
Uchwała Nr XXX/175/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze

zmianami) oraz art. 182, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia

30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze

zmianami) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się dochody gminy w kwocie 20.712.677,51 zł, z tego dochody bieżące:

14.783.789,00 zł i dochody majątkowe: 5.928.888,51 zł zgodnie z załącznikami

nr 1, 1a, w tym:

1)dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 2.043.988,00 zł,

2)dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

kwocie 97.000,00 zł,

3)dotacje rozwojowe w kwocie 6.220.902,51 zł.

§ 2

Określa się wydatki budżetu gminy w kwocie 24.115.217,51 zł, z tego wydatki

bieżące: 14.154.867,00 zł i wydatki majątkowe: 9.960.350,51 zł zgodnie z

załącznikami nr 2 i 2a w tym:

1)wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w kwocie 2.043.988,00 zł,

2)wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie umów lub porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9.846,00 zł,

3)wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie 100.000,00 zł,

4)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 93.000,00 zł,

5)wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 4.000,00 zł.

§ 3



1.Określa się rozchody budżetu gminy w wysokości 197.460,00 zł i przychody

budżetu gminy w wysokości 3.600.000 zł. Rozchody i przychody sklasyfikowane

według paragrafów określających źródło rozchodu i przychodu zestawione są w

załączniku Nr 3.

2.Źródłami pokrycia deficytu budżetu gminy w kwocie 3.402.540,00 zł są

przychody pochodzące z kredytów.

§ 4

Tworzy się rezerwy:

1)ogólną w kwocie 12.878,00 zł,

2)celową w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z

zakresu zarządzania kryzysowego,

3)celową w kwocie 16.234,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie straży.

§ 5

Określa się:

1)wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte programem wieloletnim w

wysokości 2.357.854,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

2)wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym w wysokości

6.607.450,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego ze środków unijnych:

4.597.626,44 zł,

3)wydatki majątkowe na wniesienie wkładu do spółki komunalnej Gminy Miasto

Puławy w wysokości 885.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

1.Określa się dotacje dla gminnych instytucji kultury w kwocie 175.000,00 zł -

zgodnie z załącznikiem nr 7.

2.Określa się dotacje realizowane na podstawie umów lub porozumień w kwocie

109.846,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

3.Określa się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów

publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne

związane z realizacją zadań gminy, udzielanych w trybie określonym w uchwale

rady gminy w kwocie 63.700,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7



Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu

Unii Europejskiej w kwocie 1.027.914,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8

Określa się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie

178.300,00 zł oraz wydatków w kwocie 178.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr

11.

§ 9

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w kwocie 55.839,00 zł oraz wydatków Funduszu w kwocie

66.739,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10

1.Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2.Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień do dokonywania

przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji kierownikom

jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem zmniejszeń wydatków

majątkowych.

§ 11

Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych

zaciąganych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie 150.000,00 zł.

§ 12

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może

przekroczyć kwoty 4.500.000,00 zł.

§ 13

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie

wydatków na:

1) inwestycje gminne nieobjęte programem wieloletnim w granicach kwot

określonych w załączniku nr 4,

2)wieloletnie programy inwestycyjne w granicach kwot określonych w

załączniku nr 5,



3)wydatki majątkowe na wniesienie wkładu do spółki komunalnej Gminy Miasto

Puławy w granicach kwot określonych w załączniku nr 6.

2.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania

gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym.

3.Określa się sumę, do której Wójt Gminy może samodzielnie zaciągać

zobowiązania w wysokości 3.000.000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na

rachunkach w bankach nie wykonujących bankowej obsługi gminy.

§ 15

Zobowiązuje się Wójta Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu

wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku w szczegółowości uchwały budżetowej

oraz informacji składanych przez Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w

Żyrzynie i Gminną Bibliotekę w szczegółowości wynikającej z planów finansowych

tych jednostek, z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym

wymagalnych.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Budżet na 2010 rok - dochody

Dochody razem 20.712.677,51

Grupa 001 Dochody bieżące 14.783.789,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.900,00

Rozdz.01095 Pozostała działalność 1.900,00

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zalicznych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

1.900,00

 Dzierżawa za obwody łowieckie 1.900,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 79.895,00

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79.895,00

§ 0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości
100,00

 Wieczyste uzytkowanie gruntów 100,00

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

samorządu terytorialnego lub innych jednostek

zalicznych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze

79.795,00

 Wynajem mieszkań i lokali 79.795,00

Dział 750 Administracja publiczna 88.208,00

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 88.208,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

88.208,00

 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 88.208,00



Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

1.680,00

Rozdz.75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa
1.680,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.680,00

 
Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestrów wyborców
1.680,00

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
1.700,00

Rozdz.75414 Obrona cywilna 1.700,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.700,00

 Dotacje celowe 1.700,00

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

3.601.038,00

Rozdz.75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych
17.422,00

§ 0350
Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
17.422,00

 Wpływy z karty podatkowej 17.422,00

Rozdz.75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku

od spadków i darowizn oraz podatków i opłat

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

1.033.650,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości 974.985,00



 Podatek od nieruchomości osoby prawne 974.985,00

§ 0320 Podatek rolny 8.822,00

 Podatek rolny od osób prawnych 8.822,00

§ 0330 Podatek leśny 49.843,00

 Podatek leśny od osób prawnych 49.843,00

Rozdz.75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

784.231,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości 177.128,00

 Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 177.128,00

§ 0320 Podatek rolny 463.166,00

 Podatek rolny od osób fizycznych 463.166,00

§ 0330 Podatek leśny 38.882,00

 Podatek leśny od osób fizycznych 38.882,00

§ 0340 Podatek od środków transportowych 22.638,00

 
Podatek od środków transportowych od osób

fizycznych
22.638,00

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 26.848,00

 Wpływy z podatku od spadku i darowizn 26.848,00

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50.669,00

 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50.669,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 900,00

 Koszty postępowania administracyjnego 900,00

§ 0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
4.000,00

 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
4.000,00

Rozdz.75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie

ustaw

117.500,00

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.500,00



 Opłata skarbowa 20.500,00

§ 0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu
97.000,00

 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu
97.000,00

Rozdz.75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa
1.648.235,00

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.645.235,00

 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.645.235,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3.000,00

 Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia 7.742.419,00

Rozdz.75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego
4.161.550,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4.161.550,00

 Subwencja oświatowa 4.161.550,00

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.580.869,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3.580.869,00

 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.580.869,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 780.830,00

Rozdz.80104 Przedszkola 42.500,00

§ 0830 Wpływy z usług 42.500,00

 Odpłatność za przedszkole 42.500,00

Rozdz.80195 Pozostała działalność 738.330,00

§ 0830 Wpływy z usług 29.010,00

 Wpływy z kasy zapomogowo-pożyczkowej 29.010,00

§ 2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej
602.922,00

 Dotacje rozwojowe 602.922,00

§ 2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej
106.398,00



 Dotacje rozwojowe 106.398,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2.120.905,00

Rozdz.85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

1.963.000,00

§ 0980
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z

funduszu alimentacyjnego
12.000,00

 
Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń

alimentacyjnych
12.000,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.951.000,00

 Dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych 1.951.000,00

Rozdz.85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.800,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.400,00

 
Dotacje celowe na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne
1.400,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

1.400,00

 Dotacje na zadania własne 1.400,00

Rozdz.85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
38.000,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

38.000,00

 Dotacje na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze 38.000,00

Rozdz.85216 Zasiłki stałe 20.000,00



§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

20.000,00

 Dotacje na zasiłki stałe 20.000,00

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 94.000,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

94.000,00

 Dotacje na utrzymanie OPS 94.000,00

Rozdz.85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze
3.105,00

§ 0830 Wpływy z usług 3.105,00

 
Wpływy od podopiecznych, u których

wykonywane są usługi opiekuńcze
3.105,00

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej
3.520,00

Rozdz.85395 Pozostała działalność 3.520,00

§ 0830 Wpływy z usług 3.520,00

 
Wpływy z usług za korzystanie z Gminnego

Centrum Informacji
3.520,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 311.694,00

Rozdz.85495 Pozostała działalność 311.694,00

§ 2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej
264.939,90

 Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej 264.939,90

§ 2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej
46.754,10

 Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa 46.754,10

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000,00

Rozdz.92195 Pozostała działalność 50.000,00

§ 2008
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej
42.500,00



 Dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej 42.500,00

§ 2009
Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie

Wspólnej Polityki Rolnej
7.500,00

 Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa 7.500,00

Grupa 002 Dochody majątkowe 5.928.888,51

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 100.000,00

Rozdz.01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 100.000,00

§ 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

100.000,00

 
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych
100.000,00

Dział 600 Transport i łączność 489.000,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 489.000,00

§ 6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane

z innych źródeł

39.000,00

 Wkład partnerów do budowy drogi w Żyrzynie 39.000,00

§ 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin)

450.000,00

 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

budowę drogi
450.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 402.262,07

Rozdz.70095 Pozostała działalność 402.262,07

§ 6208 Dotacje rozwojowe 341.922,76

 Dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej 191.250,00

 Dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej 150.672,76

§ 6209 Dotacje rozwojowe 60.339,31

 Dotacje rozwojowe ze środków budżetu państwa 33.750,00



 Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa 26.589,31

Dział 720 Informatyka 484.662,55

Rozdz.72095 Pozostała działalność 484.662,55

§ 6208 Dotacje rozwojowe 411.963,17

 Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej 411.963,17

§ 6209 Dotacje rozwojowe 72.699,38

 Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa 72.699,38

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.112.963,89

Rozdz.80195 Pozostała działalność 4.112.963,89

§ 6208 Dotacje rozwojowe 3.496.019,31

 Dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej 3.496.019,31

§ 6209 Dotacje rozwojowe 616.944,58

 Dotacje rozwojowe ze środków budżetu państwa 616.944,58

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
190.000,00

Rozdz.90011
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej
190.000,00

§ 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

190.000,00

 
Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony

Środowiska
190.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 150.000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność 150.000,00

§ 6208 Dotacje rozwojowe 127.500,00

 Dotacja rozwojowa ze środków Unii Europejskiej 127.500,00

§ 6209 Dotacje rozwojowe 22.500,00

 Dotacja rozwojowa ze środków budżetu państwa 22.500,00



Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej

i inne zlecone ustawami - dochody

Dochody razem 2.043.988

Dział 750 Administracja publiczna 88.208

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 88.208

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

88.208

Dział 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.680

Rozdz.75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa
1.680

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.680

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
1.700

Rozdz.75414 Obrona cywilna 1.700

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.700

Dział 852 Pomoc społeczna 1.952.400

Rozdz.85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

1.951.000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1.951.000



(związkom gmin) ustawami

Rozdz.85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

1.400

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

(związkom gmin) ustawami

1.400



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Budżet na 2010 rok - wydatki

Wydatki razem 24.115.217,51

 Wydatki bieżące 14.169.867,00

 wynagrodzenia i pochodne 8.467.172,00

 dotacje 238.700,00

 obsługa długu 300.000,00

 remonty 205.142,00

 pozostałe wydatki bieżące 4.958.853,00

 Wydatki majątkowe 9.945.350,51

 inwestycje J.S.T. 8.950.304,51

 dotacje na inwestycje 109.846,00

 zakup i objecie akcji lub wniesienie wkł 885.200,00

Grupa 001 Wydatki bieżące Gminy 14.169.867,00

 Wydatki bieżące 14.169.867,00

 wynagrodzenia i pochodne 8.467.172,00

 dotacje 238.700,00

 obsługa długu 300.000,00

 remonty 205.142,00

 pozostałe wydatki bieżące 4.958.853,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000,00

 Wydatki bieżące 10.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 10.000,00

Rozdz.01030 Izby rolnicze 10.000,00

 Wydatki bieżące 10.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 10.000,00

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę
500,00



 Wydatki bieżące 500,00

 pozostałe wydatki bieżące 500,00

Rozdz.40002 Dostarczanie wody 500,00

 Wydatki bieżące 500,00

 pozostałe wydatki bieżące 500,00

Dział 600 Transport i łączność 235.000,00

 Wydatki bieżące 235.000,00

 remonty 85.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 150.000,00

Rozdz.60004 Lokalny transport zbiorowy 120.000,00

 Wydatki bieżące 120.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 120.000,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 115.000,00

 Wydatki bieżące 115.000,00

 remonty 85.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 30.000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 140.418,00

 Wydatki bieżące 140.418,00

 remonty 36.018,00

 pozostałe wydatki bieżące 104.400,00

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 137.418,00

 Wydatki bieżące 137.418,00

 remonty 36.018,00

 pozostałe wydatki bieżące 101.400,00

Rozdz.70095 Pozostała działalność 3.000,00

 Wydatki bieżące 3.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 3.000,00

Dział 710 Działalność usługowa 70.000,00

 Wydatki bieżące 70.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 70.000,00



Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00

 Wydatki bieżące 70.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 70.000,00

Dział 750 Administracja publiczna 1.365.520,00

 Wydatki bieżące 1.365.520,00

 wynagrodzenia i pochodne 1.055.779,00

 remonty 2.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 307.741,00

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 88.208,00

 Wydatki bieżące 88.208,00

 wynagrodzenia i pochodne 82.673,00

 pozostałe wydatki bieżące 5.535,00

Rozdz.75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.029,00

 Wydatki bieżące 60.029,00

 pozostałe wydatki bieżące 60.029,00

Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.192.083,00

 Wydatki bieżące 1.192.083,00

 wynagrodzenia i pochodne 973.106,00

 remonty 2.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 216.977,00

Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10.000,00

 Wydatki bieżące 10.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 10.000,00

Rozdz.75095 Pozostała działalność 15.200,00

 Wydatki bieżące 15.200,00

 pozostałe wydatki bieżące 15.200,00

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

1.680,00

 Wydatki bieżące 1.680,00



 wynagrodzenia i pochodne 1.680,00

Rozdz.75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa
1.680,00

 Wydatki bieżące 1.680,00

 wynagrodzenia i pochodne 1.680,00

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
140.418,00

 Wydatki bieżące 140.418,00

 wynagrodzenia i pochodne 21.992,00

 remonty 32.764,00

 pozostałe wydatki bieżące 85.662,00

Rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne 133.718,00

 Wydatki bieżące 133.718,00

 wynagrodzenia i pochodne 21.992,00

 remonty 32.764,00

 pozostałe wydatki bieżące 78.962,00

Rozdz.75414 Obrona cywilna 1.700,00

 Wydatki bieżące 1.700,00

 pozostałe wydatki bieżące 1.700,00

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe 5.000,00

 Wydatki bieżące 5.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 5.000,00

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

54.400,00

 Wydatki bieżące 54.400,00

 wynagrodzenia i pochodne 48.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 6.400,00

Rozdz.75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych
54.400,00



 Wydatki bieżące 54.400,00

 wynagrodzenia i pochodne 48.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 6.400,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 300.000,00

 Wydatki bieżące 300.000,00

 obsługa długu 300.000,00

Rozdz.75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
300.000,00

 Wydatki bieżące 300.000,00

 obsługa długu 300.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia 12.878,00

 Wydatki bieżące 12.878,00

 pozostałe wydatki bieżące 12.878,00

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe 12.878,00

 Wydatki bieżące 12.878,00

 pozostałe wydatki bieżące 12.878,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 7.872.837,00

 Wydatki bieżące 7.872.837,00

 wynagrodzenia i pochodne 6.255.104,00

 remonty 46.360,00

 pozostałe wydatki bieżące 1.571.373,00

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 3.816.839,00

 Wydatki bieżące 3.816.839,00

 wynagrodzenia i pochodne 3.081.239,00

 remonty 29.079,00

 pozostałe wydatki bieżące 706.521,00

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58.010,00

 Wydatki bieżące 58.010,00

 wynagrodzenia i pochodne 50.410,00

 pozostałe wydatki bieżące 7.600,00



Rozdz.80104 Przedszkola 626.101,00

 Wydatki bieżące 626.101,00

 wynagrodzenia i pochodne 521.100,00

 remonty 1.193,00

 pozostałe wydatki bieżące 103.808,00

Rozdz.80110 Gimnazja 1.726.142,00

 Wydatki bieżące 1.726.142,00

 wynagrodzenia i pochodne 1.439.276,00

 remonty 2.588,00

 pozostałe wydatki bieżące 284.278,00

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół 317.000,00

 Wydatki bieżące 317.000,00

 wynagrodzenia i pochodne 103.200,00

 remonty 5.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 208.800,00

Rozdz.80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół
349.505,00

 Wydatki bieżące 349.505,00

 wynagrodzenia i pochodne 297.029,00

 remonty 1.500,00

 pozostałe wydatki bieżące 50.976,00

Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28.450,00

 Wydatki bieżące 28.450,00

 wynagrodzenia i pochodne 3.400,00

 pozostałe wydatki bieżące 25.050,00

Rozdz.80148 Stołówki szkolne 134.838,00

 Wydatki bieżące 134.838,00

 wynagrodzenia i pochodne 121.700,00

 remonty 2.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 11.138,00



Rozdz.80195 Pozostała działalność 815.952,00

 Wydatki bieżące 815.952,00

 wynagrodzenia i pochodne 637.750,00

 remonty 5.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 173.202,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 97.000,00

 Wydatki bieżące 97.000,00

 wynagrodzenia i pochodne 52.900,00

 dotacje 14.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 30.100,00

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 4.000,00

 Wydatki bieżące 4.000,00

 dotacje 2.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 2.000,00

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93.000,00

 Wydatki bieżące 93.000,00

 wynagrodzenia i pochodne 52.900,00

 dotacje 12.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 28.100,00

Dział 852 Pomoc społeczna 2.363.725,00

 Wydatki bieżące 2.363.725,00

 wynagrodzenia i pochodne 289.405,00

 pozostałe wydatki bieżące 2.074.320,00

Rozdz.85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

1.951.000,00

 Wydatki bieżące 1.951.000,00

 wynagrodzenia i pochodne 49.889,00

 pozostałe wydatki bieżące 1.901.111,00



Rozdz.85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2.800,00

 Wydatki bieżące 2.800,00

 pozostałe wydatki bieżące 2.800,00

Rozdz.85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
95.322,00

 Wydatki bieżące 95.322,00

 pozostałe wydatki bieżące 95.322,00

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 2.000,00

 Wydatki bieżące 2.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 2.000,00

Rozdz.85216 Zasiłki stałe 20.000,00

 Wydatki bieżące 20.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 20.000,00

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 251.603,00

 Wydatki bieżące 251.603,00

 wynagrodzenia i pochodne 222.516,00

 pozostałe wydatki bieżące 29.087,00

Rozdz.85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze
17.000,00

 Wydatki bieżące 17.000,00

 wynagrodzenia i pochodne 17.000,00

Rozdz.85295 Pozostała działalność 24.000,00

 Wydatki bieżące 24.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 24.000,00

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej
86.748,00

 Wydatki bieżące 86.748,00

 wynagrodzenia i pochodne 70.343,00

 remonty 500,00



 pozostałe wydatki bieżące 15.905,00

Rozdz.85395 Pozostała działalność 86.748,00

 Wydatki bieżące 86.748,00

 wynagrodzenia i pochodne 70.343,00

 remonty 500,00

 pozostałe wydatki bieżące 15.905,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 704.754,00

 Wydatki bieżące 704.754,00

 wynagrodzenia i pochodne 577.704,00

 dotacje 9.000,00

 remonty 2.500,00

 pozostałe wydatki bieżące 115.550,00

Rozdz.85401 Świetlice szkolne 122.710,00

 Wydatki bieżące 122.710,00

 wynagrodzenia i pochodne 105.400,00

 pozostałe wydatki bieżące 17.310,00

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 59.000,00

 Wydatki bieżące 59.000,00

 dotacje 9.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 50.000,00

Rozdz.85495 Pozostała działalność 523.044,00

 Wydatki bieżące 523.044,00

 wynagrodzenia i pochodne 472.304,00

 remonty 2.500,00

 pozostałe wydatki bieżące 48.240,00

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
298.608,00

 Wydatki bieżące 298.608,00

 pozostałe wydatki bieżące 298.608,00

Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 11.643,00



 Wydatki bieżące 11.643,00

 pozostałe wydatki bieżące 11.643,00

Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 265.965,00

 Wydatki bieżące 265.965,00

 pozostałe wydatki bieżące 265.965,00

Rozdz.90095 Pozostała działalność 21.000,00

 Wydatki bieżące 21.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 21.000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 321.481,00

 Wydatki bieżące 321.481,00

 wynagrodzenia i pochodne 54.665,00

 dotacje 175.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 91.816,00

Rozdz.92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1.100,00

 Wydatki bieżące 1.100,00

 pozostałe wydatki bieżące 1.100,00

Rozdz.92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52.381,00

 Wydatki bieżące 52.381,00

 wynagrodzenia i pochodne 29.665,00

 pozostałe wydatki bieżące 22.716,00

Rozdz.92116 Biblioteki 175.000,00

 Wydatki bieżące 175.000,00

 dotacje 175.000,00

Rozdz.92195 Pozostała działalność 93.000,00

 Wydatki bieżące 93.000,00

 wynagrodzenia i pochodne 25.000,00

 pozostałe wydatki bieżące 68.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 93.900,00

 Wydatki bieżące 93.900,00

 wynagrodzenia i pochodne 39.600,00



 dotacje 40.700,00

 pozostałe wydatki bieżące 13.600,00

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 93.900,00

 Wydatki bieżące 93.900,00

 wynagrodzenia i pochodne 39.600,00

 dotacje 40.700,00

 pozostałe wydatki bieżące 13.600,00

Grupa 002 Wydatki majątkowe Gminy 9.945.350,51

 Wydatki majątkowe 9.945.350,51

 inwestycje J.S.T. 8.950.304,51

 dotacje na inwestycje 109.846,00

 zakup i objecie akcji lub wniesienie wkł 885.200,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1.265.200,00

 Wydatki majątkowe 1.265.200,00

 inwestycje J.S.T. 380.000,00

 zakup i objecie akcji lub wniesienie wkł 885.200,00

Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1.265.200,00

 Wydatki majątkowe 1.265.200,00

 inwestycje J.S.T. 380.000,00

 zakup i objecie akcji lub wniesienie wkł 885.200,00

Dział 600 Transport i łączność 1.220.000,00

 Wydatki majątkowe 1.220.000,00

 inwestycje J.S.T. 1.120.000,00

 dotacje na inwestycje 100.000,00

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000,00

 Wydatki majątkowe 100.000,00

 dotacje na inwestycje 100.000,00

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne 1.120.000,00

 Wydatki majątkowe 1.120.000,00

 inwestycje J.S.T. 1.120.000,00



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 592.854,07

 Wydatki majątkowe 592.854,07

 inwestycje J.S.T. 592.854,07

Rozdz.70095 Pozostała działalność 592.854,07

 Wydatki majątkowe 592.854,07

 inwestycje J.S.T. 592.854,07

Dział 720 Informatyka 498.774,55

 Wydatki majątkowe 498.774,55

 inwestycje J.S.T. 498.774,55

Rozdz.72095 Pozostała działalność 498.774,55

 Wydatki majątkowe 498.774,55

 inwestycje J.S.T. 498.774,55

Dział 801 Oświata i wychowanie 6.108.675,89

 Wydatki majątkowe 6.108.675,89

 inwestycje J.S.T. 6.108.675,89

Rozdz.80195 Pozostała działalność 6.108.675,89

 Wydatki majątkowe 6.108.675,89

 inwestycje J.S.T. 6.108.675,89

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.846,00

 Wydatki majątkowe 9.846,00

 dotacje na inwestycje 9.846,00

Rozdz.92116 Biblioteki 9.846,00

 Wydatki majątkowe 9.846,00

 dotacje na inwestycje 9.846,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 250.000,00

 Wydatki majątkowe 250.000,00

 inwestycje J.S.T. 250.000,00

Rozdz.92695 Pozostała działalność 250.000,00

 Wydatki majątkowe 250.000,00

 inwestycje J.S.T. 250.000,00



Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Zadania z zakresu administracji rządowej

i inne zlecone ustawami - wydatki

Wydatki razem 2.043.988

Dział 750 Administracja publiczna 88.208

Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 88.208

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.492

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.954

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10.533

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.694

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.035

§ 4300 Zakup usług pozostałych 3.105

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.395

Dział 751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.680

Rozdz.75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa
1.680

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 221

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1.459

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
1.700

Rozdz.75414 Obrona cywilna 1.700

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.700

Dział 852 Pomoc społeczna 1.952.400

Rozdz.85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

ubezpieczenia społecznego

1.951.000

§ 3110 Świadczenia społeczne 1.885.927

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.642



§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.890

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.634

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 895

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 828

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.760

§ 4300 Zakup usług pozostałych 10.557

§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami

korpusu służby cywilnej
1.552

§ 4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i

licencji
1.315

Rozdz.85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

oraz niektóre świadczenia rodzinne

1.400

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.400



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Budżet na rok 2010 - przychody i rozchody

Grupa 011 Przychody budżetowe 3.600.000

§ 952
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku

krajowym
3.600.000

 Zaciągnięcie kredytu 3.600.000

Grupa 011 Rozchody budżetowe 197.460

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 197.460

 Spłata rat kredytów 197.460



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2010 roku

nie objętych programem wieloletnim

Nazwa zadania
Dział

rozdział

Ogółem

kwota
w tym kwota

Przebudowa sieci

wodociągowej w

Żyrzynie na ul.

Tysiąclecia i ul. Polnej

010

01010
380.000

Środki własne

łącznie z

kredytem

190.000

Fundusz

Ochrony

Środowiska i

Gospodarki

Wodnej

190.000

Przebudowa drogi

gminnej Nr 107460L

ul. Leśna w m. Żyrzyn

od km 0+000 do km

0+648,36 - etap I

600

60016
900.000

Środki własne

łącznie z

kredytem

450.000

Inne środki 450.000

Budowa dróg na ul.

Polnej etap II w

Żyrzynie i Parafiance

do hydroforni i

wykonanie projektów

dróg

600

60016
220.000

Środki własne

łącznie z

kredytem

120.000

Fundusz

Ochrony

Gruntów

Rolnych

100.000

Rozbudowa strażnicy

na potrzeby świetlicy

wiejskiej w Kotlinach

700

70095
292.854,07

Środki własne

łącznie z

kredytem

115.592

Inne środki 177.262,07

Urządzenie centrów

miejscowościach:

Jaworów, Żerdź i

700

70095
300.000

Środki własne

łącznie z

kredytem

75.000



Skrudki Inne środki 225.000

Budowa boiska o

nawierzchni trawiastej

w Żyrzynie

926

92695
250.000

Środki własne

łącznie z

kredytem

100.000

Inne środki 150.000

Ogółem zadania własne 2.342.854,07

Środki własne

łącznie z

kredytem

1.050.592

Fundusz

Ochrony

Gruntów

Rolnych

100.000

Fundusz

Ochrony

Środowiska i

Gospodarki

Wodnej

190.000

Inne środki 1.002.262,07



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

Program, jego

cel i zakres

zadania

inwestycyjnego

Dział

Rozdział

Ogółem

wydatki

Źródła finansowania

Środki

własne

łącznie z

kredytem

Środki UE

Środki

budżetu

państwa

Rozbudowa

infrastruktury

informatycznej

Gminy

720

72095

Łączne nakłady finansowe

582.318,55 97.656,00 411.963,17 72.699,38

Nakłady poniesione do końca 2009 r.

83.544,00 83.544,00  

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010

498.774,55 14.112,00 411.963,17 72.699,38

Budowa

infrastruktury

edukacyjnej i

sportowej w

Żyrzynie

801

80195

Łączne nakłady finansowe

10.558.771,84 4.711.011,48 4.970.596,31 877.164,05

Nakłady poniesione do końca 2009 r.

288.937,00 288.937,00  

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010

6.108.675,89 1.995.712,00 3.496.019,31 616.944,58

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011

4.161.158,95 2.426.362,48 1.474.577,00 260.219,47

Razem zadania własne

Łączne nakłady finansowe

11.141.090,39 4.808.667,48 5.382.559,48 949.863,43

Nakłady poniesione do końca 2009 r.

372.481,00 372.481,00  

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2010

6.607.450,44 2.009.824,00 3.907.982,48 689.643,96

Wysokość wydatków w roku budżetowym 2011



4.161.158,95 2.426.362,48 1.474.577,00 260.219,47



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Wydatki majątkowe na wniesienie wkładu do spółki

Cel wydatku

majątkowego

Dział

rozdział

Łączne nakłady
Wysokość wydatków w

roku 2010

Ogółem

Środki

własne

łącznie z

kredytem

Ogółem

Środki

własne

łącznie z

kredytem

Wkład własny w

formie wykupu

udziałów w

spółce

komunalnej

Gminy Miasto

Puławy pod

firmą Miejskie

Przedsiębiorstwo

Wodociągów i

Kanalizacji

"Wodociągi

Puławskie"

spółka z o.o

010

01010
1.849.797,37 1.849.797,37 885.200,00 885.200,00

Ogółem 1.849.797,37 1.849.797,37 885.200,00 885.200,00



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Wykaz dotacji dla instytucji kultury w roku 2010

Wydatki razem 175.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 175.000

Rozdz.92116 Biblioteki 175.000

 Dotacja dla biblioteki 175.000



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Wykaz dotacji realizowanych na podstawie porozumień w roku 2010

Wydatki razem 109.846

Dział 600 Transport i łączność 100.000

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe 100.000

 
Dotacja dla powiatu na remont drogi powiatowej w

Bałtowie - pomoc finansowa
50.000

 
Dotacja dla powiatu na remont drogi w Osinach - pomoc

finansowa
50.000

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.846

Rozdz.92116 Biblioteki 9.846

 

Dotacja dla powiatu na stworzenie systemu

informacyjnego łaczącego biblioteki z terenu powiatu

puławskiego

9.846



Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Wykaz dotacji dla podmiotów

nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w roku 2010

Wydatki razem 63.700

Dział 851 Ochrona zdrowia 14.000

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomanii 2.000

 
Dotacje na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Narkomanii
2.000

Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 12.000

 
Dotacja na realizację gminnego programu rozwiązywania

problemów alkoholowych
12.000

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 9.000

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów 9.000

 Dotacja do stypendiów "Dyplom z marzeń" 9.000

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 40.700

Rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.700

 Dotacja z przeznaczeniem na upowszechnienie sportu 40.700



Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Wydatki na programy realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2010

Lp.

Nazwa i cel

programu lub

zadania

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację

programu

Okres

realizacji

Wysokość wydatków w latach

2010 2011

1

Projekt

systemowy pt.

"Przedszkolaki w

Gminie Żyrzyn"

Priorytet IX -

Rozwój

wykształcenia i

w regionie

Działanie 9.1

Wyrównywanie

szans

edukacyjnych i

zapewnienie

wysokiej jakości

usług

edukacyjnych

świadczonych w

systemie

oświaty

Poddziałanie

9.1.1 -

Zmniejszanie

nierówności w

stopniu

upowszechnienia

edukacji

przedszkolnej

Samorządowa

Administracja

Placówek

Oświatowych

1.09.2009

do

31.08.2012

318.594,00, w

tym:

- 264.939,90

dotacja

rozwojowa ze

środków Unii

Europejskiej

- 46.754,10

dotacja

rozwojowa ze

środków

budżetu

państwa

- 6.900,00

wkład własny

327.282,00,

w tym:

- 272.324,70

dotacja

rozwojowa

ze środków

Unii

Europejskiej

- 48.057,30

dotacja

rozwojowa

ze środków

budżetu

państwa

- 6.900,00

wkład

własny

184.398,00

w tym:

- 153.508,30

dotacja

rozwojowa

ze środków

Unii

Europejskiej

- 27.089,70

dotacja

rozwojowa

ze środków

budżetu

państwa

- 3.800,00

wkład

własny



2

Projekt

systemowy pt.

"Szkoły równych

szans w Gminie

Żyrzyn"

Priorytet IX -

Rozwój

wykształcenia i

w regionie

Działanie 9.1

Wyrównywanie

szans

edukacyjnych i

zapewnienie

wysokiej jakości

usług

edukacyjnych

świadczonych w

systemie

oświaty

Poddziałanie

9.1.2

Wyrównywanie

szans

edukacyjnych

uczniów z grup

o utrudnionym

dostępie do

edukacji oraz

zmniejszenie

różnic w jakości

usług

edukacyjnych

Samorządowa

Administracja

Placówek

Oświatowych

1.11.2009

do

30.04.2011

709.320,00, w

tym:

- 602.922,00

dotacja

rozwojowa ze

środków Unii

Europejskiej

- 106.398,00

dotacja

rozwojowa ze

środków

budżetu

państwa

197.720,00,

w tym:

- 168.062,00

dotacja

rozwojowa

ze środków

Unii

Europejskiej

- 29.658,00

dotacja

rozwojowa

ze środków

budżetu

państwa

 

Razem 1.027.914,00 525.002,00 184.398,00



Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych

na 2010 rok

Lp. Nazwa jednostki Klasyfikacja budżetowa Przychody Wydatki

1.
Gminne Przedszkole

w Żyrzynie
801/80104 68.300 68.300

2.
Szkoła Podstawowa

w Żyrzynie
801/80101 110.000 110.000

Ogółem 178.300 178.300



Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXX/175/2009

z dnia 16 grudnia 2009 r.

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w roku 2010

Przychody

Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 55.839

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 55.839

§ 2440
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
46.316

§ 2960

Przelewy redystrybucyjne (środki przekazane przez

Wojewodę Lubelskiego z tytułu opłat za gospodarcze

korzystanie ze środowiska)

9.523

Przychody ogółem 55.839

Stan środków obrotowych na początku roku 10.900

Wydatki

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 66.739

Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 66.739

§ 2450

Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację

zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora

finansów publicznych ( usuwanie azbestu i wyrobów

zawierających azbest)

61.339

§ 4210
Zakup materiałów (paliwa do kosiarki, worków na śmieci

itp.)
3.000

§ 4300
Zakup usług pozostałych ( wydatki związane z likwidacją

wysypisk śmieci, utrzymaniem czystości)
2.400

Wydatki ogółem 66.739


