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UCHWAŁA NR L/450/10
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 20 października 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 

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) uchwala się co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia 
budżetu Gminy na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2010 rok o kwotę 113 202 zł 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 113 202 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 programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012” 
otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 

5. Załącznik Nr 3 a do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 

6. Załącznik Nr 4 do uchwały „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących 
z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok” otrzymuje 
nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 

7. Załącznik Nr 4a do uchwały „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 
rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 

8. Załącznik Nr 4b do uchwały „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 
rok” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 

9. Załącznik Nr 7 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r..” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 

10. Załącznik Nr 11 do uchwały „Dotacje podmiotowe w 2010 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie 
z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. 

11. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

		Plan Dochodów

		Klasyfikacja budżetowa		Nazwa		Plan dochodów budżetowych		Uzasadnienie zmian

		Dział		Rozdział		Paragraf		Treść		Kwota

		1		2		3		4		5		6

		010						Rolnictwo i łowiectwo		-53907		Urealnienie planu

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		-53907

				6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		-53907

		600						Transport i łączność		53907		Dochody ponadplanowe - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających

				60013				Drogi publiczne wojewódzkie		12488

				0970		Wpływy z różnych dochodów		12488

		60016				Drogi publiczne gminne		41419

				0970		Wpływy z różnych dochodów		41419

		700						Gospodarka mieszkaniowa		0		Urealnienie planu

				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		0

				0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		4300

				0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		-7400

				0920		Pozostałe odsetki		3100

		710						Działalność usługowa		2500		Środki pochodzące z Gminy Kije - dotacja na prace komisji architektonicznej

				71004				Plany zagospodarowania przestrzennego		2500

				2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2500

		750						Administracja publiczna		36119		Dochody ponadplanowe

				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2500

				0970		Wpływy z różnych dochodów		2500

		75095				Pozostała działalność		33619

				0690		Wpływy z różnych opłat		19182

				0970		Wpływy z różnych dochodów		14437

		754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3800		Dochody ponadplanowe

				75416				Straż Miejska		3800

				0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		3800

		756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		-42865		Urealnienie planu

				75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłatlokalnyuch od osób fizycznych		23900

				0330		Podatek leśny		23900

		75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		-66765

				0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		-66765

		852						Pomoc społeczna		5118		Dochody ponadplanowe

				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3000

				0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		3000

		85219				Ośrodki pomocy społecznej		2118

				0970		Wpływy z różnych dochodów		2118

		853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73530		Pismo Zespołu Placówek Oświatowych w Gackach z dnia 11.10.2010 - środki w ramach Projektu PKOL - "Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości"

				85395				Pozostała działalność		73530

				2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art.. 5 ust 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		51111

		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art.. 5 ust 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		9019

		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art.. 5 ust 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		11390

		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, októrych mowa w art.. 5 ust 1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6  ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2010

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15000		Dochody ponadplanowe

				90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		15000

				0970		Wpływy z różnych dochodów		15000

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20000		Pismo Urzędu marszałkowskiego województwa Świętokrzyskiego z dnia 04.10.2010 znak EKST.I-DN 4018/113/10

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20000

				2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego		20000

		Razem				113202		
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										Załacznik nr 2 do Uchwały Nr L/450/10

										Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.

										w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

		Plan Wydatków

		Klasyfikacja budżetowa						Nazwa		Plan wydatków budżetowych		Uzasadnienie zmian

		dzial		rozdzial		paragraf		treść		wartość

		1		2		3		4		5		6

		010						Rolnictwo i łowiectwo		-100,000		Pismo Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego z dnia 06.10.2010 znak O.VIII.5432/3/10- 8 000 zł;                               Urealnienie planu - 92 000 zł

				01009				Spółki wodne		-100,000

						6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		-100,000

		600						Transport i łączność		124,500		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 06.10.2010 Znak I.I.3040-16/10 zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie" - 40 000 zł; Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 06.10.2010 Znak I.I3040-17/10 zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa drogi w Brześciu" - 14 500 zł; Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 19.10.2010 Znak I.I3040-19/10 zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa drogi Grochowiska" - 70 000 zł

				60016				Drogi publiczne gminne		124,500

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		124,500

		710						Działalność usługowa		2,500		Środki z dotacji Gminy Kije na prace komisji architektonicznej

				71004				Plany zagospodarowania przestrzennego		2,500

						4170		Wynagrodzenia bezosobowe		2,500

		750						Administracja publiczna		-48,444		Urealnienie planu

				75011				Urzędy wojewódzkie		-4,000

						4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-4,000

				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-43,995

						4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-43,995

				75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2,500

						4300		Zakup usług pozostałych		2,500

				75095				Pozostała działalność		-2,949

						4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne		-2,949

		754						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8,000		Pismo Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego z dnia 06.10.2010 znak O.VIII.5432/3/10

				75412				Ochotnicze straże pożarne		8,000

						4210		Zakup materiałów i wyposażenia		4,000

						4300		Zakup usług pozostałych		4,000

		757						Obsługa długu publicznego		142,944		Urealnienie planu

				75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		142,944

						8070		Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.		142,944

		758						Różne rozliczenia		-15,000		Pismo Muzeum Regionalnego w Pińczowie i Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie z dnia 05.10.2010                                     Pismo Parafi Rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Zagości z dnia 14.10.2010 -                         10 000 zł

				75818				Rezerwy ogólne i celowe		-15,000

						4810		Rezerwy		-15,000

		852						Pomoc społeczna		5,118		Urealnienie planu

				85202				Domy pomocy społecznej		5,118

						4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		5,118

		853						Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		73,530		Pismo Zespołu Placówek oświatowych w Gackach z dnia 11.10.2010 - środki w ramach Projektu PKOL - "nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości"

				85395				Pozostała działalność		73,530

						4117		Składki na ubezpieczenie społeczne		2,148

						4119		Składki na ubezpieczenie społeczne		379

						4127		Składki na Fundusz Pracy		346

						4129		Składki na Fundusz Pracy		61

						4177		Wynagrodzenia bezosobowe		30,444

						4179		Wynagrodzenia bezosobowe		5,372

						4217		Zakup materiałów i wyposażenia		11,730

						4219		Zakup materiałów i wyposażenia		2,070

						4307		Zakup usług pozostałych		6,443

						4309		Zakup usług pozostałych		1,137

						6067		Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych		11,390

						6069		Wydatki na zakupu inwestycyjne jednostek budżetowych		2,010

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-124,500

				90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg		0		Pismo Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 06.10.2010 znak OŚiGM. VII 7044/17/2010

						4270		Zakup usług remontowych		-22,700

						4300		Zakup usług pozostałych		22,700

				90095				Pozostała działalność		-124,500		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 06.10.2010 Znak I.I3040-16/10 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie" - 40 000 zł; Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 06.10.2010 Znak I.I3040-17/10 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie" - 14 500 zł; Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 19.10.2010 znak I.3040-19/10 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie" 70 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-124,500

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		44,554

				92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5,000		Pismo Muzeum Regionalnego w Pińczowie i Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie z dnia 05.10.2010 na zorganizowanie "VI Zaduszek Jazzowych Pińczów 2010"

						2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		5,000

				92116				Biblioteki		9,554		Pismo Miejsko-Gminnej Bibioteki publicznej w Pińczowie z dnia 24.08.2010 znak MiGBP 20/2010 - środki na zakup i montaż rolet wewnętrznych - 1 670,00 zł; Pismo Miejskiej Bibioteki Publicznej z dnia 06.10.2010 znak MiGBP 22/2010

						2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9,554

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30,000		Pismo Parafi Rzymskokatolickiej Św. Jana Chrzciciela w Zagości z dnia 14.10.2010 - środki na "Remont ołtarza św. Izydora w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości" - 30 000 zł; Pismo wydziału Nadzoru Właścicielskiego z dnia 19.10.2010 zmiana przeznaczenia środków z "Remont zabytkowych kamiennych portali drzwiowych i zabytkowego krzyża kamiennego w Kościele Nawiedzenia NMP w Pińczowie" na "Prace konserwatorskie zabytkowych latarni kaplic bocznych w kościele Nawiedzenia NMP w Pińczowie"

						4270		Zakup usług remontowych		30,000

		Razem								113,202
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																										Załącznik nr 3 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

																														w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)		Łączne nakłady finansowe		wydatki poniesione do 31.12.2009 r.		Planowane wydatki																Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program

														rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)		w tym źródła finansowania								2011 r.		2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 roku

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

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

		1		010		01010		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów 2008-2011		3,878,261		909,700		731,274		150,000		240,598		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		340,676		1,432,667		804,620		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		2		010		01010		Budowa wodociągu w Zawarży - Gmina Pińczów                                         2009-2010		812,320		17,320		395,000		0		84,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		311,000		400,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		3		010		01010		Rozbudowa wodociągu w Brześciu                              2010-2011		13,000		0		8,000		0		8,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		5,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 010								4,703,581		927,020		1,134,274		150,000		332,598		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		651,676		1,837,667		804,620		0		X

		4		600		60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów" 2007-2009		325,000		100,000		225,000		20,000		205,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		5		600		60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 0066T Kozubów - Sadek - Polichno, dł. 1,1 km.2010-2011		108,479		0		0		0		0		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		108,479		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		6		600		60016		Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie 2006-2010		5,632,611		72,292		5,560,319		0		2,050,319		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		3,510,000		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		7		600		60016		Budowa ulicy Przemysłowej - projekt i wykonastwo 2006-2009		355,294		305,294		50,000		0		50,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		8		600		60016		Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie 2008-2010		2,924,599		44,941		2,879,658		0		1,658,500		A. 1 221 158    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		9		600		60016		Budowa ulicy Ogrodowej w Pińczowie                              2010-2012		2,150,000		0		20,000		0		20,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		130,000		2,000,000		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		10		600		60016		Przebudowa ul. Sikorskiego w Pińczowie                          2010-2011		215,000		0		15,000		0		15,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		200,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		11		600		60016		Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na ulicy Łąkowej w Pińczowie		110,000		0		30,000		0		30,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		80,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		12		600		60016		Remont ulic: Wójcika, 11 Listopada i Żwirki i Wigury w Pińczowie           2010-2011		1,215,000		0		15,000		0		15,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		1,200,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		13		600		60016		Budowa parkingu na ul. Grodziskowej w Pińczowie              2010-2011		160,000		0		10,000		0		10,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		150,000						Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 600								13,195,983		522,527		8,804,977		20,000		4,053,819		A. 1 221 158    
B. 0
C. 0
D. 0		3,510,000		1,868,479		2,000,000		0		X

		14		720		72095		e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego     2010-2012		84,958		0		67,085		2,000		0		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		65,085		14,990		2,883				Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 720								84,958		0		67,085		2,000		0		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		65,085		14,990		2,883		0		X

		15		801		80101		Budowa sali sportowej ogólnodostepnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie                                                2008-2010		4,149,373		74,805		4,074,568		0		1,934,568		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		2,140,000		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		16		801		80110		Moje boisko-Orlik 2012                                             2008-2010		1,075,464		31,464		1,044,000		0		384,000		A.  660 000   
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 801								5,224,837		106,269		5,118,568		0		2,318,568		A. 660 000
B. 0
C. 0
D. 0		2,140,000		0		0		0		X

		17		900		90001		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kluka w Pińczowie 2010-2011		487,084		22,084		15,000		0		15,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		450,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		18		900		90001		Rozbudowa wodociągu w ulicy Leśnej w Pińczowie 2010-2011		15,000		0		8,000		0		8,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		7,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		19		900		90095		Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie                                           2007-2010		2,854,962		1,079,462		1,775,500		0		1,775,500		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 900								3,357,046		1,101,546		1,798,500		0		1,798,500		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		457,000		0		0		X

		20		921		92109		Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki i świetlicy w bydynku nr 5 w Gackach                                  2009-2010		22,000		1,000		21,000		0		21,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		21		921		92120		Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie                                                      2007-2011		6,607,816		137,816		3,070,000		0		1,500,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		1,570,000		3,400,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 921								6,629,816		138,816		3,091,000		0		1,521,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		1,570,000		3,400,000		0		0		X

		22		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie               2009-2011		980,074		0		217,497		0		217,497		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		762,577		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Rezem dział 926								980,074		0		217,497		0		217,497		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		762,577		0		0		X

		Ogółem								34,176,295		2,796,178		20,231,901		172,000		10,241,982		A.1 881 158 
B. 0
C. 0
D. 0		7,936,761		8,340,713		2,807,503		0		X





4

																Załącznik nr 4 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.   w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Zadania inwestycyjne roczne w 2010 r.

																				w złotych

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

										rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)		w tym źródła finansowania

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

		1		2		3		4		6		7		8		9		10		11

		1		600		60016		Przebudowa drogi Borków-Chwałowice		105,000		0		80,000		A.      
B. 25 000 - FOGR
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		2		600		60016		Przebudowa drogi w Gackach		420,000		0		420,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		3		600		60016		Przebudowa drogi Grochowiska		210,800		0		210,800		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		4		600		60016		Przebudowa drogi Zagość Stara		130,000		0		130,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		5		600		60016		Przebudowa drogi Skrzypiów-Zakrzów (dokończenie)		80,000		0		80,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		6		600		60016		Przebudowa drogi w Brześciu		71,500		0		71,500		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		7		600		60016		Przebudowa drogi w Mozgawie		61,000		0		61,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		8		600		60016		Przebudowa drogi w Podłężu		58,000		0		58,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 600								1,136,300		0		1,111,300		A.      
B. 25 000
C.
D.		0		X

		9		700		70005		Wykup gruntu		30,000		0		30,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		10		700		70095		Adaptacja budynku socjalnego w Krzyżanbowicach  Dolnych		7,000		0		7,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		11		700		70095		Remont mieszkań socjalnych w budynku nr 11 przy ul. 11 Listopada w Pińczowie		80,000		0		80,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 700								117,000		0		117,000		A.      
B.
C.
D.		0		X

		12		720		72095		e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		315,086		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		255086		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 720								315,086		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		255,086		X

		13		750		75011		Komputeryzacja Urzędu		30,000		0		0		A. 30 000 ŚUW     
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		14		750		75023		Klimatyzacja w pomieszczeniach poddasza		58,865		58,865		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 750								88,865		58,865		0		A. 30 000     
B.
C.
D.		0		X

		15		754		75412		Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowali		50,000		20,000		0		A.      
B. 30 000  - Środki z Urzędu Marszalkowskiego w Kielcach
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		16		754		75412		Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bogucicach		40,000		20,000		0		A.      
B. 20 000  - Środki z Urzędu Marszalkowskiego w Kielcach
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 754								90,000		40,000		0		A.      
B. 50 000  - Środki z Urzędu Marszalkowskiego w Kielcach
C.
D.		0		X

		17		801		80101		Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		13,400		0		0		A.      
B.
C. 2 010 - dotacja rozwojowa
 D.		11,390		Zespół Placówek Oświatowych w Gackach

		18		801		80110		Modernizacja i przebudowa krytej pływalni przy Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie		311,601		0		311,601		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		19		801		80110		Zakup pieca CO dla Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie"		14,000		14,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 801								339,001		14,000		311,601		A.      
B.
C.
D.		11,390		X

		20		900		90019		Rewitalizacja zalewu pińczowskiego etap I		120,000		120,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		21		900		90019		Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego		368,529		368,529		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		22		900		90019		Dokumentacja projektowa dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Pińczów		50,000		50,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		23		900		90019		Dostosowanie składowiska odpadów w Skrzypiowie do wymogów prawa		100,705		100,705		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		24		900		90019		Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - etap I		90,000		90,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 900								729,234		729,234		0		A.      
B.
C.
D.		0		X

		25		921		92109		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Gackach		7,500		0		7,500		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 926								7,500		0		7,500		A.      
B.
C.
D.		0		X

		Ogółem								2,822,986		902,099		1,547,401		A.  30 000    
B.  75 000
C.    2 010
D.		266,476		X
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						Załącznik nr 5 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

												w zł

		L.p.		Źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012

								2011 rok		2012 rok		Razem 2011 - 2012

		I		Ogółem wydatki bieżące		315,487		92,450		0		92,450

				- środki z budżetu j.s.t.		33,126		0		0		0

				- środki z budżetu krajowego		14,197		13,868		0		13,868

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		268,164		78,583		0		78,583

		II		Ogółem wydatki majątkowe		14,226,732		5,147,657		707,503		5,855,160

				- środki z budżetu j.s.t.		6,021,485		3,273,419		489,069		3,762,488

				- środki z budżetu krajowego		2,010		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		8,203,237		1,874,238		218,434		2,092,672

				Ogółem wydatki		14,542,219		5,240,107		707,503		5,947,610

				- środki z budżetu j.s.t.		6,054,611		3,273,419		489,069		3,762,488

				- środki z budżetu krajowego		16,207		13,868		0		13,868

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		8,471,401		1,952,821		218,434		2,171,255
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																				Załącznik nr 6 do  Uchwały Nr L/450/10  Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

																										w zł

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012

														źródło		kwota						2011 rok		2012 rok		po 2012 roku

		1.		Program:  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		2008-2012		Urząd Miejski w Pińczowie		010		01010		Wartość zadania:		3,678,261		909,700		731,274		1,332,667		704,620		0

				Priorytet: 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										- środki z budżetu j.s.t.		2,706,024		909,700		390,598		919,540		486,186		0

				Działanie: 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		972,237		0		340,676		413,127		218,434		0

		2		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2010		Urząd Miejski w Pińczowie		010		01010		Wartość zadania:		812,320		17,320		395,000		400,000		0		0

				Priorytet: 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"										- środki z budżetu j.s.t.		501,320		17,320		84,000		400,000		0		0

				Działanie: 4.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: "Budowa wodociągu w Zawarży -gmina Pińczów"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		311,000		0		311,000		0		0		0

		3.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2010		Urząd Miejski w Pińczowie		600		60016		Wartość zadania:		5,632,611		72,292		5,560,319		0		0		0

				Priorytet: 3 "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu"										- środki z budżetu j.s.t.		2,122,611		72,292		2,050,319		0		0		0

				Działanie: 3.2 "Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: "Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3,510,000		0		3,510,000		0		0		0

		4.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2010-2012		Urząd Miejski w Pińczowie		720		72095		Wartość zadania:		84,958		0		67,085		14,990		2,883		0

				Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrot potencjału inwestycyjnego regionu										- środki z budżetu j.s.t.		19,873		0		2,000		14,990		2,883		0

				Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		65,085		0		65,085		0		0		0

		5.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2010		Urząd Miejski w Pińczowie		720		72095		Wartość zadania:		315,086		0		315,086		0		0		0

				Priorytet: Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrot potencjału inwestycyjnego regionu										- środki z budżetu j.s.t.		60,000		0		60,000		0		0		0

				Działanie: Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		255,086		0		255,086		0		0		0

		6.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2010		Urząd Miejski w Pińczowie		801		80101		Wartość zadania:		4,149,373		74,805		4,074,568		0		0		0

				Priorytet: 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"										- środki z budżetu j.s.t.		2,009,373		74,805		1,934,568		0		0		0

				Działanie: 5.3 "Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu"										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: "Budowa sali gimnastycznej ogólnodostępnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie "										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		2,140,000		0		2,140,000		0		0		0

		7.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2010		Zespół Placówek Oświatowych w Gackach		853		85395		Wartość zadania:		13,400		0		13,400		0		0		0

				Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										- środki z budżetu j.s.t.		0				0		0		0		0

				Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										- środki z budżetu krajowego		2,010				2,010		0		0		0

				Projekt: Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		11,390				11,390		0		0		0

		8.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2007-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		926		92120		Wartość zadania:		6,607,816		137,816		3,070,000		3,400,000		0		0

				Priorytet: 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"										- środki z budżetu j.s.t.		3,576,705		137,816		1,500,000		1,938,889		0		0

				Działanie: 5.2 "Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych"										- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0		0		0

				Projekt: "Przebudowa i Modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie"										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1,570,000		0		1,570,000		1,461,111		0		0

				Ogółem wydatki majątkowe												21,293,825		1,211,933		14,226,732		5,147,657		707,503		0

				- środki z budżetu j.s.t.												10,995,906		1,211,933		6,021,485		3,273,419		489,069		0

				- środki z budżetu krajowego												2,010		0		2,010		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												8,834,798		0		8,203,237		1,874,238		218,434		0
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																				Załącznik nr 7 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.                                                                                                                                       w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

																										w zł

		L.p.		Projekt		Okres realizacji zadania		Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		Dział		Rozdział		Przewidywane nakłady i źródła finansowania				Wydatki poniesione do 31.12.2009 r.		Wydatki w roku budżetowym 2010		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012

														źródło		kwota						2011 rok		2012 rok		po 2012 roku

		1.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2010-2011		Zespół Placówek Oświatowych w Gackach		853		85395		Wartość zadania:		152,580		0		60,130		92,450

				Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach										- środki z budżetu j.s.t.		0				0		0

				Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty										- środki z budżetu krajowego		22,887				9,019		13,868

				Projekt: Nauki matematyczno-przyrodnicze kapitałem przyszłości										- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		129,694				51,111		78,583

		2.		Program:Program Operacyjny Kapitał Ludzki		2010		Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie						Wartość zadania:		315,487		0		315,487

				Priorytet: VII Promacja integracji społecznej						852		85214		- środki z budżetu j.s.t.		33,126				33,126

				Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						853		85395		- środki z budżetu krajowego		14,197				14,197

				Projekt: Atywizacja bezrobotnych w gminie Pińczów						853		85395		- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		268,164				268,164

				Ogółem wydatki bieżące												468,067		0		375,617		92,450

				- środki z budżetu j.s.t.												33,126				33,126		0

				- środki z budżetu krajowego												37,084				23,216		13,868

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												397,858				319,275		78,583
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																												Załącznik nr 8 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.     w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

																														w złotych

		Nazwa zadania		Dział		Rozdział		Dochody
ogółem		§		Wydatki
ogółem		w tym:

														w tym:																Wydatki
majątkowe		w tym:

														Wydatki
bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne		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 obsługę długu (odsetki)		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18

		I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						0		X		1,908,423		0		0		0		0		0		0		0		0		1,908,423		1,908,423		0		0

		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów 2007-2009		600		60013		0		6050		225,000		0		0		0		0		0		0		0		0		225,000		225,000		0		0

		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 767 w miejscowości Bogucice w km 6+117,00 do km 6+530		600		60013		0		6630		120,000		0		0		0		0		0		0		0		0		120,000		120,000		0		0

		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie		926		92601		0		6050		217,497		0		0		0		0		0		0		0		0		217,497		217,497		0		0

										6620		1,345,926		0		0		0		0		0		0		0		0		1,345,926		1,345,926		0		0

		II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia						7,500		X		7,500		7,500		7,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Komisja architektoniczna dla gm. Kije		710		71004		7,500		4170		7,500		7,500		7,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.						51,000		X		74,735		89,743		6,459		83,284		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla Kapeli Ponidzie		010		01095		16,000		4210		9,730		18,279		0		18,279		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										4300		15,005		15,005		0		15,005		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Remont i modernizacja remizy strażackiej w Winiarach		010		01095		15,000		4210		13,541		20,000		0		20,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

										4170		6,459		6,459		6,459		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Remont ołtarza św. Izydora w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jana Chrzciciela w Starej Zagości		921		92120		20,000		4270		30,000		30,000		0		30,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ogółem						58,500		X		1,990,658		97,243		13,959		83,284		0		0		0		0		0		1,908,423		1,908,423		0		0
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								Załącznik nr 9 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.  w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Dotacje podmiotowe w 2010 r.

										w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								1,613,554

		1		921		92109		Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury               w Pińczowie		769,000

		2		921		92116		Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznia		629,554

		3		921		92118		Muzeum Regionalne w Pińczowie		215,000

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								575,310

		1.		801		80104		Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Świetlik"		173,550

		2.		801		80110		Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Zawodowej i Pomocy Młodzieży - Niepubliczne Gimnazjum w Pińczowie		401,760

		Ogółem								2,188,864
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										Załącznik nr 10 do  Uchwały Nr L/450/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 20 października 2010 r.    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Dotacje celowe

										w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Jednostka otrzymująca dotację		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		5

		I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych										1,485,926

		1		600		60013		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 767 w miejscowości Bogucice w km 6+117,00 do km 6+530		Województwo Świętokrzyskie		120,000

		2		851		85121		Zapobieganie chorobom i urazom lub inne programy zdrowotne oraz promocja zdrowia		Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pińczowie		20,000

		3		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie		Powiat Pińczowski		1,345,926

		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										304,000

		1		010		01009		Środki na dofinansowanie Jednostki Realizującej Projekt		Wodociągi Pińczowskie sp zoo		100,000

		2		851		85154		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/:                                    - prowadzenie sekcji: piłki nożnej                                   - udział w turniejach, meczach i innych imprezach sportowych na terenie gminy, regionu i kraju                               -organizacja lokalnych imprez sportowych - np.: mecze		wyłoniona w drodze konkursu		55,000

		3		851		85154		Organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna dzieci i młodzieży z Gminy Pińczów poprzez zajęcia modelarskie /propagujące zdrowy styl życia bez alkoholu, narkotyków i innych używek/:                                                     - prowadzenie zajęć modelarskich oraz nauka pilotażu i sterowania modelami RC w tym na koputerowym symulatorze lotów                                                                                                                                  - udział w zawodach i innych imprezach sportowych o tematyce modelarstwa na terenie gminy, regionu i kraju                                                                                                              - organizacja zawodów		wyłoniona w drodze konkursu		11,000

		4		851		85154		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/:                                                     - prowadzenie zajęć nauki jazdy konnej		wyłoniona w drodze konkursu		4,000

		5		852		85295		Dofinansowanie zakupu wózka paletowego elektrycznego		Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności		3,000

		6		852		85295		Środki na działalnośc statutową stowarzyszenia: media, materiały biurowe, paliwo itp..		Stowarzyszenie Świętokrzyski Bank Żywności		1,000

		7		926		92604		Upowszechnianie kultury fuzycznej i sportu wśród społeczności lokalnej Gminy Pińczów oraz promocja regionu na arenie krajowej i międzynarodowej		wyłoniona w drodze konkursu		126,000

		8		926		92604		Kształtowanie wśród młodzieży i osób dorosłych postaw patriotycznych, budzenie zainteresowania i kultywowanie historycznychtradycji oręża polskiego poprzez naukę polskiej sztuki walki.		wyłoniona w drodze konkursu		4,000

		Ogółem										1,789,926









