
UCHWAŁA NR XLVII/427/10  

RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE  

z dnia 16 czerwca 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 143 819 zł  

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2010 rok o kwotę 143 819 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. Do uchwały wprowadza się załącznik nr 4b „Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok”,

który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.  

9. Załącznik Nr 6 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 

i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 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.  

§ 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 XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie                                                 z dnia 16 czerwca 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		0		Zmiana klasyfikacji budżetowej

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		651676

				6208		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		-651676

		600						Transport i łączność		0		Zmiana klasyfikacji budżetowej

				60016				Drogi publiczne gminne		0

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3510000

				6208		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		-3510000

		801						Oświata i wychowanie		140000		

				80101				Szkoły podstawowe		140000

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2140000		Zmiana klasyfikacji budżetowej   Pismo z dnia 25.05.2010 znak I.3040-8/10 - środki na zadania inwestycyjne: "Budowa Sali sportowej ogólnodostępnej przy ul. Szkolej w Pińczowie" - 140 000 zł

				6208		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		-2000000		Zmiana klasyfikacji budżetowej

		852						Pomoc społeczna		3819		Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 15.05.2010 znak PS.F.8147/28/10

				85219				Ośrodki pomocy społecznej		3819

				0970		Wpływy z różnych dochodów		3819

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0		Zmiana klasyfikacji budżetowej

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		1570000

				6208		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		-1570000

		Razem				143819		
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								Załacznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 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		10,000

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0		Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniach inwestycyjnych: "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Pińczów" -                                        340 676 zł; "Budowa wodociągu w Zawarży - Gmina Pińczów" - 311 000 zł

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		651,676

						6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-651,676

				01095				Pozostała działalność		10,000		Urealnienie planu

						4300		Zakup usług pozostałych		10,000

		600						Transport i łączność		168,500

				60016				Drogi publiczne gminne		168,500

						4270		Zakup usług remontowych		30,000		Pismo Burmistrza z dnia 11.06.2010

						4300		Zakup usług pozostałych		70,000

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68,500		Pismo z dnia 25.05.2010 znak I.3040-8/10 zwiększenie środków na zadaniach inwestycyjnych: "Przebudowa drogi Skrzypiów-Zakrzów (dokończenie)" - 80 000 zł; "Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej w Pińczowie" -                      15 000 zł; "Budowa drogi dojazdowej do osiedla domków jednorodzinnych na ulicy Łąkowej w Pińczowie" - 30 000 zł; "Przebudowa drogi w Brześciu" - 40 000 zł; "Budowa drogi w Mozgawie" - 50 000 zł; "Budowa drogi w Podłężu" - 50 000 zł; zmniejszenie środków ma zadaniach inwestycyjnych: "Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie" - 191 500 zł; "Przebudowa drogi Borków - Chwałowice -                                      5 000 zł.

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3,510,000		Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa ulicy na Republiki Pińczowskiej w Pińczowie" -                                                          3 510 000 zł

						6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-3,510,000

		700						Gospodarka mieszkaniowa		-8,000		Pismo z dnia 25.05.2010 znak I.3040-8/10 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Adaptacja budynku socjalnego w Krzyżanowicach Dolnych" -                                                    8 000 zł

				70095				Pozostała działalność		-8,000

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-8,000

		750						Administracja publiczna		-100,000		Pismo Burmistrza z dnia 11.06.2010

				75023				Urzędy gmin (miast  i miast na prawach powiatu)		-100,000

						4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników		-100,000

		754						Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2,000		Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu d dnia 09.03.2010

				75412				Ochotnicze straże pożarne		2,000

						4300		Zakup usług pozostałych		2,000

		757						Obsługa długu publicznego		-10,000		Urealnienie planu

				75704				Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		-10,000

						8020		Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń		-10,000

		758						Różne rozliczenia		-50,000		Pismo Ochotniczej Straży Pożarnej w Podłężu z dnia 09.03.2010 - 2 000 zł                                                   Pismo Pińczowskiego Samorzadowego Centrum Kultury w Pińczowie z dnia 20.04.2010 znak PSCK 95/2010 - 35 000 zł                                                       Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z dnia 13.05.2010 znak NW/4017/10 - 3 000 zł                                  Pismo Burmistrza z dnia 15.06.2010 - 10 000 zł

				75818				Rezerwy ogólne i celowe		-50,000

						4810		Rezerwy		-50,000

		801						Oświata i wychowanie		93,000

				80101				Szkoły podstawowe		143,000

						4210		Zakup materiałów i wyposażenia		3,000		Pismo Wydziału Nadzoru Właścicielskiego z dnia 13.05.2010 znak NW/4017/10 - środki dla Zespołu Szkół w Pińczowie - Szkoła Podstawowa Nr 2 na organizację uroczystości nadania imienia Jana Pawła II.

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2,140,000		Pismo z dnia 25.05.2010 znak I.3040-8/10 - zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy ul. Szkolej w Pińczowie" - 140 000 zł                                                                                Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie" - 2 000 000 zł

						6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-2,000,000		Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym: "Budowa sali sportowej ogólnodostępnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie" - 2 000 000 zł

				80110				Gimnazja		-50,000

						4270		Zakup usług remontowych		-14,000		Pismo Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pińczowie z dnia 25.05.2010 znak ZEASziP-043/11/2010

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-50,000		Pismo z dnia 25.05.2010 znak I.3040-8/10 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Moje boisko - Orlik 2012" -                                                             50 000 zł

						6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14,000		Pismo Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Pińczowie z dnia 25.05.2010 znak ZEASziP-043/11/2010 środki na "Zakup pieca CO dla Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie" - 14 000 zł

		851						Ochrona zdrowia		0		Pismo wydziału Nadzoru Właścicielskiego z dnia 24.05.2010 znak NW-8170/2010

				85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0

						4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		9,500

						4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		1,216

						4120		Składki na Fundusz Pracy		234

						4300		Zakup usług pozostałych		-11,038

						4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		88

		852						Pomoc społeczna		3,819		Pismo Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie z dnia 15.05.2010 znak PS.F.8147/28/10

				85219				Ośrodki pomocy społecznej		3,819

						4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		1,000

						4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		158

						4120		Składki na Fundusz Pracy		25

						4210		Zakup materiałów i wyposażenia		1,927

						4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300

						4750		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		409

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34,500

				92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		34,500

						2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		45,000		Pismo Pińczowskiego Samorzadowego Centrum Kultury w Pińczowie z dnia 20.04.2010 znak PSCK 95/2010 -środki na zorganizawanie imprezy promującej Miasto,"Święto Regionu - Dni Ponidzia 2010"-  35 000 zł;                                                                   Pismo Burmistrz z dnia 15.06.2010 - środki na "Remont świetlic wiejskich" - 10 000 zł

						6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-10,500		Pismo z dnia 25.05.2010 znak I.3040-8/10 zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym: "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby świetlicy w Gackach" - 2 500 zł; "Dostawa i montaż wyposażenia biblioteki i świetlicy w budynku nr 5 w Gackach" - 8 000 zł

				92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0		Zmiana klasyfikacji budżetowej na zadaniu inwestycyjnym: "Przebudowa i Modernizacja Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury w Pińczowie" - 1 570 000 zł

						6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1,570,000

						6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		-1,570,000

		Razem								143,819
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																										Załącznik nr 3 do  Uchwały Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie                                             z dnia 16 czerwca 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		412,320		17,320		395,000		0		84,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		311,000		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

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

		Razem dział 010								4,103,581		927,020		1,134,274		158,000		324,598		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		651,676		1,337,667		704,620		0		X

		4		600		60013		Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 relacji Morawica-Węchadłów na odcinku Brzeście - ulica Republiki Pińczowskiej w miejscowości Pińczów" 2007-2009		330,000		100,000		230,000		20,000		210,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		5		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

		6		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

		7		600		60016		Przebudowa ulic: 7 Źródeł i Grodziskowej w Pińczowie 2008-2010		3,668,441		44,941		3,623,500		0		1,628,500		A. 1 995 000    
B. 0
C. 0
D. 0		0				0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		8		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

		9		600		60016		Budowa parkingu przy ul. Grunwaldzkiej wPińczowie		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

		10		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

		Razem dział 600								12,461,346		522,527		9,528,819		20,000		4,003,819		A. 1 995 000    
B. 0
C. 0
D. 0		3,510,000		410,000		2,000,000		0		X

		11		801		80101		Budowa sali sportowej ogólnodostepnej przy ul. Szkolnej w Pińczowie                                                2008-2010		4,159,373		74,805		4,084,568		0		1,944,568		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		2,140,000		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		12		801		80110		Moje boisko-Orlik 2012                                             2008-2010		1,081,464		31,464		1,050,000		0		390,000		A.  660 000   
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 801								5,240,837		106,269		5,134,568		0		2,334,568		A. 660 000
B. 0
C. 0
D. 0		2,140,000		0		0		0		X

		13		900		90001		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ulicy Kluka w Pińczowie 2010-2011		487,084		22,084		15,000		15,000		0		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		450,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		14		900		90001		Rozbudowa wodociągu w ulicy Leśnej w Pińczowie 2010-2011		15,000		0		8,000		8,000		0		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		7,000		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		15		900		90095		Przebudowa targowicy miejskiej przy ul. Republiki Pińczowskiej w Pińczowie                                           2007-2010		2,979,462		1,079,462		1,900,000		0		1,900,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		0		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 900								3,481,546		1,101,546		1,923,000		23,000		1,900,000		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		457,000		0		0		X

		16		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		Urząd Miejski w Pińczowie

		17		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		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

		18		926		92601		Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z otwartą infrastrukturą sportowo-rekreacyjną w Pińczowie               2009-2011		1,546,874		0		784,297		0		784,297		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		762,577		0		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Rezem dział 926								1,546,874		0		784,297		0		784,297		A. 0    
B. 0
C. 0
D. 0		0		762,577		0		0		X

		Ogółem								33,464,000		2,796,178		21,595,958		201,000		10,868,282		A. 2 655 000  
B. 0
C. 0
D. 0		7,871,676		6,367,244		2,704,620		0		X
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																Załącznik nr 4 do  Uchwały Nr XLVII/427/10Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 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		105,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		2		600		60016		Przebudowa drogi w Gackach		420,000		240,000		180,000		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		130,000		30,000		100,000		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		40,000		0		40,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		7		600		60016		Budowa drogi w Mozgawie		50,000		0		50,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		8		600		60016		Budowa drogi w Podłężu		50,000		5,000		45,000		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 600								1,009,800		414,800		595,000		A.      
B.
C.
D.		0		X

		9		700		70005		Wykup gruntu		30,000		30,000		0		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		80,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 700								117,000		110,000		7,000		A.      
B.
C.
D.		0		X

		12		750		75011		Komputeryzacja Urzędu		30,000		0		0		A. 30 000 ŚUW     
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		13		750		75023		e-świętorzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST		60,000		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		14		750		75023		Klimatyzacja w pomieszczeniach poddasza		60,000		60,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 750								150,000		120,000		0		A. 30 000     
B.
C.
D.		0		X

		15		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

		16		801		80110		Zakup pieca CO dla Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie"		14,000		14,000		0		A.      
B.
C.
D.				Urząd Miejski w Pińczowie

		Razem dział 801								325,601		14,000		311,601		A.      
B.
C.
D.		0		X

		17		900		90019		Rewitalizacja zalewu pińczowskiego etap I		120,000		120,000		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		18		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

		19		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

		20		900		90019		Dostosowanie składowiska odpadów w Skrzypiowie do wymogów prawa		140,705		140,705		0		A.      
B.
C.
D.		0		Urząd Miejski w Pińczowie

		21		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								769,234		769,234		0		A.      
B.
C.
D.		0		X

		22		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								2,379,135		1,428,034		921,101		A.  30 000    
B.
C.
D.		0		X
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						Załącznik nr 5 do  Uchwały Nr XLVII/427/10                                                         Rady Miejskiej w Pińczowie                                                                                                  z dnia 16 czerwca 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		0		0		0

				- środki z budżetu j.s.t.		33,126

				- środki z budżetu krajowego		14,197

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		268,164

		II		Ogółem wydatki majątkowe		13,841,161		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		7,871,676		1,874,238		218,434		2,092,672

				Ogółem wydatki		14,156,648		4,732,667		704,620		5,437,287

				- środki z budżetu j.s.t.		6,002,611		2,858,429		486,186		3,344,615

				- środki z budżetu krajowego		14,197		0		0		0

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		8,139,840		1,874,238		218,434		2,092,672
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																				Załącznik nr 6 do  Uchwały Nr XLVII/427/10                                                         Rady Miejskiej w Pińczowie                                                                                                  z dnia 16 czerwca 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:		412,320		17,320		395,000		0		0		0

				Priorytet: 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"										- środki z budżetu j.s.t.		101,320		17,320		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:		5,632,611		72,292		5,560,319

				Priorytet: 3 "Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu"										- środki z budżetu j.s.t.		2,122,611		72,292		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:		4,159,373		74,805		4,084,568

				Priorytet: 5 "Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport"										- środki z budżetu j.s.t.		2,019,373		74,805		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		2,140,000				2,140,000

		5		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

				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												20,490,381		1,211,933		13,841,161		4,732,667		704,620		0

				- środki z budżetu j.s.t.												10,526,033		1,211,933		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												8,503,237				7,871,676		1,874,238		218,434		0
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																				Załącznik nr 7 do  Uchwały Nr XLVII/427/10                                                                          Rady Miejskiej w Pińczowie                                                                                                           z dnia 16 czerwca 2010 r.                                                                                                                                      w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

														Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLI/400/09 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2009 r.

		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		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												315,487				315,487

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

				- środki z budżetu krajowego												14,197				14,197

				- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych												268,164				268,164
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																						Załącznik nr 8 do  Uchwały Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 2010 r.    w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

																												w złotych

		Dział		Rozdział		§		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem		w tym:

												Wydatki
bieżące		w tym:								Wydatki
majątkowe		w tym:

														Wydatki jednostek budżetowy				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

														wynagrodzenia i składki od niech naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań

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

		010		01095		2010		216,328		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4010		0		3,604		3,604		3,604		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4110		0		548		548		548		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4120		0		89		89		89		0		0		0		0		0		0		0

		010		01095		4430		0		212,087		212,087		0		212,087		0		0		0		0		0		0

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

		750		75011		4010		0		105,000		105,000		105,000		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		4110		0		15,855		15,855		15,855		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		4120		0		2,573		2,573		2,573		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		6310		30,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		750		75011		6060		0		30,000		0		0		0		0		0		30,000		30,000		0		0

		751		75101		2010		3,776		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4010		0		3,212		3,212		3,212		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4110		0		485		485		485		0		0		0		0		0		0		0

		751		75101		4120		0		79		79		79		0		0		0		0		0		0		0

		751		75107		2010		28,427		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4110		0		1,259		1,259		1,259		0		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4120		0		333		333		333		0		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4170		0		14,111		14,111		14,111		0		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4210		0		5,291		5,291		0		5,291		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4300		0		3,500		3,500		0		3,500		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4410		0		300		300		0		300		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4740		0		1,063		1,063		0		1,063		0		0		0		0		0		0

		751		75107		4750		0		2,570		2,570		0		2,570		0		0		0		0		0		0

		852		85212		2010		7,560,975		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		3110		0		7,308,905		7,308,905		0		0		0		7,308,905		0		0		0		0

		852		85212		4010		0		135,513		135,513		135,513		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4040		0		10,331		10,331		10,331		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4110		0		54,790		54,790		54,790		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4120		0		3,574		3,574		3,574		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4170		0		2,400		2,400		2,400		0		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4210		0		8,038		8,038		0		8,038		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4300		0		23,944		23,944		0		23,944		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4370		0		3,200		3,200		0		3,200		0		0		0		0		0		0

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

		852		85212		4700		0		2,000		2,000		0		2,000		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4740		0		1,850		1,850		0		1,850		0		0		0		0		0		0

		852		85212		4750		0		2,030		2,030		0		2,030		0		0		0		0		0		0

		852		85213		2010		10,500		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85213		4130		0		10,500		10,500		10,500		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		2010		43,835		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		3020		0		125		125		0		0		0		125		0		0		0		0

		852		85228		4010		0		32,388		32,388		32,388		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4040		0		2,736		2,736		2,736		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4110		0		5,525		5,525		5,525		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4120		0		861		861		861		0		0		0		0		0		0		0

		852		85228		4440		0		2,200		2,200		0		2,200		0		0		0		0		0		0

		852		85295		2010		1,000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		852		85295		3110		0		1,000		1,000		0		0		0		0		0		0		0		0

		Ogółem:						8,017,269		8,017,269		7,987,269		405,766		272,473		0		7,309,030		30,000		30,000		0		0
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								Załącznik nr 9 do  Uchwały Nr XLVII/427/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 16 czerwca 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								1,590,000

		1		921		92109		Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury               w Pińczowie		755,000

		2		921		92116		Miejsko-Gminna Biblioteka Publicznia		620,000

		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								2,165,310






