
UCHWAŁA NR XLI/288/10  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 rok

 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001r. Dz. U. Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212 ust. 1 pkt 1 i 2, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

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

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 17.946zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 500 zł

w dz. 750 rozdział 75011 § 2360  

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  

§ 3. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 17.446 zł

§ 4. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

z dz. 700 rozdział 70005 § 6050 o kwotę 300.000 zł  

(poz. 12 zał. nr 1a)  

do dz. 600 rozdział 60016 § 6050  

(poz. 10 zał. nr 1)  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

1) dział 758 rozdział 75801 § 2920 o kwotę 534 zł

- część oświatowa subwencji ogólnej 

2) dział 758 rozdział 75831 § 2920 o kwotę 6.337 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej 

3) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 100 zł

dział 852 rozdział 85216 § 2910 o kwotę 99 zł 

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 

4) 85295 § 2023 o kwotę 10.876 zł  

- dotacja celowa – PPWOW (Program Integracji Społecznej)

1) w dz. 750 rozdział 75095 § 4300 o kwotę 6.371 zł

- zakup usług (pozostała działalność) 

2) w dz. 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 100 zł

w dz. 852 rozdział 85216 § 2910 o kwotę 99 zł 

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków 

3) 85295 § 2483 o kwotę 10.876 zł  

- dotacja dla GOK (realizacja Programu Integracji Społecznej)

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 25 lutego 2010 r.

Zalacznik1.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 1a do Uchwały z dnia 25 lutego 2010 r.

Zalacznik1a.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.


Załącznik Nr 1

																												Załącznik Nr 1                               do Uchwały Rady Gminy                         Nr  XLI/288/10                                                           z dnia 25.02.2010 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		400,000		400,000				A.      
B.
C.
D.				449,000						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		5,455,487		765,209		610,875		809,956		3,269,447		598,603

		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		17,179,685		1,094,459		7,270,525		959,956		7,854,745		16,883,689		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 1a

		

																				Załącznik Nr 1a                                                      do Uchwały Rady Gminy                                                   Nr XLI/288/10  z dnia   25.02.2010 r.

								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		50,000		50,000				50,000		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								2,231,500		2,231,500		1,019,150		912,350		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






