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UCHWAŁA NR XVI/122/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 14 listopada 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011 

Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r 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 późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr V/30/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na 2011 rok wprowadza się zmiany w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów zgodnie 
z załącznikiem Nr 1 

1. Szczegółową klasyfikację zmian wydatków określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia 
w 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznik Nr 5 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” otrzymuje 
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 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. 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/11 z dnia 14 listopada 2011 r.

Załącznik Nr 1

Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/11 z dnia 14 listopada 2011 r.
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										Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/122/11

										Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.

										w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

		Plan Wydatków

		Klasyfikacja budżetowa						Nazwa		Plan wydatków budżetowych		Uzasadnienie zmian

		dział		rozdział		paragraf		treść		wartość

		1		2		3		4		5		6

		010						Rolnictwo i łowiectwo		0

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		340,000		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040-18/11 z dnia 08-11-2011 r. Dotyczy zadania pn. "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  w Gminie Pińczów".

						6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-340,000

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-25,602		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040-18/11 z dnia 08-11-2011 r. Dotyczy zadania pn. "Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury  w Pińczowie".

						6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25,602

		Razem								0

								D1
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																		Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/122/11                                                       Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.                                                                             w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

		Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

																								w złotych

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

												rok budżetowy 2011 (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		12

		1.		010		01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów		4,200,974		2,382,121		0		1,392,121		0		A.      
B.
C.
D.		990,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		4,200,974		2,382,121		0		1,392,121		0		X		990,000

		2.		010		01010		Budowa wodociągu w Zawarży -gmina Pińczów		518,462		470,000		0		200,000		0		A.      
B.
C.
D.		270,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		518,462		470,000		0		200,000		0		X		270,000

		3.		600		60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów		1,162,780		210,000		0		210,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		1,162,780		210,000		0		210,000		0		X		0

		4.		600		60016		Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie		6,012,324		3,352,333		300,000		1,302,333		0		A.      
B.
C.
D.		2,050,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		6,012,324		3,352,333		300,000		1,302,333		0		X		2,050,000

		5.		600		60016		Budowa ulicy Przemysłowej - projekt i wykonastwo		1,306,494		50,000		0		50,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		1,306,494		50,000		0		50,000		0		X		0

		6.		600		60016		Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na ulicy Łąkowej w Pińczowie		117,920		80,000		0		80,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		117,920		80,000		0		80,000		0		X		0

		7.		600		60016		Przebudowa drogi Grochowiska		300,000		122,600		12,500		110,100		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		300,000		122,600		12,500		110,100		0		X		0

		8.		600		60016		Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych		322,000		302,000		302,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		322,000		302,000		302,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		9.		750		75023		Bieżące utrzymanie urzędu		1,616,962		448,076		448,076		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		1,616,962		448,076		448,076		0		0		x		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		10.		700		70095		Mieszkania socjalne		1,600,000		100,000		0		100,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		1,600,000		100,000		0		100,000		0		X		0

		11.		720		72095		e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		318,502		315,086		0		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		255,086		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		318,502		315,086		0		60,000		0		X		255,086

		12		720		72095		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		65,100		65,100		0		0		0		A.      
B.
C.
D.		65,100		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		65,100		65,100		0		0		0		X		65,100

		13		757		75702		Odsetki od kredytów		8,050,545		1,070,545		1,070,545		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		8,050,545		1,070,545		1,070,545		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		14		757		75704		Poręczenie pożyczki PGKiM		100,000		10,000		10,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		100,000		10,000		10,000		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		15		801				Bieżące utrzymanie szkół		8,743,602		2,243,602		2,243,602		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		ZEASiP

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

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		16		852		85219		Bieżące utrzymanie MOGPS		342,294		79,154		79,154		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		MGOPS

								wydatki bieżące		342,294		79,154		79,154		0		0		0		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		0		0

		17		853		85395		Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości		165,981		102,985		0		0		0		A.      
B.
C. 15 505 - środki z budżetu krajowego
D.		87,480		ZPO Gacki

								wydatki bieżące		152,581		102,985		0		0		0		A.      
B.
C. 15 505 - środki z budżetu krajowego
D.		87,480

								wydatki majątkowe		13,400		0		0		0		0		x		0

		18		853		85395		Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Pińczów		346,733		229,083		0		0		0		A.      
B.
C. 
D.		229,083		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		346,733		229,083		0		0		0		0		229,083

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		x		0

		19		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

		20		900		90019		Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego		12,699,908		2,197,119		561,503		0		0		A.      
B.
C.
D.		1,635,616		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X

								wydatki majątkowe		12,699,908		2,197,119		561,503		0		0		X		1,635,616

		21		900		90095		Rewitalizacja środmieścia Pińczowa		1,610,980		36,100		0		36,100		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		1,610,980		36,100		0		36,100		0		X		0

		22		900		90095		Renowacja starorzecza Nidy		110,000		10,000		0		10,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		110,000		10,000		0		10,000		0		X		0

		23		921		92120		Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie		6,810,636		4,033,541		134,602		2,224,000		0		A.      
B.
C.
D.		1,674,939		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		6,810,636		4,033,541		134,602		2,224,000		0		X		1,674,939

		24		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie		2,501,000		762,577		522,577		240,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		2,501,000		762,577		522,577		240,000		0		X		0

		25		926		92604		Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie		7,710,000		50,000		0		50,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		7,710,000		50,000		0		50,000		0		X		0

		Ogółem								67,028,197		18,851,022		5,813,559		6,064,654		0		A.  
B.
C.15 505
D.		7,257,304		x

		wydatki bieżące								19,969,717		4,614,445		4,282,377		0		0		A.  
B.
C.15 505
D.		316,563		x

		wydatki majątkowe								47,058,480		14,236,577		1,531,182		6,064,654		0		A.
B.
C.
D.		6,940,741		x
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														Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVI/122/11                                                         Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 14 listopada 2011 r.                                                                              w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 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 2011

														źródło		kwota

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2008-2013		Urząd Miejski w Pińczowie		010		01010		Wartość zadania:		4,200,974		2,382,121

				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.

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

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		4,200,974		2,382,121

														- środki z budżetu j.s.t.		3,228,737		1,392,121

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		972,237		990,000

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

		2.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		010		01010		Wartość zadania:		518,462		470,000

				Priorytet: 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"										Wydatki bieżące:		0		0

				Działanie: 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt: "Budowa wodociągu w Zawarży -gmina Pińczów"										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		518,462		470,000

														- środki z budżetu j.s.t.		248,462		200,000

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		270,000		270,000

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

		3.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		600		60016		Wartość zadania:		6,012,324		3,352,333

				Priorytet: 3 "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu"										Wydatki bieżące:		0		0

				Działanie: 3.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie"										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		6,012,324		3,352,333

														- środki z budżetu j.s.t.		2,357,478		1,302,333

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,654,846		2,050,000

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

		4.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		720		72095		Wartość zadania:		65,100		65,100

				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.

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

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		65,100		65,100

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

														- środki z budżetu krajowego

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

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

		5.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2010-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		720		72095		Wartość zadania:		318,502		315,086

				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.

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

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		318,502		315,086

														- środki z budżetu j.s.t.		63,416		60,000

														- środki z budżetu krajowego

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

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

		6.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2010-2011		Zespół Placówek Oświatowych w Gackach		853		85395		Wartość zadania:		165,981		102,985

				Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										Wydatki bieżące:		152,581		102,985

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

				Projekt: Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości										- środki z budżetu krajowego		22,887		15,505

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		129,694		87,480

														Wydatki majątkowe:		13,400		0

														- środki z budżetu j.s.t.

														- środki z budżetu krajowego		2,010

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		11,390

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

		7.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2010-2011		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczenej w Pińczowie						Wartość zadania:		341,264		341,264

				Priorytet: VII Promocja intergracji społecznej										Wydatki bieżące:		337,276		337,276

				Projekt: Aktywizacja bezrobotnych w gminie Pińczów						853		85395		- środki z budżetu krajowego		16,965		16,965

										853		85395		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		320,311		320,311

														Wydatki majątkowe:		3,988		3,988

														- środki z budżetu j.s.t.

										853		85395		- środki z budżetu krajowego		598		598

										853		85395		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,390		3,390

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

		8.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2011-2013		Urząd Miejski w Pińczowie						Wartość zadania:		346,733		229,083

				Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										Wydatki bieżące:		346,733		229,083

				Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

										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		229,083

														Wydatki majątkowe:		0		0

														- środki z budżetu j.s.t.

														- 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

				Program:  Szwajcarsko-Polski Program Współpracy		2011-2014		Urząd Miejski w Pińczowie		900		90019		Wartość zadania:		12,699,908		2,197,119

		9.												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.

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		12,699,908		2,197,119

														- środki z budżetu j.s.t.		3,223,572		561,503

														- środki z budżetu krajowego

														- 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

		10.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2007-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		921		92120		Wartość zadania:		6,810,636		4,033,541

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

				Działanie: 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych"										- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt: "Przebudowa i Modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie"										- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		6,810,636		4,033,541

														- środki z budżetu j.s.t.		3,678,984		2,358,602

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,131,652		1,674,939

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

				Ogółem wydatki												31,479,884		13,488,632

				Wydatki bieżące:												836,590		669,344

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

				- środki z budżetu krajowego												39,852		32,470

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												796,738		636,874

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

																0		0

				Wydatki majątkowe:												30,643,294		12,819,288

				- środki z budżetu j.s.t.												12,800,649		5,874,559

				- środki z budżetu krajowego												2,608		598

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												17,840,037		6,944,131

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









