmina Bogoria										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		$   5,100,000				222,000 zł		2,178,000 zł		2,700,000 zł

		7		Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2013		Urząd Gminy		926		92601		Wartość zadania:		8,860,798 zł		8,906 zł		200,000 zł		2,855,410 zł		2,855,410 zł		2,941,072 zł

				Priorytet: 6 - Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu j.s.t.		3,543,003 zł		8,906 zł		80,000 zł		1,142,164 zł		1,142,164 zł		1,169,769 zł

				Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast										- środki z budżetu krajowego

				Rewitalizacja zdegradowanych terenów po byłej stacji PKP w Bogorii										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5,317,795 zł				120,000 zł		1,713,246 zł		1,713,246 zł		1,771,303 zł

				Ogółem wydatki majątkowe												$   36,798,416		1,548,401 zł		13,757,892 zł		11,195,641 zł		7,355,410 zł		2,941,072 zł

				- środki z budżetu j.s.t.												$   14,885,172		1,548,401 zł		5,903,147 zł		3,321,691 zł		2,942,164 zł		1,169,769 zł

				- środki z budżetu krajowego												-		-		-		-		-		-

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												$   21,913,244		0 zł		7,854,745 zł		7,873,950 zł		4,413,246 zł		1,771,303 zł






Nr 4a

																				Załącznik Nr 4b

																				do uchwały Nr XL/275/10

																				Rady Gminy Bogoria

																				z dnia 28.01.2010 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 31.12.2009 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: Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2008-2010		OPS               w Bogorii		853		85395		Wartość zadania:		$   392,595.00		$   231,913.00		$   160,682.00

				Priorytet: Promocja Integracji Społecznej										- środki z budżetu j.s.t.		$   43,840.00		$   26,968.00		$   16,872.00

				Działanie: 7.1 Rozówj i upowszechnienie aktynwej integracji przez ośrodki pomocy społecznej										- środki z budżetu krajowego		$   15,549.00		$   8,318.00		$   7,231.00

				Projekt: Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych w gminie Bogoria										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		$   333,206.00		$   196,627.00		$   136,579.00

				Ogółem wydatki bieżące												$   392,595.00		$   231,913.00		$   160,682.00

				- środki z budżetu j.s.t.												$   43,840.00		$   26,968.00		$   16,872.00

				- środki z budżetu krajowego												$   15,549.00		$   8,318.00		$   7,231.00

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												$   333,206.00		$   196,627.00		$   136,579.00
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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:						8,770,000.00

		1.		Kredyty		§ 952		8,770,000.00

		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 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955

		9.		Przelewy z rachunku lokat		§ 994

		Rozchody ogółem:						287,125.00

		1.		Spłaty kredytów		§ 992		200,000.00

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992		87,125.00

		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 &A
do uchwały  Nr 
Rady Gminy XL/275/10
z dnia  28 stycznia 2010
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2010 r.

																										w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		w tym:

										Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:

												Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów 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

		750		75011		2010		75,955		75,955		75,955

		751		75101		2010		1,317		1,317		1,059		258

		852		85212		2010		2,773,862		2,773,862		74,278		28,796				2,670,788

		852		85228		2010		20,516		20,516		20,516

		Ogółem						2,871,650		2,871,650		171,808		29,054				2,670,788



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr XL/275/10
z dnia 28 stycznia 2010
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

																												w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje 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				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego

												wynagrodzenia i skadki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		13		14		15		16

		710		71035		2020		5,000.00		5,000.00				5,000.00

		Ogółem						5,000.00		5,000.00				5,000.00



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr   XL/275/10
z dnia  28 stycznia 2010
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		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

																																				w  złotych

		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 wkadów do spółek prawa handlowego

																wynagrodzenia i skadki 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 przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						784.956				784.956																		784.956		784.956

		Podniesienie bezpieczeństwa pieszych i podróżnych przez budowę ulicy Kolejowej wraz z chodnikiem w Bogorii oraz budową dróg na terenie Gminy Bogoria 200-2010		600		60016		784.956		6629		784.956																		784.956		784.956

		II. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.										345.000																		421.000		421.000

		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w Bogorii		600		60013						100,000																		100,000		100.000

		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka od Km 5549 do 9119		600		60014						266.000																		266.000		266.000

		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom gminy – pomoc dla Powiatowej Straży Pożarnej		754		75411						5,000																		5,000		5.000

		Przebudowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Staszowie		851		85111						50,000																		50,000		50.000

		Ogółem						784956				1,129,956																		1,205,956		1,205,956



&RZałącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr XL/275/10  
z dnia 28 stycznia 2010.
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		Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 r.

																												w złotych

		Lp.		Wyszczególnienie		Dział		Rozdział		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody										Wydatki						Stan środków obrotowych na koniec roku

												ogółem		w tym: dotacja
z budżetu								ogółem		w tym:

														przedmiotowa				na pierwsze wyposażenie		celowa na inwestycje				wpłata do budżetu		wydatki majątkowe

														kwota netto		VAT

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

		1		Jadłodajnia Gminna w Bogorii		852		85295		10,000		180,100		21,600								180,100						10,000

		Ogółem								10,000		180,100		21,600								180,100						10,000



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr  XL/275/10
z dnia   28 stycznia 2010





Załącznik nr 10 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zalacznik10.xls

Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zalacznik11.xls

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik nr 12 do Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.

Zalacznik12.xls

Dotacje celowe w 2010 r.
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		Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa jednostki
 otrzymującej dotację		Zakres		Ogółem kwota dotacji

		1		2		3		4		5		6

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1		852		85295		Jadłodajnia Gminna		Posiłki dla osób zakwalifikowanych przez OPS		21,600

		Ogółem										21,600



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr  XL/275/10
z dnia  28 stycznia 2010
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		Dotacje podmiotowe w 2010 r.

										w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1		921		92109		Gminny Ośrodek Kultury		185,000.00

		2		921		92116		Gminna Bibliotek Publiczna		109,800.00

		Ogółem								294,800.00



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr  XL/275/10
z dnia  28 stycznia 2010
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		Dotacje celowe w 2010 r.

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		5

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

		1		600		60013		Budowa chodnika przy drodze wojew. w  Bogorii		Urząd Marszałkowski		100,000.00

		2		600		60014		Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0781T Bogoria – Pokrzywianka od km 5549 do 9119		Starostwo Powiatowe w Staszowie		266.000,00

		3		754		75411		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańcom gminy  - pomoc dla Powiatowej Straży Pożarnej		Starostwo Powiatowe w Staszowie		5,000.00

		4		851		85111		Przebudowa Oddziału Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Staszowie		Starostwo Powiatowe w Staszowie		50,000.00

		5		921		92109		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cebrze wraz z zagospodarowaniem terenu		Gminny Ośrodek Kultury		370,000.00

		6

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

		1		921		92120		Odnowa zabytków i opieka nad zabytkami – kościoły		Parafia X – podmiot określony Uchwałą Rady Gminy		50,000.00

		Ogółem										841.000,00



&R&9Załącznik nr &A
do uchwały Rady Gminy nr XL/275/10
z dnia  28 stycznia 2010




