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UCHWAŁA NR XIX/164/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 
r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVIII/163/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o kwotę 180 355 zł 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o kwotę 180 355 zł 

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w 2012 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik Nr 5 do uchwały „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok” otrzymuje 
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik Nr 7 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 



Id: 04F5B977-85C2-401D-A9A8-2A0DC3DB66E5. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/164/12

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plan dochodów 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/164/12

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plan wydatków 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/164/12

Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'
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										Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ……………………….

										Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia ……………………..

										w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

		Plan Wydatków

		Klasyfikacja budżetowa						Nazwa		Plan wydatków budżetowych		Uzasadnienie zmian

		dzial		rozdzial		paragraf		treść		wartość

		1		2		3		4		5		6

		720						Informatyka		103,003

				72095				Pozostała działalność		103,003

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		87,552		Pismo Wydziału Organizaycjno-Obywatelskiego z dnia 08-12-2011 r. Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

						6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15,451

		754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		43,262

				75412				Ochotnicze straże pożarne		43,262		Pismo Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.VIII.5432-1/12 z dnia 18-01-2012 r. Dotyczy podatku od nieruchomości od Ochotniczych straży pożarnych

						4480		Podatek od nieruchomości		43,262

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34,090

				92120				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34,090

						4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4,500		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.I.3020.2.2012 z dnia 24-01-2012 r. Dotyczy inwestycji pn. "Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorzadowego Centrum Kultury w Pińczowie"

						6660		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych		29,590

		Razem								180,355






				Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ……………………….

				Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia ……………………..

		w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.

		Plan Dochodów

		Klasyfikacja budżetowa		Nazwa		Plan dochodów budżetowych		Uzasadnienie zmian

		Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Kwota

		1		2		3		4		5		6

		720						Informatyka		87552		

				72095				Pozostała działalność		87552		

						6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		87552		Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		92803		

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92803		

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		92803		Dotyczy frefundacji środków - wydatków poniesionych w 2011 r. na realizację zadania pn. "Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie"

		Razem				180355		

		

		






3

																		Załącznik nr 3 do Uchwały Nr                                                     Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia                                                                           w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

		Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku

																								w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa przedsięwzięcia		Łączne nakłady finansowe		Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

												rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty
i pożyczki		w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych  źr.*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

																		kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków

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

		1.		010		01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów		4,700,974		750,000		0		450,000		0		A.      
B.
C.
D.		300,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		4,700,974		750,000		0		450,000		0		X		300,000

		2		600		60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów		1,162,780		300,000		300,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		1,162,780		300,000		300,000		0		0		X		0

		3		600		60016		Budowa przedłużenia ul. 7 Źródeł w Pińczowie (koncepcja, projekt, wykonawstwo)		3,750,000		100,000		100,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		3,750,000		100,000		100,000		0		0		X		0

		4		600		60016		Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych		440,000		390,000		390,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		440,000		390,000		390,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		5		600		60016		Budowa ulicy Przemysłowej - projekt i wykonawstwo		1,306,494		0		0		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		1,306,494		0		0		0		0		X		0

		6		600		60016		Przebudowa drogi Grochowiska		300,000		0		0		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		300,000		0		0		0		0		X		0

		7		700		70095		Mieszkania socjalne		2,800,000		1,800,000		0		1,380,000		0		A.   420 000
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		2,800,000		1,800,000		0		1,380,000		0		A.   420 000
B.
C.
D.		0

		8		720		72095		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		85,000		85,000		19,900		0		0		A.      
B.
C.
D.		65,100		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		85,000		85,000		19,900		0		0		X		65,100

		9		720		72095		e-świętokrzyskie Rozbodowa Infrastruktury Informatycznej JST		318,502		103,003		15,451		0		0		A.      
B.
C.
D.		87,552		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		318,502		103,003		15,451		0		0		X		87,552

		10		750		75023		Bieżące utrzymanie urzędu		1,616,962		389,418		389,418		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		1,616,962		389,418		389,418		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		11		757		75702		Odsetki od kredytów		8,050,545		1,300,000		1,300,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		8,050,545		1,300,000		1,300,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		12		757		75704		Poręczenie pożyczki PGKiM		100,000		90,000		90,000		0		0		A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		100,000		90,000		90,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		13		801				Bieżące utrzymanie szkół		8,743,602		2,243,602		2,243,602		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Zespół Szkół, Gimnazjum Nr 2

								wydatki bieżące		8,743,602		2,243,602		2,243,602		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		14		852		85219		Bieżące utrzymanie MOGPS		342,294		81,528		81,528		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		MGOPS

								wydatki bieżące		342,294		81,528		81,528		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		15		853		85395		Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów		346,733		79,350		0		0		0		A.      
B.
C. 
D.		79,350		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		346,733		79,350		0		0		0		x		79,350

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		x		0

		16		900		90015		Konserwacja oświetlenia ulicznego		295,000		129,000		129,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		295,000		129,000		129,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		17		900		90019		Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego		12,699,908		2,180,821		545,205		0		0		A.      
B.
C.
D.		1,635,616		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		12,699,908		2,180,821		545,205		0		0		X		1,635,616

		18		900		90095		Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Armii Ludowej		2,050,000		50,000		50,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X

								wydatki majątkowe		2,050,000		50,000		50,000		0		0		X		0

		19		900		90095		Rewitalizacja środmieścia Pińczowa		4,200,000		200,000		200,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		4,200,000		200,000		200,000		0		0		X		0

		20		900		90095		Renowacja starorzecza Nidy		110,000		0		0		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		110,000		0		0		0		0		X		0

		21		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie		2,501,000		929,571		97,166		832,405		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		2,501,000		929,571		97,166		832,405		0		X		0

		22		926		92604		Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie		7,710,000		3,000,000		0		1,200,000		0		A.      
B.
C.
D.		1,800,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		7,710,000		3,000,000		0		1,200,000		0		X		1,800,000

		Ogółem								63,629,794		14,201,293		5,951,270		3,862,405		0		A.   420 000
B.
C.
D.		3,967,618		x

		wydatki bieżące								19,935,136		4,702,898		4,623,548		0		0		A.  
B.
C.
D.		79,350		x

		wydatki majątkowe								43,694,658		9,498,395		1,327,722		3,862,405		0		A.   420 000
B.
C.
D.		3,888,268		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła

		D. Inne źródła





4

														Załącznik nr 4 do Uchwały Nr …….............................…                                                         Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia ………................…..                                                                              w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy na 2012 rok

		Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki w roku budżetowym 2012

														źródło		kwota

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2008-2012		Urząd Miejski w Pińczowie		010		01010		Wartość zadania:		4,700,974		750,000

				Priorytet: 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										Wydatki bieżące:		0		0

				Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"										- środki z budżetu j.s.t.		0		0

				Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów										- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														Wydatki majątkowe:		4,700,974		750,000

														- środki z budżetu j.s.t.		3,428,737		450,000

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1,272,237		300,000

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0

		2.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2012		Urząd Miejski w Pińczowie		720		72095		Wartość zadania:		85,000		85,000

				Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrot potencjału inwestycyjnego regionu										Wydatki bieżące:		0		0

				Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										- środki z budżetu j.s.t.		0		0

				Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"										- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														Wydatki majątkowe:		85,000		85,000

														- środki z budżetu j.s.t.		19,900		19,900

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65,100		65,100

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0

		3.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2010-2012		Urząd Miejski w Pińczowie		720		72095		Wartość zadania:		318,502		103,003

				Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrot potencjału inwestycyjnego regionu										Wydatki bieżące:		0		0

				Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										- środki z budżetu j.s.t.		0		0

				Projekt: "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST										- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														Wydatki majątkowe:		318,502		103,003

														- środki z budżetu j.s.t.		63,416		15,451

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		255,086		87,552

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0

										852		85214

		4.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2010-2012		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Pińczowie						Wartość zadania:		41,156		41,156

				Priorytet: VII Promocja intergracji społecznej										Wydatki bieżące:		41,156		41,156

				Projekt: Aktywizacja bezrobotnych w gminie Pińczów										- środki z budżetu j.s.t.		41,156		41,156

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														Wydatki majątkowe:		0		0

														- środki z budżetu j.s.t.		0		0

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0

		5.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2011-2013		Urząd Miejski w Pińczowie						Wartość zadania:		346,733		79,350

				Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										Wydatki bieżące:		346,733		79,350

				Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										- środki z budżetu j.s.t.		0		0

										853		85395		- środki z budżetu krajowego		0		0

				Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		346,733		79,350

														Wydatki majątkowe:		0		0

														- środki z budżetu j.s.t.		0		0

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0

				Program:  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		2011-2014		Urząd Miejski w Pińczowie		900		90019		Wartość zadania:		12,699,908		2,180,821

		6.												Wydatki bieżące:		0		0

				Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego										- środki z budżetu j.s.t.		0		0

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														Wydatki majątkowe:		12,699,908		2,180,821

														- środki z budżetu j.s.t.		3,223,572		545,205

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9,476,336		1,635,616

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0

		7.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2007-2014		Urząd Miejski w Pińczowie		926		92604		Wartość zadania:		7,710,000		3,000,000

				Priorytet: 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"										Wydatki bieżące:		0		0

				Działanie: 5.3 "Inwestycje w sferę dzizdzictwa kulturowego turystyki i sportu"										- środki z budżetu j.s.t.		0		0

				Projekt: "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie"										- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0		0

														Wydatki majątkowe:		7,710,000		3,000,000

														- środki z budżetu j.s.t.		3,210,000		1,200,000

														- środki z budżetu krajowego		0		0

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		4,500,000		1,800,000

														w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		0		0

				Ogółem wydatki												25,902,273		6,239,330

				Wydatki bieżące:												387,889		120,506

				- środki z budżetu j.s.t.												41,156		41,156

				- środki z budżetu krajowego												0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												346,733		79,350

				Wydatki majątkowe:												25,514,384		6,118,824

				- środki z budżetu j.s.t.												9,882,209		2,215,105

				- środki z budżetu krajowego												0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												15,313,673		3,888,268

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE												0		0
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																								Załącznik nr 5 do Uchwały Nr                                                        Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia                                                                                                 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

		Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2012 r.

																																w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		Wydatki
na 2012 r.		z tego:

												Wydatki bieżące		z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:

														Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań												wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

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

		750		75011		2010		123,428		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		4010		0		104,920		104,920		104,920		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		4110		0		15,938		15,938		15,938		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		4120		0		2,570		2,570		2,570		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		2010		3,842		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4010		0		3,265		3,265		3,265		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4110		0		497		497		497		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4120		0		80		80		80		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		754		75414		6310		20,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		754		75414		6060		0		20,000		0		0		0		0		0		0		20,000		20,000		0		0		0

		852		85212		2010		7,421,057		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		3110		0		7,114,910		7,114,910		0		0		0		7,114,910		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4010		0		130,592		130,592		130,592		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4040		0		8,140		8,140		8,140		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4110		0		110,632		110,632		110,632		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4120		0		3,213		3,213		3,213		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4170		0		2,760		2,760		2,760		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4210		0		8,700		8,700		0		8,700		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4300		0		26,000		26,000		0		26,000		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4370		0		3,790		3,790		0		3,790		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4440		0		4,400		4,400		0		4,400		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4610		0		4,500		4,500		0		4,500		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4700		0		3,420		3,420		0		3,420		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85213		2010		11,843		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85213		4130		0		11,843		11,843		0		11,843		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		2010		39,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		3020		0		150		150		0		0		0		150		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4010		0		21,600		21,600		21,600		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4040		0		1,632		1,632		1,632		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4110		0		3,654		3,654		3,654		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4120		0		569		569		569		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4300		0		10,795		10,795		0		10,795		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4440		0		1,200		1,200		0		1,200		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ogółem						7,619,770		7,619,770		7,599,770		410,062		74,648		0		7,115,060		0		20,000		20,000		0		0		0







