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UCHWAŁA NR VII/47/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 6 kwietnia 2011 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011–2025 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) 
oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) Rada Miejska postanawia: 

§ 1. W uchwale Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011-2025 wprowadza się następujące zmiany: 

1. Załącznik Nr 1 do uchwały "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pińczów ma lata 2011-2025" 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2025" otrzymuje nowe 
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2011-2025

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Wykaz przedsięwięć do WPF na lata 2011-2025

Zalacznik2.xls


Załącznik nr 1 do zmian w WPF

																																Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/11Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011-2025

		WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2011-2025

		L.p.		Wyszczególnienie		Wykonanie 2008		Wykonanie 2009		Plan 3 kw. 2010		Przewidywane wykonanie 2010		Prognoza 2011		Prognoza 2012		Prognoza 2013		Prognoza 2014		Prognoza 2015		Prognoza 2016		Prognoza 2017		Prognoza 2018		Prognoza 2019		Prognoza 2020		Prognoza 2021		Prognoza 2022		Prognoza 2023		Prognoza 2024		Prognoza 2025

		1		Dochody ogółem, z tego:		49,716,770.62		51,131,116.03		56,370,327.43		56,370,327.43		57,253,128.00		66,786,200.00		70,199,683.00		67,525,208.00		63,093,564.00		67,831,178.00		74,727,018.00		76,712,858.00		79,851,978.00		83,144,837.00		88,673,803.00		92,364,988.00		97,217,932.00		102,328,082.00		107,709,070.00

		1a		dochody bieżące		47,553,962.45		46,240,346.00		48,225,578.29		48,225,578.29		49,422,797.00		56,588,884.00		61,107,555.00		65,173,932.00		62,293,564.00		67,031,178.00		73,927,018.00		75,912,858.00		79,051,978.00		82,344,837.00		87,873,803.00		91,564,988.00		96,417,932.00		101,528,082.00		106,909,070.00

		1b		dochody majątkowe, w tym		2,162,808.17		4,890,770.03		8,144,749.14		8,144,749.14		7,830,331.00		10,197,316.00		9,092,128.00		2,351,276.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

		1c		ze sprzedaży majątku		1,060,190.00		1,459,351.88		850,850.20		850,850.20		800,000.00		1,300,000.00		1,400,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00		800,000.00

		2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:		41,138,423.20		42,926,352.30		46,110,945.52		46,110,945.52		47,333,148.00		49,586,535.00		52,870,864.00		56,318,909.00		59,821,593.00		63,419,328.00		67,349,698.00		71,188,631.00		75,175,194.00		79,309,830.00		83,671,871.00		88,190,152.00		92,864,230.00		97,786,034.00		102,968,694.00

		2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18,382,911.57		19,269,471.35		22,008,534.92		22,008,534.92		23,654,537.00		25,116,099.00		26,773,762.00		28,514,057.00		30,281,929.00		32,098,845.00		33,992,677.00		35,930,260.00		37,942,355.00		40,029,185.00		42,230,790.00		44,511,253.00		46,870,349.00		49,354,477.00		51,970,264.00

		2b		związane z funkcjonowaniem organów JST		5,127,220.28		4,992,929.14		4,853,672.37		4,853,672.37		5,137,021.00		5,519,320.00		5,883,595.00		6,266,029.00		6,654,523.00		7,053,794.00		7,469,968.00		7,895,756.00		8,337,918.00		8,796,503.00		9,280,311.00		9,781,448.00		10,299,865.00		10,845,758.00		11,420,583.00

		2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:		0.00		0.00		0.00		0.00		40,000.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		3,898,680.00		3,960,946.00		3,885,074.00		3,526,006.00		650,000.00		550,000.00		500,000.00		450,000.00		350,000.00		300,000.00		275,000.00		225,000.00		150,000.00		100,000.00		80,000.00

		3		Różnica (1-2)		8,578,347.42		8,204,763.73		10,259,381.91		10,259,381.91		9,919,980.00		17,199,665.00		17,328,819.00		11,206,299.00		3,271,971.00		4,411,850.00		7,377,320.00		5,524,227.00		4,676,784.00		3,835,007.00		5,001,932.00		4,174,836.00		4,353,702.00		4,542,048.00		4,740,376.00

		4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:		2,393,819.68		1,958,494.31		1,305,523.89		1,305,523.89		39,886.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego		0.00		0.00		0.00		0.00		39,886.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		5		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		6		Środki do dyspozycji (3+4+5)		10,972,167.10		10,163,258.04		11,564,905.80		11,564,905.80		9,959,866.00		17,199,665.00		17,328,819.00		11,206,299.00		3,271,971.00		4,411,850.00		7,377,320.00		5,524,227.00		4,676,784.00		3,835,007.00		5,001,932.00		4,174,836.00		4,353,702.00		4,542,048.00		4,740,376.00

		7		Spłata i obsługa długu, z tego:		1,944,015.00		1,993,242.09		3,283,641.93		3,283,641.93		4,584,583.00		5,136,576.00		5,520,375.00		5,170,376.00		4,970,376.00		4,872,497.00		4,644,376.00		4,594,376.00		4,494,376.00		4,444,376.00		4,575,000.00		4,525,000.00		3,450,000.00		3,400,000.00		2,337,076.00

		7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		1,491,689.00		1,651,253.50		2,554,101.00		2,554,101.00		3,584,583.00		3,836,576.00		4,320,375.00		4,320,376.00		4,320,376.00		4,322,497.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,300,000.00		4,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		2,257,076.00

		7b		wydatki bieżące na obsługę długu		452,326.00		341,988.59		729,540.93		729,540.93		1,000,000.00		1,300,000.00		1,200,000.00		850,000.00		650,000.00		550,000.00		500,000.00		450,000.00		350,000.00		300,000.00		275,000.00		225,000.00		150,000.00		100,000.00		80,000.00

		8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		9		Środki do dyspozycji (6-7-8)		9,028,152.10		8,170,015.95		8,281,263.87		8,281,263.87		5,375,283.00		12,063,089.00		11,808,444.00		6,035,923.00		-1,698,405.00		-460,647.00		2,732,944.00		929,851.00		182,408.00		-609,369.00		426,932.00		-350,164.00		903,702.00		1,142,048.00		2,403,300.00

		10		Wydatki majątkowe, w tym:		7,568,747.79		12,834,428.06		18,141,783.45		18,141,783.45		14,894,320.00		16,373,089.00		17,582,838.00		8,868,368.00		800,000.00		1,800,000.00		4,800,000.00		2,800,000.00		1,800,000.00		800,000.00		1,800,000.00		800,000.00		1,800,000.00		1,800,000.00		2,403,300.00

		10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		14,092,277.00		7,750,588.00		12,582,838.00		2,068,368.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		499,090.00		5,969,936.00		11,398,000.00		11,398,000.00		9,519,037.00		4,310,000.00		5,774,394.00		2,832,445.00		2,498,405.00		2,260,647.00		2,067,056.00		1,870,149.00		1,617,592.00		1,409,369.00		1,373,068.00		1,150,164.00		896,298.00		657,952.00		0.00

		12		Rozliczenie budżetu (9-10+11)		1,958,494.31		1,305,523.89		1,537,480.42		1,537,480.42		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13		Kwota długu, w tym:		7,412,116.00		11,658,888.50		20,502,787.50		20,502,787.50		26,437,241.00		26,910,665.00		28,364,685.00		26,876,753.00		25,054,782.00		22,992,932.00		20,915,612.00		18,641,385.00		16,114,601.00		13,379,594.00		10,452,662.00		7,302,826.00		4,899,124.00		2,257,076.00		0.00

		13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp		963,000.00		847,000.00		731,000.00		731,000.00		5,709,454.00		10,593,454.00		16,777,454.00		14,777,454.00		12,777,454.00		10,777,454.00		8,777,454.00		6,777,454.00		4,777,454.00		2,777,454.00		777,454.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		87,000.00		116,000.00		116,000.00		116,000.00		116,000.00		816,000.00		816,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		2,000,000.00		777,454.00		0.00		0.00		0.00

		14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		15		Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów		3.91%		3.90%		5.83%		5.83%		8.08%		7.83%		7.86%		7.66%		7.88%		7.18%		6.22%		5.99%		5.63%		5.35%		5.16%		4.90%		3.55%		3.32%		2.17%

		15a		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		8.92%		5.31%		5.92%		8.60%		11.85%		9.74%		7.63%		6.35%		7.17%		7.08%		5.43%		5.00%		4.62%		4.64%		4.31%

		16		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		NIE		NIE		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK		TAK

		17		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp		3.74%		3.67%		5.62%		5.62%		7.87%		6.60%		6.70%		4.70%		4.71%		4.23%		3.54%		3.38%		3.12%		2.94%		2.90%		4.06%		3.55%		3.32%		2.17%

		18		Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp		12.97%		21.15%		35.07%		35.07%		36.20%		24.43%		16.51%		17.92%		19.46%		18.01%		16.24%		15.47%		14.20%		12.75%		10.91%		7.91%		5.04%		2.21%		0.00%

		19		Wydatki bieżące razem (2 + 7b)		41,590,749.20		43,268,340.89		46,840,486.45		46,840,486.45		48,333,148.00		50,886,535.00		54,070,864.00		57,168,909.00		60,471,593.00		63,969,328.00		67,849,698.00		71,638,631.00		75,525,194.00		79,609,830.00		83,946,871.00		88,415,152.00		93,014,230.00		97,886,034.00		103,048,694.00

		20		Wydatki ogółem (10+19)		49,159,496.99		56,102,768.95		64,982,269.90		64,982,269.90		63,227,468.00		67,259,624.00		71,653,702.00		66,037,277.00		61,271,593.00		65,769,328.00		72,649,698.00		74,438,631.00		77,325,194.00		80,409,830.00		85,746,871.00		89,215,152.00		94,814,230.00		99,686,034.00		105,451,994.00

		21		Wynik budżetu (1 - 20)		557,273.63		-4,971,652.92		-8,611,942.47		-8,611,942.47		-5,974,340.00		-473,424.00		-1,454,019.00		1,487,931.00		1,821,971.00		2,061,850.00		2,077,320.00		2,274,227.00		2,526,784.00		2,735,007.00		2,926,932.00		3,149,836.00		2,403,702.00		2,642,048.00		2,257,076.00

		22		Przychody budżetu (4+5+11)		2,892,909.68		7,928,430.31		12,703,523.89		12,703,523.89		9,558,923.00		4,310,000.00		5,774,394.00		2,832,445.00		2,498,405.00		2,260,647.00		2,067,056.00		1,870,149.00		1,617,592.00		1,409,369.00		1,373,068.00		1,150,164.00		896,298.00		657,952.00		0.00

		23		Rozchody budżetu (7a + 8)		1,491,689.00		1,651,253.50		2,554,101.00		2,554,101.00		3,584,583.00		3,836,576.00		4,320,375.00		4,320,376.00		4,320,376.00		4,322,497.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,144,376.00		4,300,000.00		4,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00		2,257,076.00









doc1

																																																																																																		Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 6 kwietnia 2011 r.  w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pińczów na lata 2011-2025

		Wykaz przedsięwzięć do WPF

																																				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca										Okres realizacji										Łączne nakłady finansowe								Limit 2011						Limit 2012												Limit 2013		Limit 2014		Limit 2015		Limit 2016		Limit 2017		Limit 2018		Limit 2019		Limit 2020		Limit 2021		Limit 2022		Limit 2023		Limit 2024		Limit 2025		Limit zobowiązań

																														Rozdział																od						do

		Przedsięwzięcia ogółem																																																						65 832 217,00								17 990 957,00						11 711 534,00												16 467 912,00		5 594 374,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		55 394 777,00

		- wydatki bieżące																																																						19 146 837,00								3 898 680,00						3 960 946,00												3 885 074,00		3 526 006,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		18 900 706,00

		- wydatki majątkowe																																																						46 685 380,00								14 092 277,00						7 750 588,00												12 582 838,00		2 068 368,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36 494 071,00

		1) programy, projekty lub zadania (razem)																																																						55 312 961,00								15 493 727,00						9 050 588,00												13 782 838,00		2 918 368,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		44 875 521,00

		- wydatki bieżące																																																						8 627 581,00								1 401 450,00						1 300 000,00												1 200 000,00		850 000,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		8 381 450,00

		- wydatki majątkowe																																																						46 685 380,00								14 092 277,00						7 750 588,00												12 582 838,00		2 068 368,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36 494 071,00

		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																																																						30 593 787,00								12 709 650,00						4 263 088,00												4 372 838,00		2 068 368,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23 413 944,00

		- wydatki bieżące																																																						152 581,00								92 450,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92 450,00

						Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości																														Zespół Placówek Oświatowych w Gackach										2010						2011				152 581,00								92 450,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		92 450,00

		- wydatki majątkowe																																																						30 441 206,00								12 617 200,00						4 263 088,00												4 372 838,00		2 068 368,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23 321 494,00

						Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2013				4 200 974,00								2 382 121,00						0,00												250 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2 632 121,00

						Budowa wodociągu w Zawarży -gmina Pińczów  - Zwodociągowanie gminy Pińczów																														Urząd Miejski w Pińczowie										2009						2011				518 462,00								470 000,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		470 000,00

						e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2011				318 502,00								315 086,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		315 086,00

						Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego																														Urząd Miejski w Pińczowie										2011						2014				12 699 908,00								2 197 119,00						4 263 088,00												4 122 838,00		2 068 368,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12 651 413,00

						Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości																														Zespół Placówek Oświatowych w Gackach										2010						2011				13 400,00								0,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

						Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie																														Urząd Miejski w Pińczowie										2009						2011				6 677 636,00								3 900 541,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 900 541,00

						Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie																														Urząd Miejski w Pińczowie										2009						2011				6 012 324,00								3 352 333,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3 352 333,00

		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)																																																						0,00								0,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		- wydatki bieżące																																																						0,00								0,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		- wydatki majątkowe																																																						0,00								0,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)																																																						24 719 174,00								2 784 077,00						4 787 500,00												9 410 000,00		850 000,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		21 461 577,00

		- wydatki bieżące																																																						8 475 000,00								1 309 000,00						1 300 000,00												1 200 000,00		850 000,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		8 289 000,00

						Konserwacja oświetlenia ulicznego																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2011				295 000,00								129 000,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		129 000,00

						Odsetki od kredytów																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2025				7 980 000,00								1 000 000,00						1 300 000,00												1 200 000,00		850 000,00		650 000,00		550 000,00		500 000,00		450 000,00		350 000,00		300 000,00		275 000,00		225 000,00		150 000,00		100 000,00		80 000,00		7 980 000,00

						Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2011				200 000,00								180 000,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		180 000,00

		- wydatki majątkowe																																																						16 244 174,00								1 475 077,00						3 487 500,00												8 210 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13 172 577,00

						Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na ulicy Łąkowej w Pińczowie																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2011				117 920,00								80 000,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80 000,00

						Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie																														Urząd Miejski w Pińczowie										2009						2011				2 326 000,00								762 577,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		762 577,00

						Budowa ulicy Przemysłowej - projekt i wykonastwo																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2012				1 306 494,00								50 000,00						1 000 000,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 050 000,00

						Mieszkania socjalne																														Urząd Miejski w Pińczowie										2011						2013				1 600 000,00								100 000,00						500 000,00												1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 600 000,00

						Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie																														Urząd Miejski w Pińczowie										2008						2013				7 710 000,00								50 000,00						1 000 000,00												5 610 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6 660 000,00

						Przebudowa drogi Grochowiska																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2013				300 000,00								112 500,00						87 500,00												100 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		300 000,00

						Remont ulic: Wójcika, 11 Listopada i Żwirki i Wigury w Pińczowie																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2011				0,00								0,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

						Renowacja starorzecza Nidy																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2012				110 000,00								10 000,00						100 000,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		110 000,00

						Rewitalizacja środmieścia Pińczowa																														Urząd Miejski w Pińczowie										2010						2013				1 610 980,00								100 000,00						500 000,00												1 000 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 600 000,00

						Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów - Poprawa stanu technicznego drogi Nr 766																														Urząd Miejski w Pińczowie										2009						2013				1 162 780,00								210 000,00						300 000,00												500 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 010 000,00

		2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok																																																						10 389 256,00								2 457 230,00						2 570 946,00												2 685 074,00		2 676 006,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 389 256,00

		- wydatki bieżące																																																						10 389 256,00								2 457 230,00						2 570 946,00												2 685 074,00		2 676 006,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 389 256,00

						Bieżące utrzymanie MOGPS																														Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej										2010						2014				342 294,00								79 154,00						81 528,00												83 974,00		97 638,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		342 294,00

						Bieżące utrzymanie szkół																														Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli										2011						2014				8 500 000,00								2 000 000,00						2 100 000,00												2 200 000,00		2 200 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8 500 000,00

						Bieżące utrzymanie urzędu																														Urząd Miejski w Pińczowie										2011						2014				1 546 962,00								378 076,00						389 418,00												401 100,00		378 368,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1 546 962,00

		- wydatki majątkowe																																																						0,00								0,00						0,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

		3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																																																						130 000,00								40 000,00						90 000,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130 000,00

		- wydatki bieżące																																																						130 000,00								40 000,00						90 000,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130 000,00

						Poręczenie pożyczki PGKiM																														Urząd Miejski w Pińczowie										2005						2012				130 000,00								40 000,00						90 000,00												0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		130 000,00









