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WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE �RODKÓW 

POCHODZ�CYCH Z BUD�ETU UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIE� 31.12.2010 ROKU 
 

 
DOTACJE ROZWOJOWE 

 
      1.   Nazwa programu : Program Operacyjny Kapitał Ludzki 

2. Priorytet: Priorytet VII- Promocja integracji społecznej 
3. Działanie: Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

o�rodki pomocy społecznej 
4. Nazwa projektu: „Czas na aktywno�� w Gminie Bukowsko „ 
 
Dz. 852- Pomoc społeczna 
Rozdział 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 
Rozdział 85219- O�rodki pomocy społecznej 
 

Dochody z dotacji rozwojowej   -     88 293,77 zł 
 
Wydatki   bie��ce                        -     98 793,77 zł 
z tego: 
      w Dziale 85219-  88 293,77  zł   ze �rodków dotacji rozwojowej 
      w tym:  
       - wynagrodzenia i składki od nich naliczane –  32 473,92 zł 
       - szkolenie trening kompetencji i umiej�tno�ci społecznych, trening pracy,   
         Kucharz Małej Gastronomii, sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej dla   
         uczestników  projektu   -   50 000 zł   
        - zakup wyposa�enia- zestaw komputerowy, biurko i urz�dzenie  
          wielofunkcyjne – 4 557,71 zł 
        - pozostałe wydatki / zakup papieru, usług pocztowych i bankowych, zakup  
          akcesoriów komputerowych  - 1 262,14 zł          
  
 
   w Dziale 85214-   10 500,00 zł 
w tym: 
          -  zasiłki celowe dla 10  uczestników projektu w wysoko�ci 10 500,00 zł. 
 
 
Zadanie zostało wprowadzone do bud�etu Gminy Uchwał� Rady Gminy Nr 
XXXV/241/10 z dnia 18 czerwca 2010, a kolejne zmiany planu wydatków w trakcie 
roku były nast�puj�ce: 



1/ Uchwała Rady Gminy Nr III/20/10 z dnia 21 grudnia 2010 wprowadzaj�ca 
zmian� w planie dochodów i wydatków o kwot� 0,03 zł – zmniejszenie dochodów i 
wydatków w § z czwart� cyfr� 7 a zwi�kszenie z cyfr� 9. 
 
 
 

PROGRAM COMENIUS 
 

1. Nazwa programu:  Uczenie si� przez całe �ycie 
  2.  Zleceniodawca:  Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  

     Umowa Nr 2010-1-PL1-COM09-15741  
3. Realizator:  Zespół Szkół w Pobiednie 

 
 
Dział 801 – O�wiata i wychowanie 
Rozdz. 80101- Szkoły podstawowe 
 
Program został wprowadzony do bud�etu Uchwał� Rady Gminy Nr III/21/10 z dnia  
21 grudnia 2010 roku. Do ko�ca 2010 roku nie były wprowadzane zmiany w planie 
dochodów i wydatków. 
 
 
Dochody z dotacji – 3 297,93 zł 
 
Wydatki                -  3 297,83 zł 
 
Cało�� wydatków to koszty podró�y zagranicznej uczestnika projektu do Turcji w 
kwocie 3 297,83 zł, była to wizyta przygotowawcza do udziału w projekcie. 
 
 
 

KANALIZACJA WSI WOLA PIOTROWA 
 

 
1. Program o� 3- Jako�� �ycia na obszarach wiejskich i ró�nicowanie gospodarki 

wiejskiej” 
2. Działanie -  321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludno�ci wiejskiej” 
 
3. Operacja –„ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalnymi, grupowymi 

oczyszczalniami �cieków na terenie Gminy Bukowsko obejmuj�cy obszar wsi 
Wola Piotrowa” 

 
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 
Rozdział 90001- Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 
 



Wydatki wykonane w roku 2010 – 1 321 397,76 zł . 
Koszty całkowite realizacji  operacji od pocz�tku inwestycji – 1 416 984,81 zł 
Koszty kwalifikowane – 1 134 959,94 zł 
Koszty niekwalifikowane – 282 024,87 zł 
Wnioskowana kwota dotacji z programu PROW 2007-2013 – 851 219,00 zł 
 
 
W ramach realizacji zadania wybudowana została sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 
czterema biologicznymi małogrupowymi oczyszczalniami �cieków dla zlewni  
BOS 1; BOS 2; BOS 3; i BOS 4 w m.. Wola Piotrowa – wykonano 2639 metrów 
bie��cych sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 mm i  138 studzienek kanalizacyjnych 
po�rednich i kierunkowych oraz cztery biologiczne oczyszczalnie �cieków, i cztery 
przepompownie, zrealizowano prace towarzysz�ce przygotowawcze i porz�dkowe. 
 
 
�ródła finansowania zadania: 
1/ po�yczka na wyprzedzaj�ce finansowanie zaci�gni�ta z bud�etu pa�stwa w BGK 

w wysoko�ci 786 133,88 zł 
2/ �rodki własne Gminy wydatkowane od pocz�tku realizacji inwestycji  – 

630 850,93 zł. 
 
Zadanie zostało wprowadzone do bud�etu Uchwał� Rady Gminy Nr XXXI/209/09 z 
dnia 16 grudnia 2009 
w sprawie uchwalenia bud�etu Gminy na rok 2010. 
Zmiany w planie wydatków dokonane  w trakcie roku bud�etowego: 
1/ Uchwała Rady Gminy Nr XXXVIII/255/10 z dnia 29 pa�dziernika 2010 roku  w 
sprawie zmian w uchwale bud�etowej na 2010 rok, wprowadzono zmian� w planie 
dochodów i wydatków poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków w § z czwart� 
cyfr� 8 a zwi�kszenie w § z czwart� cyfr� 7. 
 
 


