
Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2011

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

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

zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada

Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów gminy w kwocie

23.849.539,36 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.965.365,00 zł i dochody

majątkowe w kwocie 8.884.174,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

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

zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2.052.693,00 zł,

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

kwocie 100.395,00 zł,

3)dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie

20.000,00 zł.

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie

23.392.079,36 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 14.448.500,00 zł i wydatki

majątkowe w kwocie 8.943.579,36 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1)wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone

gminie ustawami w kwocie 2.052.693,00 zł,

2)wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 220.000,00 zł,

3)wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 96.395,00 zł,

4)wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania

narkomanii w kwocie 4.000,00 zł,

5)wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł.

§ 3



1.Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie

457.460,00 zł.

2.Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło

rozchodu zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 4

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1)ogólna w kwocie 25.000,00 zł,

2)celową w kwocie 32.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa

załącznik Nr 4.

§ 6

Określa się:

1)wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,

2)wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z

budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7

Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej

kwocie 178.300,00 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie

178.300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek nie może

przekroczyć kwoty 5.500.000,00 zł.

§ 9

Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których

maksymalną wysokość ustala się w kwocie 500.000,00 zł.



§ 10

1.Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach

działów klasyfikacji budżetowej.

2.Upoważnia się wójta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień

planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym

jednostkom organizacyjnym gminy.

§ 11

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na

rachunkach bankowych innych niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011 z 23 lutego 2011 r.

Budżet na 2011 rok

Dochody

Symbol Nazwa Plan 2011

Dochody razem 23849539,36

Część IV Dochody bieżące razem 14965365,00

Grupa 100 Dochody własne 12007191,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1900,00

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 1900,00

§ 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

1900,00

UG Dzierżawa za obwody łowieckie 1900,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 85100,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85100,00

§ 0470
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i

użytkowanie wieczyste nieruchomości
100,00

UG 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

85000,00

UG Wynajem mieszkań i lokali 85000,00

Dział 750 Administracja publiczna 400,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 400,00

§ 0830 Wpływy z usług 400,00

UG Wynagrodzenie płatnika 400,00



Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

3932981,00

Rozdz. 75601
Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych
20000,00

§ 0350
Podatek od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
20000,00

UG Wpływy z karty podatkowej 20000,00

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

1072197,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości 1009109,00

UG Podatek od nieruchomości osoby prawne 1009109,00

§ 0320 Podatek rolny 10000,00

UG Podatek rolny od osób prawnych 10000,00

§ 0330 Podatek leśny 51588,00

UG Podatek leśny od osób prawnych 51588,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00

UG Koszty postępowania administracyjnego 500,00

§ 0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
1000,00

UG Odsetki 1000,00

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

824570,00

§ 0310 Podatek od nieruchomości 183327,00

UG Podatek od nieruchomości osoby fizyczne 183327,00

§ 0320 Podatek rolny 480000,00

UG Podatek rolny od osób fizycznych 480000,00



§ 0330 Podatek leśny 40243,00

UG Podatek leśny od osób fizycznych 40243,00

§ 0340 Podatek od środków transportowych 25000,00

UG
Podatek od środków transportowych od osób

fizycznych
25000,00

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn 30000,00

UG Wpływy z podateku od spadku i darowizn 30000,00

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60000,00

UG
Wpływy z podateku od czynności

cywilnoprawnych
60000,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 1000,00

UG Koszty postępowania administracyjnego 1000,00

§ 0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
5000,00

UG
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat
5000,00

Rozdz. 75618

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na

podstawie ustaw

125395,00

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25000,00

UG Opłata skarbowa 25000,00

§ 0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż

alkoholu
100395,00

UG
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaz

alkoholu
100395,00

Rozdz. 75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa
1890819,00

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1887714,00

UG
Udział w podatku dochodowym od osób

fizycznych
1887714,00

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 3105,00

UG Udział w podatku dochodowym od osób prawnych 3105,00



Dział 758 Różne rozliczenia 7854010,00

Rozdz. 75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego
4402624,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4402624,00

O Subwencja oświatowa 4402624,00

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3451386,00

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3451386,00

O Część wyrównawcza subwencji ogólnej 3451386,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 84500,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 52500,00

§ 0830 Wpływy z usług 52500,00

PwŻ Odpłatność za przedszkole 52500,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 32000,00

§ 0830 Wpływy z usług 32000,00

UG Wpływy z kasy zapomogowo-pożyczkowej 32000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 25300,00

Rozdz. 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

22000,00

§ 0980
Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z

funduszu alimentacyjnego
22000,00

OPS
Zwrot z tytułu wypłaconych świadczeń

alimentacyjnych
22000,00

Rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze
3300,00

§ 0830 Wpływy z usług 3300,00

OPS
Wpływy od podopiecznych, u których

wykonywane są usługi opiekuńcze
3300,00

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej
3000,00

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 3000,00

§ 0830 Wpływy z usług 3000,00



UG
Wpływy z usług za korzystanie z Gminnego

Centrum Informacji
3000,00

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
20000,00

Rozdz. 90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

20000,00

§ 0690 Wpływy z różnych opłat 20000,00

UG
Srodki z tytułu wpłat za gospodarcze korzystanie

ze środowiska
20000,00

Grupa 102 Dotacje i środki na zadania własne 194600,00

Dział 852 Pomoc społeczna 194600,00

Rozdz. 85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

2600,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

2600,00

O
Dotacje na opłacenie składek zdrowotnych za

osoby pobierajace zasiłki stałe
2600,00

Rozdz. 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
38000,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

38000,00

O Dotacja na wypłate zasiłków okresowych 38000,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 35000,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

35000,00

O Dotacje na wypłate zasiłków stałych 35000,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 94000,00



§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

94000,00

O Dotacje na utrzymanie OPS 94000,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 25000,00

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację własnych zadań bieżących gmin

(związków gmin)

25000,00

O
Dotacje na realizację programu "Pomoc państwa

w zakresie dożywiania"
25000,00

Grupa 110
Dotacje na programy finansowane z

udziałem środków UE
710881,00

Dział 758 Różne rozliczenia 513269,10

Rozdz. 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 513269,10

§ 2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich

513269,10

O

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

na projekt" Szkoły równych szans w Gminie

Żyrzyn"

230507,41

O

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

na projekt "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn"

282761,69

Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej
90576,90

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 90576,90

§ 2009

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałemśrodków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

90576,90



O

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

na projekt "Przedszkolaki w Gminie Żyrzyn"

49899,12

O

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

na projekt "Szkoły równych szans w Gminie

Żyrzyn"

40677,78

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 107035,00

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 107035,00

§ 2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich

85628,00

O

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

przegląd Kolęd, Szopek, Stroików i Ozdób

Choinkowych

14196,80

O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

utworzenie Izby Pamięci
5040,00

O

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

promocja walorów turystycznych, przyrodniczych

i kulturowych

20000,00

O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Organizacja święta "Dziedzictwo Ojców"
9005,60

O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Dożynki w Gminie Żyrzyn
37385,60

§ 2009

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałemśrodków europejskich

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt

3 oraz pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

budżetu środków europejskich

21407,00

O

Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Przegląd Kolęd, Szopek, Stroików i Ozdób

Choinkowych

3549,20



O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

utworzenie Izby Pamięci
1260,00

O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

promocja walorów turystycznych i kulturowych
5000,00

O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

dożynki w Gminie Żyrzyn
9346,40

O
Środki z Programu Obszarów Wiejskich -

organizacja świeta - "Dziedzictwo Ojców"
2251,40

Grupa 130
Dotacje na zadania z zakresu administracji

rządowej i inne zlecone ustawami
2052693,00

Dział 750 Administracja publiczna 88613,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 88613,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

88613,00

O Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 88613,00

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

1680,00

Rozdz. 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa
1680,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1680,00

O
Dotacje celowe na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestrów wyborców
1680,00

Dział 752 Obrona narodowa 1000,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 1000,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1000,00



O
Dotacje clelowe na szkolenie obronne i akcję

kurierską
1000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 1961400,00

Rozdz. 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

1960000,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1960000,00

O Dotacje celowe na wypłatę świadczeń rodzinnych 1960000,00

Rozdz. 85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1400,00

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1400,00

O
Dotacje celowe na opłacenie składek na

ubezpieczenie zdrowotne
1400,00

Część V Dochody majątkowe razem 8884174,36

Grupa 101 Dochody ze sprzedaży majątku 2520000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 2520000,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2520000,00

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa

własności nieruchomości oraz prawa użytkowania

wieczystego nieruchomości

2520000,00

O
Sprzedaż zespołu parkowo-pałacowego po

gimnazjum
2220000,00

O
Sprzedaż działki Nr 207/1 w Żyrzynie pod

budownictwo mieszkaniowe
300000,00

Grupa 102 Dotacje i środki na zadania własne 143000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 80000,00



Rozdz. 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 80000,00

§ 6260

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na

finansowanie lub dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

jednostek sektora finansów publicznych

80000,00

O
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Gruntów Rolnych
80000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 63000,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 63000,00

§ 6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych

własnych gmin (związków gmin)

63000,00

O Dotacja na utworzenie placu zabaw 63000,00

Grupa 110
Dotacje na programy finansowane z

udziałem środków UE
6157846,36

Dział 630 Turystyka 21000,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 21000,00

§ 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

17850,00

O

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

na projekt"Utworzenie pętli rowerowej"

17850,00

§ 6209

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

3150,00

O

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

na projekt "Utworzenie pętli rowerowej"

3150,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 5847760,36



Rozdz. 80195 Pozostała działalność 5847760,36

§ 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

4970596,31

O

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego

4970596,31

§ 6209

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

877164,05

O

Dotacje celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Lubelskiego

877164,05

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 157057,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 157057,00

§ 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

157057,00

O

Dotacja celowa w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

z Programu Rozwoju Obszrów Wiejskich -

urzadzenie centrów miejscowości Jaworów, Żerdź

157057,00

Dział 926 Kultura fizyczna 132029,00

Rozdz. 92695 Pozostała działalność 132029,00

§ 6207

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt
105623,20



3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich

O
Środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Budowa boiska w Żyrzynie
105623,20

§ 6209

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

26405,80

O
Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -

Budowa boiska w Żyrzynie
26405,80

Grupa 150

Dotacje na zadania wykonywane na mocy

porozumień i umów z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego

63328,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 63328,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63328,00

§ 6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na

podstawie porozumień (umów) między

jednostkami samorządu terytorialnego

63328,00

O
Dotacje od powiatu na stworzenie systemu

informacyjnego łaczącego biblioteki
63328,00
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Budżet na 2011 rok

Wydatki

Symbol Nazwa Plan 2011

Wydatki razem 23392079,36

Wydatki bieżące 14448500,00

wynagrodzenia i składki 8204512,00

wydatki statutowe jednostek 2616088,00

dotacje 285360,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2542540,00

obsługa długu 800000,00

Wydatki majątkowe 8943579,36

inwestycje J.S.T. 8269739,36

dotacje na inwestycje 253840,00

zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu 420000,00

Wydatki na zadania własne 12743989,00

Wydatki bieżące 11657989,00

wynagrodzenia i składki 7469936,00

wydatki statutowe jednostek 2496868,00

dotacje 239000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 652185,00

obsługa długu 800000,00

Wydatki majątkowe 1086000,00

inwestycje J.S.T. 666000,00

zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu 420000,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 485350,00

Wydatki bieżące 10350,00

wydatki statutowe jednostek 10350,00

Wydatki majątkowe 475000,00



inwestycje J.S.T. 55000,00

zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu 420000,00

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 475000,00

Wydatki majątkowe 475000,00

inwestycje J.S.T. 55000,00

zakup i objęcie akcji lub wniesienie wkładu 420000,00

Rozdz. 01030 Izby rolnicze 10350,00

Wydatki bieżące 10350,00

wydatki statutowe jednostek 10350,00

Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię

elektryczną, gaz i wodę
500,00

Wydatki bieżące 500,00

wydatki statutowe jednostek 500,00

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody 500,00

Wydatki bieżące 500,00

wydatki statutowe jednostek 500,00

Dział 600 Transport i łączność 702864,00

Wydatki bieżące 232864,00

wydatki statutowe jednostek 232864,00

Wydatki majątkowe 470000,00

inwestycje J.S.T. 470000,00

Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy 130000,00

Wydatki bieżące 130000,00

wydatki statutowe jednostek 130000,00

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 572864,00

Wydatki bieżące 102864,00

wydatki statutowe jednostek 102864,00

Wydatki majątkowe 470000,00

inwestycje J.S.T. 470000,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200140,00



Wydatki bieżące 200140,00

wydatki statutowe jednostek 200140,00

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 198140,00

Wydatki bieżące 198140,00

wydatki statutowe jednostek 198140,00

Rozdz. 70095 Pozostała działalność 2000,00

Wydatki bieżące 2000,00

wydatki statutowe jednostek 2000,00

Dział 710 Działalność usługowa 70000,00

Wydatki bieżące 70000,00

wydatki statutowe jednostek 70000,00

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 70000,00

Wydatki bieżące 70000,00

wydatki statutowe jednostek 70000,00

Dział 750 Administracja publiczna 1280612,00

Wydatki bieżące 1280612,00

wynagrodzenia i składki 1002720,00

wydatki statutowe jednostek 235653,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 42239,00

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 41689,00

Wydatki bieżące 41689,00

wydatki statutowe jednostek 6450,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 35239,00

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1212842,00

Wydatki bieżące 1212842,00

wynagrodzenia i składki 1002720,00

wydatki statutowe jednostek 203122,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 7000,00

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10350,00

Wydatki bieżące 10350,00



wydatki statutowe jednostek 10350,00

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 15731,00

Wydatki bieżące 15731,00

wydatki statutowe jednostek 15731,00

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
168398,00

Wydatki bieżące 168398,00

wynagrodzenia i składki 22762,00

wydatki statutowe jednostek 99744,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45892,00

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 136398,00

Wydatki bieżące 136398,00

wynagrodzenia i składki 22762,00

wydatki statutowe jednostek 67744,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 45892,00

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe 32000,00

Wydatki bieżące 32000,00

wydatki statutowe jednostek 32000,00

Dział 756

Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek

nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem

48024,00

Wydatki bieżące 48024,00

wynagrodzenia i składki 41400,00

wydatki statutowe jednostek 6624,00

Rozdz. 75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych
48024,00

Wydatki bieżące 48024,00

wynagrodzenia i składki 41400,00

wydatki statutowe jednostek 6624,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 800000,00



Wydatki bieżące 800000,00

obsługa długu 800000,00

Rozdz. 75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
800000,00

Wydatki bieżące 800000,00

obsługa długu 800000,00

Dział 758 Różne rozliczenia 25000,00

Wydatki bieżące 25000,00

wydatki statutowe jednostek 25000,00

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 25000,00

Wydatki bieżące 25000,00

wydatki statutowe jednostek 25000,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 7380079,00

Wydatki bieżące 7239079,00

wynagrodzenia i składki 5765687,00

wydatki statutowe jednostek 1127758,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 345634,00

Wydatki majątkowe 141000,00

inwestycje J.S.T. 141000,00

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 4086530,00

Wydatki bieżące 3945530,00

wynagrodzenia i składki 3162466,00

wydatki statutowe jednostek 572344,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 210720,00

Wydatki majątkowe 141000,00

inwestycje J.S.T. 141000,00

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 60011,00

Wydatki bieżące 60011,00

wynagrodzenia i składki 52174,00

wydatki statutowe jednostek 3693,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 4144,00

Rozdz. 80104 Przedszkola 635224,00

Wydatki bieżące 635224,00

wynagrodzenia i składki 523539,00

wydatki statutowe jednostek 83685,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 28000,00

Rozdz. 80110 Gimnazja 1683559,00

Wydatki bieżące 1683559,00

wynagrodzenia i składki 1403650,00

wydatki statutowe jednostek 179789,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 100120,00

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół 320647,00

Wydatki bieżące 320647,00

wynagrodzenia i składki 130620,00

wydatki statutowe jednostek 189227,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00

Rozdz. 80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej

szkół
367303,00

Wydatki bieżące 367303,00

wynagrodzenia i składki 315577,00

wydatki statutowe jednostek 50926,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30000,00

Wydatki bieżące 30000,00

wynagrodzenia i składki 5700,00

wydatki statutowe jednostek 24300,00

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 138915,00

Wydatki bieżące 138915,00

wynagrodzenia i składki 129961,00

wydatki statutowe jednostek 8104,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 850,00

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 57890,00

Wydatki bieżące 57890,00

wynagrodzenia i składki 42000,00

wydatki statutowe jednostek 15690,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00

Dział 851 Ochrona zdrowia 100395,00

Wydatki bieżące 100395,00

wynagrodzenia i składki 53395,00

wydatki statutowe jednostek 37000,00

dotacje 10000,00

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 4000,00

Wydatki bieżące 4000,00

wydatki statutowe jednostek 2000,00

dotacje 2000,00

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 96395,00

Wydatki bieżące 96395,00

wynagrodzenia i składki 53395,00

wydatki statutowe jednostek 35000,00

dotacje 8000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 468000,00

Wydatki bieżące 468000,00

wynagrodzenia i składki 241314,00

wydatki statutowe jednostek 59516,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 167170,00

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej 30000,00

Wydatki bieżące 30000,00

wydatki statutowe jednostek 30000,00

Rozdz. 85213
Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 2600,00



społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Wydatki bieżące 2600,00

wynagrodzenia i składki 2600,00

Rozdz. 85214
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe
78000,00

Wydatki bieżące 78000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 78000,00

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 2100,00

Wydatki bieżące 2100,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2100,00

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 35000,00

Wydatki bieżące 35000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 35000,00

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 252705,00

Wydatki bieżące 252705,00

wynagrodzenia i składki 221119,00

wydatki statutowe jednostek 29516,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 2070,00

Rozdz. 85228
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze
17595,00

Wydatki bieżące 17595,00

wynagrodzenia i składki 17595,00

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 50000,00

Wydatki bieżące 50000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 50000,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 394350,00

Wydatki bieżące 394350,00

wynagrodzenia i składki 293300,00

wydatki statutowe jednostek 41010,00

dotacje 9000,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 51040,00

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 122867,00

Wydatki bieżące 122867,00

wynagrodzenia i składki 105400,00

wydatki statutowe jednostek 7327,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 10140,00

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 49000,00

Wydatki bieżące 49000,00

dotacje 9000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 40000,00

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 222483,00

Wydatki bieżące 222483,00

wynagrodzenia i składki 187900,00

wydatki statutowe jednostek 33683,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 900,00

Dział 900
Gospodarka komunalna i ochrona

środowiska
307374,00

Wydatki bieżące 307374,00

wydatki statutowe jednostek 307374,00

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 12100,00

Wydatki bieżące 12100,00

wydatki statutowe jednostek 12100,00

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 20000,00

Wydatki bieżące 20000,00

wydatki statutowe jednostek 20000,00

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 275274,00

Wydatki bieżące 275274,00

wydatki statutowe jednostek 275274,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 245703,00

Wydatki bieżące 245703,00



wynagrodzenia i składki 29358,00

wydatki statutowe jednostek 36135,00

dotacje 180000,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 210,00

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 2484,00

Wydatki bieżące 2484,00

wydatki statutowe jednostek 2484,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 63219,00

Wydatki bieżące 63219,00

wynagrodzenia i składki 29358,00

wydatki statutowe jednostek 33651,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 210,00

Rozdz. 92116 Biblioteki 180000,00

Wydatki bieżące 180000,00

dotacje 180000,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 67200,00

Wydatki bieżące 67200,00

wynagrodzenia i składki 20000,00

wydatki statutowe jednostek 7200,00

dotacje 40000,00

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 67200,00

Wydatki bieżące 67200,00

wynagrodzenia i składki 20000,00

wydatki statutowe jednostek 7200,00

dotacje 40000,00

Wydatki na programy finansowane z udziałem

środków UE
8339397,36

Wydatki bieżące 737818,00

wynagrodzenia i składki 587910,00

wydatki statutowe jednostek 103548,00



dotacje 46360,00

Wydatki majątkowe 7601579,36

inwestycje J.S.T. 7583739,36

dotacje na inwestycje 17840,00

Dział 630 Turystyka 39000,00

Wydatki majątkowe 39000,00

inwestycje J.S.T. 39000,00

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 39000,00

Wydatki majątkowe 39000,00

inwestycje J.S.T. 39000,00

Dział 720 Informatyka 17840,00

Wydatki majątkowe 17840,00

dotacje na inwestycje 17840,00

Rozdz. 72095 Pozostała działalność 17840,00

Wydatki majątkowe 17840,00

dotacje na inwestycje 17840,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 7553010,55

Wydatki bieżące 271185,19

wynagrodzenia i składki 264485,19

wydatki statutowe jednostek 6700,00

Wydatki majątkowe 7281825,36

inwestycje J.S.T. 7281825,36

Rozdz. 80195 Pozostała działalność 7553010,55

Wydatki bieżące 271185,19

wynagrodzenia i składki 264485,19

wydatki statutowe jednostek 6700,00

Wydatki majątkowe 7281825,36

inwestycje J.S.T. 7281825,36

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 339560,81

Wydatki bieżące 339560,81



wynagrodzenia i składki 323424,81

wydatki statutowe jednostek 16136,00

Rozdz. 85495 Pozostała działalność 339560,81

Wydatki bieżące 339560,81

wynagrodzenia i składki 323424,81

wydatki statutowe jednostek 16136,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 389986,00

Wydatki bieżące 127072,00

wydatki statutowe jednostek 80712,00

dotacje 46360,00

Wydatki majątkowe 262914,00

inwestycje J.S.T. 262914,00

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 262914,00

Wydatki majątkowe 262914,00

inwestycje J.S.T. 262914,00

Rozdz. 92116 Biblioteki 46360,00

Wydatki bieżące 46360,00

dotacje 46360,00

Rozdz. 92195 Pozostała działalność 80712,00

Wydatki bieżące 80712,00

wydatki statutowe jednostek 80712,00

Wydatki na zadania z zakresu administracji

rządowej i inne zlecone ustawami
2052693,00

Wydatki bieżące 2052693,00

wynagrodzenia i składki 146666,00

wydatki statutowe jednostek 15672,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1890355,00

Dział 750 Administracja publiczna 88613,00

Wydatki bieżące 88613,00

wynagrodzenia i składki 82884,00



wydatki statutowe jednostek 5729,00

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie 88613,00

Wydatki bieżące 88613,00

wynagrodzenia i składki 82884,00

wydatki statutowe jednostek 5729,00

Dział 751

Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz

sądownictwa

1680,00

Wydatki bieżące 1680,00

wynagrodzenia i składki 1680,00

Rozdz. 75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa
1680,00

Wydatki bieżące 1680,00

wynagrodzenia i składki 1680,00

Dział 752 Obrona narodowa 1000,00

Wydatki bieżące 1000,00

wydatki statutowe jednostek 1000,00

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne 1000,00

Wydatki bieżące 1000,00

wydatki statutowe jednostek 1000,00

Dział 852 Pomoc społeczna 1961400,00

Wydatki bieżące 1961400,00

wynagrodzenia i składki 62102,00

wydatki statutowe jednostek 8943,00

świadczenia na rzecz osób fizycznych 1890355,00

Rozdz. 85212

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i

rentowe z ubezpieczenia społecznego

1960000,00

Wydatki bieżące 1960000,00

wynagrodzenia i składki 60702,00

wydatki statutowe jednostek 8943,00



świadczenia na rzecz osób fizycznych 1890355,00

Rozdz. 85213

Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

1400,00

Wydatki bieżące 1400,00

wynagrodzenia i składki 1400,00

Wydatki na zadania wykonywane na mocy

porozumień i umów z innymi jednostkami

samorządu terytorialnego

256000,00

Wydatki majątkowe 256000,00

inwestycje J.S.T. 20000,00

dotacje na inwestycje 236000,00

Dział 600 Transport i łączność 206000,00

Wydatki majątkowe 206000,00

inwestycje J.S.T. 20000,00

dotacje na inwestycje 186000,00

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 206000,00

Wydatki majątkowe 206000,00

inwestycje J.S.T. 20000,00

dotacje na inwestycje 186000,00

Dział 754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa
50000,00

Wydatki majątkowe 50000,00

dotacje na inwestycje 50000,00

Rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50000,00

Wydatki majątkowe 50000,00

dotacje na inwestycje 50000,00



Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2011 z 23 lutego 2011 r.

Budżet na 2011 rok

Rozchody

Symbol Nazwa Plan 2011

§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 457460,00

O
Spłata kredytu zaciągniętego na budowę boiska "Orlik

2012"
177220,00

O Spłata kredytu na budowę dróg gminnych 60000,00

O
Spłata kredytu zaciągniętego na realizację wydatków

inwestycyjnych
200000,00

O Spłata kredytu na budowę drogi w Skrudkach 20240,00



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2011 z 23 lutego 2011 r.

Budżet na 2011 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

Dział Rozdział Treść
Kwota dotacji (zł)

podmiotowej celowej

Jednostki sektora finansów publicznych 180.000,00 266.360,00

600 60014

Dotacja dla powiatu na

modernizację drogi powiatowej w

Borysowie - pomoc finansowa

100.000,00

600 60014

Dotacja dla powiatu na budowę

chodnika w Osinach - pomoc

finansowa

50.000,00

600 60014

Dotacja dla powiatu na

opracowanie dokumentacji

projektowej na modernizację

mostu w Żerdzi na drodze

powiatowej - pomoc finansowa

20.000,00

754 75411

Dotacja dla powiatu z

przeznaczeniem dla Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej na

zakup sprzętu ratowniczego -

pomoc finansowa

50.000,00

921 92116 Dotacja dla Gminnej Biblioteki 180.000,00

921 92116

Dotacja dla Gminnej Biblioteki na

realizację zadania "Promocja

walorów turystycznych,

przyrodniczych i kulturowych

Gminy Żyrzyn poprzez wydanie

albumu i ulotki" w ramach

programu PROW

46.360,00

Jednostki nie należące do sektora finansów

publicznych
59.000,00



851 85153

Dotacja na realizację Gminnego

Programu Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów

Narkomanii

2.000,00

851 85154

Dotacja na realizację Gminnego

Programu Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

8.000,00

854 85415
Dotacja do stypendium "Dyplom z

marzeń"
9.000,00

926 92605
Dotacja na upowszechnianie

sportu
40.000,00

Ogółem 180.000,00 325.360,00



Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2011 z 23 lutego 2011 r.

Budżet na 2011 rok

Plan wydatków na zadania inwestycyjne

Symbol Nazwa Plan 2011

Wydatki razem 8369739,36

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 155000,00

Wydatki związane z budową wodociągów w Kotlinach,

Zagrodach i Żyrzynie oraz kanalizacji w Osinach
155000,00

Dział 600 Transport i łączność 490000,00

Budowa dróg w Bałtowie, Kol. Kośmn, Kol. Wilczanka i

w Żyrzynie
470000,00

Wykonanie dokumentacji technicznej na realizowaną

w 2011 roku budowę chodnika przy drodze

powiatowej w Osinach

20000,00

Dział 630 Turystyka 39000,00

Realizacja projektu pn"Utworzenie pętli rowerowej"

(finansowanie z budżetu państwa i wkład własny)
21150,00

Realizacja projektu pn."Utworzenie pętli rowerowej"

(finansowane z budżetu UE)
17850,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 7422825,36

Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w

Żyrzynie (finansowanie z budżetu państwa i wkład

własny)

2311229,06

Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w

Skrudkach
126000,00

Budowa infrastruktury edukacyjnej i sportowej w

Żyrzynie (finansowanie z budżetu UE)
4970596,30

Wymiana pieca w Szkole Podstawowej w Żyrzynie -

filia w Żerdzi
15000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 262914,00



Urzadzenie centrów miejscowości Jaworów, Źerdź

(finansowanie z budżetu gminy)
98943,00

Utworzenie centrów miejscowości Jaworów, Żerdź

(finansowanie z budżetu UE)
157057,00

Utworzenie parku w Żyrzynie i modernizacja stawu w

Jaworowie na cele rekreacyjne (finansowanie z

budżetu gminy)

6914,00



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2011 z 23 lutego 2011 r.

Budżet na 2011 rok

Wydatki na programy realizowane ze środków

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Nazwa i cel programu,

projektu lub zadania

Jednostka

organizacyjna

odpowiedzialna

za realizację

programu

Okres

realizacji

Wysokość

wydatków w

2011 roku

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

Projekt systemowy pt.

"Przedszkolaki w Gminie

Żyrzyn"

Priorytet IX Rozwój

wykształcenia i

kompetencji w regionach

Działanie 9.1.

Wyrównywanie szans

edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej

jakości usług

edukacyjnych

świadczonych w systemie

oświaty

Samorządowa

Administracja

Placówek

Oświatowych

od 1.9.2009

do 31.8.2012

339.560,81

w tym:

282.761,69 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej

49.899,12 -

płatność z

budżetu

krajowego

6.900,00 -

wkład własny

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki

Projekt systemowy pt.

"Szkoły równych szans w

Gminie Żyrzyn"

Priorytet IX. Rozwój

wykształcenia i

kompetencji w regionach

Działanie

9.1.Wyrównywanie szans

Samorządowa

Administracja

Placówek

Oświatowych

od 1.11.2009

do 30.4.2011

271.185,19

w tym:

230.507,41 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej

40.677,78 -

płatność z

budżetu

krajowego



edukacyjnych i

zapewnienie wysokiej

jakości usług

edukacyjnych

świadczonych w systemie

oświaty

Program PROW

2007-2013

Działanie 313, 322, 323

"Odnowa i rozwój wsi"

Zadanie: Utworzenie

centrów miejscowości

Jaworów, Żerdź

Urząd Gminy 2011 r.

256.000,00

w tym:

157.057,00 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

98.943,00 -

środki własne

Program PROW

2007-2013

Działanie 313, 322, 323

"Odnowa i rozwój wsi"

Zadanie: Utworzenie

parku w Żyrzynie i

modernizacja stawu w

Jaworowie na cele

rekreacyjne

Urząd Gminy
od 2011 r.

do 2012 r.

6.914,00

w tym:

6.914,00 -

środki własne

Program RPO WL

2007-2013

Działanie 8.2

Infrastruktura szkolna i

sportowa

Zadanie: Budowa

infrastruktury

edukacyjnej i sportowej w

Żyrzynie

Urząd Gminy
od 2010 r.

do 2012 r.

7.267.760,36

w tym:

4.970.596,30 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej

877.164,06 -

płatność z

budżetu

krajowego

1.420.000,00 -

środki własne



Program RPO WL

2007-2013

Działanie 7.1

Infrastruktura kultury i

turystyki

Zadanie: Utworzenie pętli

rowerowych na obszarze

od Kazimierskiego do

Kozłowieckiego Parku

Krajobrazowego jako

zintegrowanego,

innowacyjnego i

sieciowego produktu

turystyki wiejskiej

Urząd Gminy
od 2011 r.

do 2012 r.

39.000,00

w tym:

21.000,00 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

18.000,00 -

środki własne

Program PROW

2007-2013

Działanie 413 Wdrażanie

lokalnych strategii

rozwoju

Zadanie: Wyposażenie

Izby Ludowej w

Borysowie w warsztaty

tkackie

Urząd Gminy 2011 r.

9.000,00

w tym

6.300,00 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

2.700,00 -

środki własne

Program PROW

2007-2013

Działanie 413 Wdrażanie

lokalnych strategii

rozwoju

Zadanie: Przegląd Kolęd,

Szopek, Stroików i Ozdób

Choinkowych

Urząd Gminy 2011 r.

25.352,00

w tym:

17.746,00 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

7.606,00 -

środki własne

Program PROW

2007-2013

Działanie 413 Wdrażanie
Biblioteka Gminna 2011 r.

46.360,00

w tym:

25.000,00 -



lokalnych strategii

rozwoju

Zadanie: Promocja

walorów turystycznych,

przyrodniczych i

kulturowych Gminy

Żyrzyn poprzez wydanie

albumu i ulotki

płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

21.360,00 -

środki własne

Program PROW

2007-2013

Działanie 413 Wdrażanie

lokalnych strategii

rozwoju w ramach małych

projektów

Zadanie: Dożynki w

Gminie Żyrzyn

Urząd Gminy 2011 r.

46.360,00

w tym:

25.000,00 -

płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

21.360,00 -

środki własne

Razem

8.073.938,36

w tym:

6.703.709,36

- płatność ze

środków Unii

Europejskiej i

budżetu

krajowego

1.603.783,00

- wkład własny



Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2011 z 23 lutego 2011 r.

Budżet na 2011 rok

Plan dochodów i wydatków

rachunku dochodów jednostek budżetowych oświatowych

Nazwa jednostki
Klasyfikacja

budżetowa
Przychody Wydatki

Gminne Przedszkole

w Żyrzynie
801/80104 68.300,00 68.300,00

Szkoła Podstawowa

w Żyrzynie
801/80101 110.000,00 110.000,00

Ogółem 178.300,00 178.300,00


