
UCHWAŁA NR XLII/403/10  

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE  

z dnia 27 stycznia 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 150 000 zł  
2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 150 000 zł  
3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik 

Nr 2 do niniejszej uchwały.  

4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Plan limitów 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 4b 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.  

§ 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 XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie                                                 z dnia 27 stycznia 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		150000		

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		150000

				6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		150000		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10

		Razem				150000		

		

		Przewodniczący Rady Miejskiej

		Marek OMASTA
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								Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie                                                 z dnia 27 stycznia 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		0		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów" - 150 000 zł;

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0		zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów" - 150 000 zł

		600						Transport i łączność		-191,601		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym:

				60013				Drogi publiczne wojewódzkie		20,000		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów" - 20 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20,000

				60016				Drogi publiczne gminne		-211601		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zmniejszenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Przbudowa ulicy republiki Pińczowskiej w Pińczowie" - 211 601 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-211601

		700						Gospodarka mieszkaniowa		-5,000

				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		-20,000		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zmniejszenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Wykup gruntu" - 20 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-20,000

				70095				Pozostała działalność		15,000		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Gackach" - 15 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15,000

		801						Oświata i wychowanie		336,601

				80101				Szkoły podstawowe		25,000		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Budowa Sali sportowej ogólnodostępnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie" - 25 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25,000

				80110				Gimnazja		311,601		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Modernizacja i przebudowa krytej pływalni przy Gimnazjum nr 1 w Pińczowie" - 311 601 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		311,601

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10,000		Pismo Wydziału Inwestycji z dnia 12.01.2010 znak I.II.3040-1/10 zwiększenie środków za zadaniu inwestycyjnym: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Gackach" - 10 000 zł

				92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10,000

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10,000

		Razem								150,000

												Przewodniczący Rady Miejskiej

												Marek OMASTA
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																										Załącznik nr 3 do  Uchwały Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie                                             z dnia 27 stycznia 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		3,678,261		909,700		731,274		150,000		240,598		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		340,676		1,332,667		704,620		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		2		010		01010		Budowa wodociągu w Zawarży - Gmina Pińczów                                         2009-2010		420,000		25,000		395,000		0		84,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		311,000				0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 010								4,098,261		934,700		1,126,274		150,000		324,598		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		651,676		1,332,667		704,620		0		X

		3		600		60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów" 2007-2009		526,000		296,000		230,000		20,000		210,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		4		600		60016		Przebudowa ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie 2006-2010		7,020,319		1,460,000		5,560,319		0		2,050,319		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		3,510,000				0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		5		600		60016		Budowa ulicy Przemysłowej - projekt i wykonastwo 2006-2009		540,219		490,219		50,000		0		50,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		6		600		60016		Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie 2008-2010		4,064,000		64,000		4,000,000		0		2,000,000		A. 2 000 000    
B. 0
C. 0
D. 0		0				0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		7		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

		Razem dział 600								14,300,538		2,310,219		9,860,319		20,000		4,330,319		A.2 000 000
B. 0
C. 0
D. 0		3,510,000		130,000		2,000,000		0		X

		8		801		80101		Budowa sali sportowej ogólnodostepnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie                                                2008-2010		4,042,568		98,000		3,944,568		0		1,944,568		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		2,000,000		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		9		801		80110		Moje boisko-Orlik 2012                                             2008-2010		1,106,001		6,001		1,100,000		0		440,000		A.  660 000   
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 801								5,148,569		104,001		5,044,568		0		2,384,568		A. 660 000
B. 0
C. 0
D. 0		2,000,000		0		0		0		X

		10		900		90095		Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie                                           2007-2010		2,980,000		1,080,000		1,900,000		525,000		1,375,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 900								2,980,000		1,080,000		1,900,000		525,000		1,375,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		X

		11		921		92109		Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki i świetlicy w bydynku nr 5 w Gackach                                  2009-2010		30,000		1,000		29,000		0		29,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0				0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		12		921		92120		Przebudowa i modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie                                                      2007-2011		6,698,500		228,500		3,070,000		0		1,500,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		1,570,000		3,400,000				0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 921								6,728,500		229,500		3,099,000		0		1,529,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		1,570,000		3,400,000		0		0		X

		13		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie               2009-2011		2,326,000		0		1,563,423		254,126		1,309,297		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		762,577		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Rezem dział 926								2,326,000		0		1,563,423		254,126		1,309,297		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		762,577		0		0		X

		Ogółem								35,581,868		4,658,420		22,593,584		949,126		11,252,782		A. 2 660 000  
B. 0
C. 0
D. 0		7,731,676		5,625,244		2,704,620		0		X

																														Przewodniczący

																														Rady Miejskiej

																														Marek OMASTA
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																Załącznik nr 4 do  Uchwały Nr XLII/403/10 Rady Miejskiej w Pińczowie                                             z dnia 27 stycznia 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		100,000		100,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		2		600		60016		Przebudowa drogi w Gackach (koło Szkoły)		200,000		200,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		3		600		60016		Przebudowa drogi Grochowiska		134,800		34,800		100,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		4		600		60016		Przebudowa drogi Zagość Stara		100,000		0		100,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 600								534,800		334,800		200,000		A.      
B.
C.
D.		0		X

		5		700		70005		Wykup gruntu		80,000		80,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		6		700		70095		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Gackach		15,000		0		15,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 700								95,000		80,000		15,000		A.      
B.
C.
D.		0		X

		7		750		75023		e-świętorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		60,000		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		8		750		75023		Klimatyzacja w pomieszczeniach poddasza		60,000		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 750								120,000		120,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		X

		9		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

		Razem dział 801								311,601		0		311,601		A.      
B.
C.
D.		0		X

		10		921		92109		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Gackach		10,000		0		10,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 926								10,000		0		10,000		A.      
B.
C.
D.		0		X

		Ogółem								1,071,401		534,800		536,601		A.      
B.
C.
D.		0		X

																				Przewodniczący

																				Rady Miejskiej

																				Marek OMASTA
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						Załącznik nr 5 do  Uchwały Nr XLII/403/10                                                         Rady Miejskiej w Pińczowie                                                                                                  z dnia 27 stycznia 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		0		0		0		0

				- środki z budżetu j.s.t.

				- środki z budżetu krajowego

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

		II		Ogółem wydatki majątkowe		13,701,161		4,732,667		704,620		5,437,287

				- środki z budżetu j.s.t.		5,969,485		2,858,429		486,186		3,344,615

				- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7,731,676		1,874,238		218,434		2,092,672

				Ogółem wydatki		13,701,161		4,732,667		704,620		5,437,287

				- środki z budżetu j.s.t.		5,969,485		2,858,429		486,186		3,344,615

				- środki z budżetu krajowego		0		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7,731,676		1,874,238		218,434		2,092,672

												Przewodniczący

												Rady Miejskiej

												Marek OMASTA
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																				Załącznik nr 6 do  Uchwały Nr XLII/403/10                                                          Rady Miejskiej w Pińczowie                                                                                                  z dnia 27 stycznia 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

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

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

		2		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2010		Urząd Miejski w Pińczowie		010		01010		Wartość zadania:		420,000		25,000		395,000		0		0		0

				Priorytet: 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"										- środki z budżetu j.s.t.		109,000		25,000		84,000

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

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

		3.		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2010		Urząd Miejski w Pińczowie		600		60016		Wartość zadania:		7,020,319		1,460,000		5,560,319

				Priorytet: 3 "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu"										- środki z budżetu j.s.t.		3,510,319		1,460,000		2,050,319

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

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

		4		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2009-2010		Urząd Miejski w Pińczowie		801		80101		Wartość zadania:		4,042,568		98,000		3,944,568

				Priorytet: 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"										- środki z budżetu j.s.t.		2,042,568		98,000		1,944,568

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

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

		5		Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego		2007-2011		Urząd Miejski w Pińczowie		926		92120		Wartość zadania:		6,698,500		228,500		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.		3,667,389		228,500		1,500,000		1,938,889

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

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

				Ogółem wydatki majątkowe												21,859,648		2,721,200		13,701,161		4,732,667		704,620		0

				- środki z budżetu j.s.t.												12,035,300		2,721,200		5,969,485		2,858,429		486,186		0

				- środki z budżetu krajowego												0				0		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												8,363,237				7,731,676		1,874,238		218,434		0

																								Przewodniczący

																								Rady Miejskiej

																								Marek OMASTA






