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UCHWAŁA NR X/79/11
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 29 czerwca 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 następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2011 rok o kwotę 100 907 zł 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2011 rok o kwotę 100 907 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 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. 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 5 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik Nr 7 do uchwały „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.” otrzymuje nowe brzmienie 
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe w 2011 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik Nr 15 do uchwały „Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego 
w 2011roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 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. 
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		Załacznik nr 1 do Uchwały Nr X/79/11 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok



		Plan Dochodów

		Klasyfikacja budżetowa		Nazwa		Plan dochodów budżetowych		Uzasadnienie zmian

		Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Kwota

		1		2		3		4		5		6

		700						Gospodarka mieszkaniowa		21340		Dochody ponadplanowe

				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		21340

						0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		20000

						0690		Wpływy z różnych opłat		156

						0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		804

						0920		Pozostałe odsetki		380

		710						Działalność usługowa		12038		Dochody ponadplanowe

				71004				Plany zagospodarowania przestrzennego		12038

						0690		Wpływy z różnych opłat		12038

		750						Administracja publiczna		33000		Dochody ponadplanowe

				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3000

						0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3000

				75095				Pozostała działalność		30000

						0970		Wpływy z różnych dochodów		30000

		852						Pomoc społeczna		6235		Dochody ponadplanowe

				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6235

						0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		6235

		853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10535		Dochody ponadplanowe

				85395				Pozostała działalność		10535

						2007		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		8898																						

						2009		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		1637																								

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17759		Dochody ponadplanowe

				90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		17759

						0970		Wpływy z różnych dochodów		17759

		Razem				100907		
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										Załacznik nr 2 do Uchwały Nr X/79/11

										Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 2011 r.

										w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.

		Plan Wydatków

		Klasyfikacja budżetowa						Nazwa		Plan wydatków budżetowych		Uzasadnienie zmian

		dzial		rozdzial		paragraf		treść		wartość

		1		2		3		4		5		6

		600						Transport i łączność		-8,500

				60016				Drogi publiczne gminne		-8,500

						4170		Wynagrodzenia osobowe		7,572		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040-12/11 z dnia 17-06-2011.

						4270		Zakup usług remontowych		-2,500		Pismo Zastępcy Burmistrza znak: I.3040-10/11 z dnia 07-06-2011. Zmniejszenie środków na zadanie pn. "Remont ulic: Wójcika, 11 Listopada i Żwirki i Wigury w Pińczowie"

						4300		Zakup usług pozostałych		-7,572		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040-12/11 z dnia 17-06-2011. Zmniejszenie środków na zadaniu p. n. "Niwelacja i udrożnienie rowu przy drodze gminnej"

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-6,000		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040- 11./11 z dnia 08-06-2011. Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi Borków-Chwałowice" -  6 000 zł

		750						Administracja publiczna		46,864

				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30,364		Urealnienie planu

						4210		Zakup materiałów i wyposażenia		364

						4260		Zakup energii		30,000

				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16,500		Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW - 4042/06-2/2011 z dnia 08-06-2011 środki na organizację "XXXV Targów Sztuki Ludowej"                                     Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW - 4042/06/11 z dnia 27-06-2011

						4300		Zakup usług pozostałych		16,500

		801						Oświata i wychowanie		2,500		Pismo Zastępcy Burmistrza znak: I.3040-10/11 z dnia 07-06-2011

				80110				Gimnazja		2,500

						4270		Zakup usług remontowych		2,500

		851						Ochrona zdrowia		0

				85121				Lecznictwo ambulatoryjne		0

						2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		-5,400		Pismo Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej znak: SZOZ.F.F-3021/3/11 z 18-05-2011

						6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5,400		Pismo Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej znak: SZOZ.F.F-3021/3/11 z 18-05-2011. Dotacja na "Zakup aparatu EKG" - 5 400 zł

				85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0		Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW - 8170/06/2011 z dnia 08-06-2011

						2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		-3,500

						4170		Wynagrodzenia bezosobowe		-2,000

						4300		Zakup usług pozostałych		5,500

		852						Pomoc społeczna		39,213

				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		0		Pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znak: PS.F.8147/42/11 z dnia 08-06-2011

						4210		Zakup materiałów i wyposażenia		-1,200

						4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1,200

				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.		6,235		Pismo Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znak: PS.F.8147/36/11 z dnia 23-05-2011

						4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6,235

				85216				Zasiłki stałe		32,978

						3110		Świadczenia społeczne		32,978

		853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10,535		Pismo Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach z dnia 20-06-2011 w sprawie projektu "Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości"

				85395				Pozostała działalność		10,535

						4117		Składki na ubezpieczenia społeczne		535

						4119		Składki na ubezpieczenia społeczne		94

						4127		Składki na Fundusz Pracy		86

						4129		Składki na Fundusz Pracy		15

						4177		Wynagrodzenia osobowe		6,711

						4179		Wynagrodzenia osobowe		1,251

						4217		Zakup materiałów i wyposażenia		1,028

						4219		Zakup materiałów i wyposażenia		181

						4307		Zakup usług pozostałych		538

						4309		Zakup usług pozostałych		96

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,295		Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.VII.7021.2.17.2011 z dnia 27-05-2011

				90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		4,295

						4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4,295

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,000

				92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		-9,000

						4270		Zakup usług remontowych		2,000		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040-12/11 z dnia 17-06-2011 zwiększenie środków na zadanie wramach funduszu sołeczkiego pn: "Remont i zakup wyposażenia do świetlicy" - 2 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-11,000		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040- 11./11 z dnia 08-06-2011. Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja świetlicy w Gackach" - 6 000 zł.                                      Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040-12/11 z dnia 17-06-2011 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy" - 2 000 zł

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15,000		Pismo Wydziału Inwestycji znak: I.3040- 11./11 z dnia 08-06-2011. Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury" - 15 000 zł

						6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15,000

		Razem								100,907
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																		Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/79/11                                                    Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 czerwca 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		100,000		1,632,121		0		A.      
B.
C.
D.		650,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		4,200,974		2,382,121		100,000		1,632,121		0		X		650,000

		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		0		1,002,333		0		A.      
B.
C.
D.		2,350,000		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		6,012,324		3,352,333		0		1,002,333		0		X		2,350,000

		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		200,000		180,000		180,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		200,000		180,000		180,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		9.		750		75023		Bieżące utrzymanie urzędu		1,546,962		378,076		378,076		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		1,546,962		378,076		378,076		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.		757		75702		Odsetki od kredytów		7,980,000		1,000,000		1,000,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		7,980,000		1,000,000		1,000,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		13.		757		75704		Poręczenie pożyczki PGKiM		121,545		31,545		31,545		0		0		A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		121,545		31,545		31,545		0		0		X

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X

		14.		801				Bieżące utrzymanie szkół		8,500,000		2,000,000		2,000,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		ZEASiP

								wydatki bieżące		8,500,000		2,000,000		2,000,000		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		0		0		0		0		0		X		0

		15.		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

		16.		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

		17.		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

		18.		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

		19.		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

		20.		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

		21.		921		92120		Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie		6,710,636		3,933,541		9,000		2,224,000		0		A.      
B.
C.
D.		1,700,541		Urząd Miejski w Pińczowie

								wydatki bieżące		0		0		0		0		0		X		0

								wydatki majątkowe		6,710,636		3,933,541		9,000		2,224,000		0		X		1,700,541

		22.		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie		2,501,000		762,577		762,577		0		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		762,577		0		0		X		0

		23.		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								66,031,762		17,972,237		5,243,355		5,764,654		0		A.  
B.
C.15 505
D.		6,948,723		x

		wydatki bieżące								19,138,382		3,900,760		3,797,775		0		0		A.  
B.
C.15 505
D.		87,480		x

		wydatki majątkowe								46,893,380		14,071,477		1,445,580		5,764,654		0		A.
B.
C.
D.		6,861,243		x
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																		Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/79/11                        Rady Miejskiej w Pińczowie                                                    z dnia 29 czerwca 2011 r.                                                                             w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

		Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Planowane wydatki												Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

										rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)		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		11

		1		600		60016		Przebudowa drogi Borków-Chwałowice		74,000		0		74,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		2		600		60016		Przebudowa drogi w Brześciu		35,800		0		35,800		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 600								109,800		0		109,800		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		3		700		70005		Wykup gruntu		34,350		34,350		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 700								34,350		34,350		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		4		720		72095		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego		85,000		19,900		0		0		A.      
B.
C.
D.		65,100		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 720								85,000		19,900		0		0		A.      
B.
C.
D.		65,100		x

		5		754		75412		Wykonanie ogrodzenia wokół  remizy OSP- sołectwo  Krzyżanowice Dolne		7,549		7,549		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		6		754		75412		Wykonanie ogrodzenia remizy - sołectwo Marzęcin		5,730		5,730		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		7		754		75412		Wykonanie projektu sanitariatów przy remizie OSP- Sołectwo Kopernia		4,500		4,500		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 754								17,779		17,779		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		8		851		85121		Koncepcja budowy Ośrodka Zdrowia w Gackach		10,000		0		10,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 851								10,000		0		10,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		9		853		85395		Zakup komputera wraz z oprogramowaniem		3,988		0		0		0		A.      
B.
C. 598
D.		3,390		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznek w Pińczowie

		Razem dział 853								3,988		0		0		0		A.      
B.
C. 598
D.		3,390		x

		10		900		90004		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw - sołectwo Marzęcin		4,000		4,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		11		900		90004		Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego - sołectwo  Krzyżanowice Średnie		8,010		8,010		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		12		900		90004		Wybudowanie drewnianej altany na działce gminnej - Sołectwo Zagorzyce		8,912		8,912		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		13		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego - sołectwo Borków		5,704		5,704		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		14		900		90019		Dokumentacja projektowa dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pińczów		20,000		20,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		15		900		90019		Dostosowanie składowiska odpadów w Skrzypiowie do wymogów prawa		19,510		19,510		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		16		900		90095		Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Armii Ludowej		50,000		0		50,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 900								116,136		66,136		50,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		17		921		92109		Adaptacja świetlicy w Gackach		11,000		11,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		18		921		92109		Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej - sołectwo  Włochy		4,000		4,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		19		921		92109		Wybrukowanie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej - sołectwo  Młodzawy Duże		16,041		16,041		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		20		921		92109		Zakup i wykonanie ogrodzenia świetlicy -sołectwo Pasturka		13,064		13,064		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		21		921		92109		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej - sołectwo  Orkanów		4,000		4,000		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		22		921		92109		Zmiana dachu na świetlicy wiejskiej - Sołectwo Zakrzów		8,576		8,576		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 921								56,681		56,681		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		23		926		92601		Wykonanie boiska sportowego - Sołectwo  Gacki		5,955		5,955		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 926								5,955		5,955		0		0		A.      
B.
C.
D.		0		x

		Ogółem								439,689		200,801		169,800		0		A.      
B.
C. 598
D.		68,490		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
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														Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/79/11                                                        Rady Miejskiej w Pińczowie                                                    z dnia 29 czerwca 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		2008-2012		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		1,732,121

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		972,237		650,000

														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		1,002,333

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,654,846		2,350,000

														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:		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.

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

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

														Wydatki majątkowe:		85,000		85,000

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

														- 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		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:		381,299		381,299

				Priorytet: VII Promocja intergracji społecznej										Wydatki bieżące:		377,311		377,311

				Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji						852		85214		- środki z budżetu j.s.t.		40,035		40,035

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

														Wydatki bieżące:		0		0

														- środki z budżetu j.s.t.

				Projekt: Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego										- 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

		9.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2007-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		921		92120		Wartość zadania:		6,710,636		3,933,541

				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:		6,710,636		3,933,541

														- środki z budżetu j.s.t.		3,578,984		2,233,000

														- środki z budżetu krajowego

														- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,131,652		1,700,541

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

				Ogółem wydatki												31,093,086		13,219,484

				Wydatki bieżące:												529,892		480,296

				- środki z budżetu j.s.t.												40,035		40,035

				- środki z budżetu krajowego												39,852		32,470

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												450,005		407,791

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

																0		0

				Wydatki majątkowe:												30,563,194		12,739,188

				- środki z budżetu j.s.t.												12,720,549		5,808,857

				- środki z budżetu krajowego												2,608		598

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												17,840,037		6,929,733

				w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE												0		0
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																								Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/79/11                         Rady Miejskiej w Pińczowie                                                    z dnia 29 czerwca 2011 r.                                                                             w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

		Dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w  2011 r.

																																w  złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje ogółem		Wydatki
na 2011 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

		010		01095		2010		232,938		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4010		0		2,772		2,772		2,772		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4110		0		422		422		422		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4120		0		68		68		68		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4210		0		300		300		0		300		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4300		0		1,000		1,000		0		1,000		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4430		0		228,376		228,376		0		228,376		0		0		0		0		0		0		0		0

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

		750		75011		4010		0		104,919		104,919		104,919		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		2,571		2,571		2,571		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75056		2010		30,386		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75056		3020		0		18,400		18,400		0		0		0		18,400		0		0		0		0		0		0

		750		75056		4110		0		3,769		3,769		3,769		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75056		4120		0		608		608		608		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75056		4170		0		6,409		6,409		6,409		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75056		4210		0		700		700		0		700		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75056		4410		0		500		500		0		500		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		2010		3,753		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4010		0		3,191		3,191		3,191		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4110		0		484		484		484		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4120		0		78		78		78		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		2010		7,459,336		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		3110		0		7,175,338		7,175,338		0		0		0		7,175,338		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4010		0		131,260		131,260		131,260		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4040		0		10,685		10,685		10,685		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4110		0		89,065		89,065		89,065		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4120		0		3,478		3,478		3,478		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		10,500		10,500		0		10,500		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4300		0		25,000		25,000		0		25,000		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4370		0		3,683		3,683		0		3,683		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		1,667		1,667		0		1,667		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4700		0		1,500		1,500		0		1,500		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85213		2010		12,299		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85213		4130		0		12,299		12,299		12,299		0		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		130		130		0		0		0		130		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4010		0		18,720		18,720		18,720		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4040		0		2,041		2,041		2,041		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4110		0		3,266		3,266		3,266		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4120		0		509		509		509		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4300		0		13,834		13,834		0		13,834		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4440		0		1,100		1,100		0		1,100		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ogółem						7,901,740		7,901,740		7,901,740		415,312		292,560		0		7,193,868		0		0		0		0		0		0





7

										Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/79/11                                                                                Rady Miejskiej w Pińczowie                                                    z dnia 29 czerwca 2011 r.                                                                            w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

		Dotacje celowe w 2011 roku

												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje		Zakres		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		6

		I. Dotacje  dla jednostek  sektora finansów publicznych										1,093,864

		1		600		60014		Powiat Pińczowski		Przebudowa drogi powiatowej nr 0066T Kozubów - Sadek - Polichno, dł. 1,1 km.2010-2011		92,393

		2		600		60014		Powiat Pińczowski		Przebudowa drogi powiatowej nr 0168T Jadwinów-Imielno-Pińczów dł. 1,5 km		172,894

		3		851		85121		Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia		14,600

				851		85121		Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		Zakup aparatu EKG		5,400

		4		921		92109		Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie		Utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 2011 roku		6,000

		5		921		92109		Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury w Pińczowie		Zorganizowanie imprezy promującej Miasto, Święto Regionu - Dni Ponidzia 2011		40,000

		6		926		92601		Powiat Pińczowski		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie		762,577

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										206,500

		1		851		85154		wyłoniona w drodze konkursu		Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia sportowe /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/		106,500

		2		926		92604		wyłoniona w drodze konkursu		Upowszechnianie kultury fuzycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej		100,000

		Ogółem										1,300,364
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												Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/79/11                          Rady Miejskiej w Pińczowie                                                    z dnia 29 czerwca 2011 r.                                                                              w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2011

		Zadania jednostek pomocnicznych w ramach funduszu sołeckiego w 2011roku

		Lp.		Nazwa zadania		Jednostka budżetowa realizująca zadanie		Dział		Rozdział		grupa wydatków		kwota

		1		2		3		4		5		6		7

				Sołectwo Bogucice Drugie

		1.		Zakup i montaż wiaty przystankowej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		6,000

		2.		Wyposażenie świetlicy		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		3,771

		Razem												9,771

				Sołectwo Skowronno Górne

		1.		Remont drogi gminnej zakup kamienia,wykonanie		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		6,773

		Razem												6,773

				Sołectwo Bogucice Pierwsze

		1.		Wykonanie projektu dachu na budynku świetlicy wiejskiej i remont dachu		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		10,000

		2.		Modernizacja placu zabaw przy szkole		Urząd Miejski		801		80101		bieżące		4,741

		Razem												14,741

				Sołectwo Borków

		1.		Budowa oświetlenia ulicznego		Urząd Miejski		900		90015		majątkowe		5,704

		Razem												5,704

				Sołectwo Byczów

		1.		Udrożnienie rowu i umocnienie skarpy przy drodze gminnej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		5,704

		Razem												5,704

				Sołectwo  Krzyżanowice Dolne

		1.		Wykonanie ogrodzenia wokół  remizy OSP		Urząd Miejski		754		75412		majątkowe		7,549

		Razem												7,549

				Sołectwo Chruścice

		1.		Urządzenie placu zabaw: Zakup huśtawek i innych przyrządów		Urząd Miejski		900		90004		bieżące		9,834

		Razem												9,834

				Sołectwo  Włochy

		1.		Remont i zakup wyposażenia do świetlicy		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		6,212

		2.		Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski		921		92109		majątkowe		4,000

		Razem												10,212

				Sołectwo Grochowiska

		1.		Udrożnienie rowów i odwodnienie drogi gminnej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		5,263

		Razem												5,263

				Sołectwo Brzeście

		1.		Udrożnienie rowów i odwodnienie drogi gminnej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		16,922

		Razem												16,922

				Sołectwo Kowala

		1.		Zakup i wymiana okien i drzwi w remizie OSP		Urząd Miejski		754		75412		bieżące		8,408

		2.		Zakup wyposażenia do remizy OSP		Urząd Miejski		754		75412		bieżące		0

		Razem												8,408

				Sołectwo  Chrabków

		1.		Uporządkowanie i wyrównanie terenu wokół zbiornika wodnego		Urząd Miejski		900		90095		bieżące		6,731

		Razem												6,731

				Sołectwo Kozubów

		1.		Remont drogi –zakup kamienia,wyrównanie		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		13,315

		Razem												13,315

				Sołectwo Zakrzów

		1.		Zmiana dachu na świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski		921		92109		majątkowe		8,576

		Razem												8,576

				Sołectwo Leszcze

		1.		Zakup wyposażenia do świetlicy		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		12,309

		2.		Remont drogi-zakup kamienia wykonanie		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		0

		Razem												12,309

				Sołectwo  Szczypiec

		1.		Zakup i wymiana okien w świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		6,962

		Razem												6,962

				Sołectwo Marzęcin

		1.		Wykonanie ogrodzenia remizy		Urząd Miejski		754		75412		majątkowe		5,730

		2.		Wykonanie ogrodzenia placu zabaw		Urząd Miejski		900		90004		majątkowe		4,000

		Razem												9,730

				Sołectwo Skowronno Dolne

		1.		Remont remizy OSP		Urząd Miejski		754		75412		bieżące		9,373

		Razem												9,373

				Sołectwo Mozgawa

		1.		Remont drogi gminnej zakup kamienia i wykonanie		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		8,346

		Razem												8,346

				Sołectwo  Młodzawy Duże

		1.		Wybrukowanie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski		921		92109		majątkowe		16,041

		Razem												16,041

				Sołectwo Pasturka

		1.		Zakup i wykonanie ogrodzenia świetlicy		Urząd Miejski		921		92109		majątkowe		13,064

		Razem												13,064

				Sołectwo  Gacki

		1.		Wykonanie boiska sportowego		Urząd Miejski		926		92601		majątkowe		5,955

		Razem												5,955

				Sołectwo Skrzypiów

		1.		Remont drogi gminnej zakup kamienia,wyrównanie		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		8,390

		2.		Zakup kręgów i wykonanie przepustu na drodze gminnej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		3,499

		Razem												11,889

				Sołectwo Kopernia

		1.		Urządzenie placu zabaw		Urząd Miejski		900		90004		bieżące		6,152

		2.		Wykonanie projektu sanitariatów przy remizie OSP		Urząd Miejski		754		75412		majątkowe		4,500

		Razem												10,652

				Sołectwo Stara Zagość

		1.		Modernizacja placu zabaw przy szkole zakup huśtawek i innych przyrządów		Urząd Miejski		801		80101		bieżące		11,868

		Razem												11,868

				Sołectwo  Krzyżanowice Średnie

		1.		Ogrodzenie placu zabaw i boiska sportowego		Urząd Miejski		900		90004		majątkowe		8,010

		Razem												8,010

				Sołectwo Szarbków

		1.		Przebudowa boiska sportowego przy szkole		Urząd Miejski		801		80101		bieżące		9,100

		Razem												9,100

				Sołectwo Nowa Zagość

		1.		Niwelacja i udrożnienie rowu przy drodze gminnej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		7,633

		Razem												7,633

				Sołectwo Uników

		1.		Zakup wyposażenia do świetlicy w remizie OSP		Urząd Miejski		754		75412		bieżące		11,344

		Razem												11,344

				Sołectwo Bugaj

		1.		Wykonanie niwelacji skarpy przy drodze gminnej		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		4,802

		Razem												4,802

				Sołectwo Winiary

		1.		Zakup wyposażenia remizy OSP/zakup krzeseł stolików i pieca/		Urząd Miejski		754		75412		bieżące		8,891

		Razem												8,891

				Sołectwo  Podłęże

		1.		Remont drogi gminnej zakup kamienia,wykonanie		Urząd Miejski		600		60016		bieżące		10,736

		Razem												10,736

				Sołectwo Zawarża

		1.		Zakup i wymiana okien i drzwi w  świetlicy , malowanie ścian /Farba/		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		5,825

		2.		Wykonanie przyłącza wodociągowego do świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		1,200

		Razem												7,025

				Sołectwo  Orkanów

		1.		Wykonanie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej		Urząd Miejski		921		92109		majątkowe		4,000

		2.		ułożenie kostki brukowej i wykonanie chodnika przy świetlicy		Urząd Miejski		921		92109		bieżące		3,171

		Razem												7,171

				Sołectwo Zagorzyce

		1.		Wybudowanie drewnianej altany na działce gminnej		Urząd Miejski		900		90004		majątkowe		8,912

		Razem												8,912

		Ogółem												329,316









