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UCHWAŁA NR VI/35/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada uchwala co następuje: 

§ 1. 

W uchwale NR IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011 r. Rady Miejskiej Wielichowa w sprawie budżetu na rok 2011 
wprowadza się następujące zmiany 

1) w § 1: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.044.244,23 zł, , z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 18.096.454,23 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 3.947.790 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dochody, o których mowa w ust 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 2.932.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 

2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w kwocie 3.742.726,23 zł ”.

2) w § 2 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.945.101,23 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 16.829.018,23 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 6.116.083 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2, ”;

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 2.932.656 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 
w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 4.936.290,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 ”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 900.857 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, 
jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów 
i pożyczek z lat ubiegłych oraz kredytów ”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.240.522 zł. z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.339.665 zł. z tytułu spłaty 
otrzymanych pożyczek i kredytów. 

zgodnie z załącznikiem nr 5. ”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.658.570 zł, na 
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ”;

6) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 108.000 zł 
przeznacza się na realizację zadań określonych: 

1) w programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 173.506 zł 

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł. 

zgodnie z załącznikiem nr 13 ”;

7) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 2.435 zł, 

2) celową w wysokości 43.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ”;

8) Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały, o której mowa w § 1, jak następuje: 

a) w załączniku nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały 

b) w załączniku nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 

c) w załączniku nr 3 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 

d) w załączniku nr 4 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 

e) w załączniku nr 5 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 

f) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 

g) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 

h) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały 

i) dodaje się załącznik nr 13 zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/35/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 25 maja 2011 r.

Rada Miejska w Wielichowie Uchwałą nr IV/16/11 z dnia 16 lutego 2011r ustaliła budżet miasta i gminy na rok 
2011. W związku z otrzymanymi dotacjami oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące 
zmiany: 

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 1.016.882,23 zł w tym: 

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 224.991 zł, w tym: 1.155 zł - odszkodowanie za 
okresowe zajęcie działki rolnej pod budowę gazociągu w miejscowości Gradowice oraz 223.836 zł - dotacja 
celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

- Zwiększa się dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.025 zł - z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 8.320 zł - dotacja celowa na realizację programu "Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania" 

- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 72.293,23 zł , w tym: 
dotacje celowe na realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można 
więcej” – środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - 68.658,37 zł oraz z budżetu państwa - 3.634,86 zł 

- Zwiększa się dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - o kwotę 42.120 zł - dotacja celowa na 
dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 298.868 zł w tym: 2.868 zł - 
środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. 
"Świetlica wiejska-nasza wspólna sprawa" - refundacja poniesionych nakladów w 2010 roku oraz 296.000 zl 
na realizację projektu "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo 
Polskie" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00174-6930-UM1530110/10 w ramach 
działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 
zawartej w dniu 11 stycznia 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego 

- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 365.265 zł środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego 
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" zgodnie z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 
00248-6922-UM1500200/10 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-
2013 zawartej w dniu 15 lutego 2011r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego 

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 1.364.530,23 zł w tym: 

- Zwiększa się dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 229.836 zl w tym: 6.000 zł, dotacja celowa dla 
Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na dofinansowanie realizacji zdania „Rów 
Pośredni i N46– mechaniczne odmulanie dna rowu. Całkowity koszt zadania 20.000 zł oraz 223.836 zł - 
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 
do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 

- W dziale 600 – Transport i łączność - drogi powiatowe dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 
40.000 zł w związku ze zmianą nazwy zadania "Remont drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-
Wielichowo - opracowanie dokumentacji" na "Przebudowa" w/w drogi 

- Zwiększa się dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 35.800 zł, w tym na: obsługę prawną - 8.700 zł, 
oraz 27.100 zł na wykonanie dokumentacji przekształcenia Zakładu Gosposarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej w Wielichowie w jednoosobą spółkę prawa handlowego. Ponadto dokonuje się przeniesień 
między paragrafami kwoty 1.000 zł (spis powszechny) 

- Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia - o kwotę 36.793 zł uruchamiając rezerwę 
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- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 16.000 zł w tym: dotacja celowa dla Powiatu 
Wolsztyńskiego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji – 
6.000 zł oraz wymianę okien w Szkole Podstawowej w Wilkowie Polskim -10.000 zł 

- Zmniejsza się dział 851 – Ochrona zdrowia - o kwotę 67.000 zł przeznaczając powyższe środki na realizacje 
projektu pn. "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" (dział 926 - 
Kultura fizyczna) realizowanego w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych 

- Zwiększa się dział 852 - Pomoc społeczna o kwotę 8.605 zł w tym: 285 zł na dodatek mieszkaniowy oraz 
8.320 zł na dożywianie. Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.249 zł 

- Zwiększa się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 72.293,23 zł – na 
realizację projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego „Można inaczej, można więcej” 

- Zwiększa się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 52.650 zł na świadczenia pomocy 
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 

- Zmniejsza się dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 350.000 zł na budowę sieci 
kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap. W wyniku przeprowadzonego 
przetargu planowane nakłady na to zadanie są niższe 

- Zwiększa się dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 804.103 zł na realizację 
projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich "Modernizacja 
istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" 

- Zwiększa się dział 926 – Kultura fizyczna o kwotę 599.036 zł na realizację projektu z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pn. "Budowa ogólnodostępnego 
wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" 

3) Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.008.913 zł w tym: zmniejsza się przychody z tytułu kredytu na 
budowę sieci kanalizacyjne w miejscowości Wielichowo i Wielichowo Wieś - II etap o kwotę 350.000 zł 
(zadanie zostanie zrealizwane przy niższych nakładach); zwiększa się przychody z tytułu pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie o kwotę 661.265 zł oraz kredytu w wysokości 674.000 zł na realizację zadań 
"Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" oraz "Budowa 
ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" oraz wolne środki w wysokości 23.648 zł. 
Po stronie rozchodów zwiększa się o kwotę 661.265 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

4) W załączniku „Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do 
sektora finansów publicznych” skorygowano o zmiany wprowadzone w planowanych wydatkach budżetowych 

5) W załączniku wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł 
zagranicznych niepodlegających zwrotowi wprowadzono realizację projektów z Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Można inaczej, można więcej”, z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" 
i "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy" oraz skorygowano wysokość 
nakładów faktycznie poniesionych w 2010 r. na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, 
kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo" 

6) Wydatki jednostek pomocniczych – dokonano zwiększenia środków do dyspozycji jednostek pomocniczych na 
zadania drogowe w wysokości 950 zł, ponadto dokonuje się przeniesień między zadaniami w sołectwach 
Gradowice, Wielichowo-Wieś, Zielęcin, natomiast w świetlicach dokonuje się przeniesień między paragrafami 
kwoty 322 zł (świetlica Śniaty) 

7) Dodaje się załącznik „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki 
na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
programie przeciwdziałania narkomanii” .po stronie wydatków dokonano przeniesień między działami kwoty 
67.000 zł (dział 851 - Ochrona zdrowia rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczjąc 
powyzsze środki na dofinansowanie realizacji zadania "Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 
sportowego w Łubnicy" określonego w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
(dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92601 - Obiekty sportowe) 
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Załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/35/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 25.05.2011 r.Plan dochodów budżetu Gminy    


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:25-05-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:28-04-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 155,001 155,000,00 0,000,00 0,00 1 155,001 155,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa


na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


223 836,00 223 836,000,000,00 0,000,00 223 836,00 223 836,000,00


0,00 0,0001095 Pozostała działalność 0,00 223 836,00 224 991,001 155,00223 836,00 224 991,001 155,00
010 223 836,00 224 991,00Rolnictwo i łowiectwo 1 155,000,00 0,000,00 223 836,00 224 991,001 155,00


0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności


0,00 5 025,005 025,000,00 0,000,00 0,00 5 025,005 025,00
0,00 383 100,0070005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 383 100,00 0,00 5 025,005 025,000,00 388 125,00388 125,00


700 0,00 5 025,00Gospodarka mieszkaniowa 5 025,000,00 383 100,00383 100,00 0,00 388 125,00388 125,00


2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)


0,00 8 320,008 320,000,00 51 900,0051 900,00 0,00 60 220,0060 220,00
0,00 52 500,0085295 Pozostała działalność 52 500,00 0,00 8 320,008 320,000,00 60 820,0060 820,00


852 0,00 8 320,00Pomoc społeczna 8 320,002 625 069,00 2 874 421,00249 352,00 2 625 069,00 2 882 741,00257 672,00


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


0,00 68 658,3768 658,370,00 0,000,00 0,00 68 658,3768 658,37


2009 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


0,00 3 634,863 634,860,00 0,000,00 0,00 3 634,863 634,86


0,00 0,0085395 Pozostała działalność 0,00 0,00 72 293,2372 293,230,00 72 293,2372 293,23


853 0,00 72 293,23Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej


72 293,230,00 0,000,00 0,00 72 293,2372 293,23


Strona: 1
854 0,00 42 120,00Edukacyjna opieka wychowawcza 42 120,000,00 0,000,00 0,00 42 120,0042 120,00







Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:25-05-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:28-04-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)


0,00 42 120,0042 120,000,00 0,000,00 0,00 42 120,0042 120,00
0,00 0,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 42 120,0042 120,000,00 42 120,0042 120,00


854 0,00 42 120,00Edukacyjna opieka wychowawcza 42 120,000,00 0,000,00 0,00 42 120,0042 120,00


2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł


0,00 2 868,002 868,000,00 0,000,00 0,00 2 868,002 868,00


6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł


0,00 296 000,00296 000,000,00 0,000,00 0,00 296 000,00296 000,00


0,00 41 800,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 41 800,00 0,00 298 868,00298 868,000,00 340 668,00340 668,00
921 0,00 298 868,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 868,000,00 41 800,0041 800,00 0,00 340 668,00340 668,00


6298 Środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
(związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł


0,00 365 265,00365 265,000,00 0,000,00 0,00 365 265,00365 265,00
0,00 0,0092601 Obiekty sportowe 0,00 0,00 365 265,00365 265,000,00 365 265,00365 265,00


926 0,00 365 265,00Kultura fizyczna 365 265,000,00 0,000,00 0,00 365 265,00365 265,00


Strona: 2 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl


793 046,23Razem 223 836,00 1 016 882,2318 318 542,00 2 708 820,00 21 027 362,00 19 111 588,23 2 932 656,00 22 044 244,23





		010 - Rolnictwo i łowiectwo

		700 - Gospodarka mieszkaniowa

		852 - Pomoc społeczna

		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		926 - Kultura fizyczna 









Załącznik nr 2 do Uchwały nr VI/35/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 25.05.2011 r.Plan wydatków budżetu Gminy


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:25-05-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:28-04-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych


0,00 6 000,006 000,000,00 0,000,00 0,00 6 000,006 000,00
0,00 0,0001008 Melioracje wodne 0,00 0,00 6 000,006 000,000,00 6 000,006 000,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,88 267,880,000,00 0,000,00 267,88 267,880,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 43,46 43,460,000,00 0,000,00 43,46 43,460,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 774,00 1 774,000,000,00 0,000,00 1 774,00 1 774,000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334,76 334,760,000,00 0,000,00 334,76 334,760,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 969,62 1 969,620,000,00 0,000,00 1 969,62 1 969,620,00
4430 Różne opłaty i składki 219 446,28 219 446,280,000,00 0,000,00 219 446,28 219 446,280,00


0,00 0,0001095 Pozostała działalność 0,00 223 836,00 223 836,000,00223 836,00 223 836,000,00


010 223 836,00 229 836,00Rolnictwo i łowiectwo 6 000,000,00 6 055,006 055,00 223 836,00 235 891,0012 055,00


2710 Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących


0,00 -40 000,00-40 000,000,00 40 000,0040 000,00 0,00 0,000,00


6300 Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych


0,00 40 000,0040 000,000,00 426 975,00426 975,00 0,00 466 975,00466 975,00


0,00 473 575,0060014 Drogi publiczne powiatowe 473 575,00 0,00 0,000,000,00 473 575,00473 575,00
600 0,00 0,00Transport i łączność 0,000,00 1 030 545,001 030 545,00 0,00 1 030 545,001 030 545,00


4300 Zakup usług pozostałych 0,00 35 800,0035 800,000,00 142 800,00142 800,00 0,00 178 600,00178 600,00


0,00 1 548 669,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)


1 548 669,00 0,00 35 800,0035 800,000,00 1 584 469,001 584 469,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń


1 000,00 1 000,000,006 530,00 6 530,000,00 7 530,00 7 530,000,00


Strona: 1


9 974,00 9 974,0075056 Spis powszechny i inne 0,00 0,00 0,000,009 974,00 9 974,000,00


750 0,00 35 800,00Administracja publiczna 35 800,0069 574,00 2 047 753,001 978 179,00 69 574,00 2 083 553,002 013 979,00







Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:25-05-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:28-04-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -128,46 -128,460,00339,64 339,640,00 211,18 211,180,00
4120 Składki na Fundusz Pracy -20,84 -20,840,0055,10 55,100,00 34,26 34,260,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -850,70 -850,700,002 249,26 2 249,260,00 1 398,56 1 398,560,00


4810 Rezerwy 0,00 -36 793,00-36 793,000,00 82 228,0082 228,00 0,00 45 435,0045 435,00
0,00 82 228,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 82 228,00 0,00 -36 793,00-36 793,000,00 45 435,0045 435,00


758 0,00 -36 793,00Różne rozliczenia -36 793,000,00 88 228,0088 228,00 0,00 51 435,0051 435,00


4270 Zakup usług remontowych 0,00 10 000,0010 000,000,00 13 000,0013 000,00 0,00 23 000,0023 000,00
0,00 3 515 639,0080101 Szkoły podstawowe 3 515 639,00 0,00 10 000,0010 000,000,00 3 525 639,003 525 639,00


2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego


0,00 6 000,006 000,000,00 0,000,00 0,00 6 000,006 000,00
0,00 0,0080105 Przedszkola specjalne 0,00 0,00 6 000,006 000,000,00 6 000,006 000,00


801 0,00 16 000,00Oświata i wychowanie 16 000,000,00 7 829 780,007 829 780,00 0,00 7 845 780,007 845 780,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 -40 000,00-40 000,000,00 53 428,0053 428,00 0,00 13 428,0013 428,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 -27 000,00-27 000,000,00 70 606,0070 606,00 0,00 43 606,0043 606,00


0,00 173 506,0085154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 173 506,00 0,00 -67 000,00-67 000,000,00 106 506,00106 506,00
851 0,00 -67 000,00Ochrona zdrowia -67 000,000,00 209 506,00209 506,00 0,00 142 506,00142 506,00


3110 Świadczenia społeczne 0,00 285,00285,000,00 15 946,0015 946,00 0,00 16 231,0016 231,00
0,00 15 946,0085215 Dodatki mieszkaniowe 15 946,00 0,00 285,00285,000,00 16 231,0016 231,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń


0,00 -1 200,00-1 200,000,00 3 978,003 978,00 0,00 2 778,002 778,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 200,001 200,000,00 975,00975,00 0,00 2 175,002 175,00
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 -49,00-49,000,00 4 200,004 200,00 0,00 4 151,004 151,00
4480 Podatek od nieruchomości 0,00 49,0049,000,00 850,00850,00 0,00 899,00899,00


0,00 342 991,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 342 991,00 0,00 0,000,000,00 342 991,00342 991,00


3110 Świadczenia społeczne 0,00 8 320,008 320,000,00 121 864,00121 864,00 0,00 130 184,00130 184,00


Strona: 2


0,00 133 464,0085295 Pozostała działalność 133 464,00 0,00 8 320,008 320,000,00 141 784,00141 784,00


852 0,00 8 605,00Pomoc społeczna 8 605,002 625 069,00 3 345 516,67720 447,67 2 625 069,00 3 354 121,67729 052,67







Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:25-05-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:28-04-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 -1 000,00-1 000,000,00 1 500,001 500,00 0,00 500,00500,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,001 000,000,00 10 100,0010 100,00 0,00 11 100,0011 100,00


3027 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń


0,00 525,90525,900,00 0,000,00 0,00 525,90525,90
3029 Wydatki osobowe niezaliczone do


wynagrodzeń
0,00 27,8427,840,00 0,000,00 0,00 27,8427,84


4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 32 738,4132 738,410,00 0,000,00 0,00 32 738,4132 738,41
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 733,211 733,210,00 0,000,00 0,00 1 733,211 733,21
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 919,75919,750,00 0,000,00 0,00 919,75919,75
4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 48,6948,690,00 0,000,00 0,00 48,6948,69
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 5 294,575 294,570,00 0,000,00 0,00 5 294,575 294,57
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 280,30280,300,00 0,000,00 0,00 280,30280,30
4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 824,78824,780,00 0,000,00 0,00 824,78824,78
4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 43,6643,660,00 0,000,00 0,00 43,6643,66
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 906,682 906,680,00 0,000,00 0,00 2 906,682 906,68
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 153,88153,880,00 0,000,00 0,00 153,88153,88
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 23 286,8123 286,810,00 0,000,00 0,00 23 286,8123 286,81
4309 Zakup usług pozostałych 0,00 1 232,851 232,850,00 0,000,00 0,00 1 232,851 232,85
4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 1 169,011 169,010,00 0,000,00 0,00 1 169,011 169,01
4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 61,8961,890,00 0,000,00 0,00 61,8961,89
4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń


socjalnych
0,00 992,46992,460,00 0,000,00 0,00 992,46992,46


4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych


0,00 52,5452,540,00 0,000,00 0,00 52,5452,54


0,00 27 454,3385395 Pozostała działalność 27 454,33 0,00 72 293,2372 293,230,00 99 747,5699 747,56


853 0,00 72 293,23Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej


72 293,230,00 27 454,3327 454,33 0,00 99 747,5699 747,56


3240 Stypendia dla uczniów 0,00 52 650,0052 650,000,00 0,000,00 0,00 52 650,0052 650,00
0,00 0,0085415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 52 650,0052 650,000,00 52 650,0052 650,00


854 0,00 52 650,00Edukacyjna opieka wychowawcza 52 650,000,00 151 911,00151 911,00 0,00 204 561,00204 561,00


Strona: 3


900 0,00 -350 000,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska


-350 000,000,00 1 614 507,001 614 507,00 0,00 1 264 507,001 264 507,00







6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 -350 000,00-350 000,000,00 732 377,00732 377,00 0,00 382 377,00382 377,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 150 361,00150 361,000,00 0,000,00 0,00 150 361,00150 361,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 296 000,00296 000,000,00 0,000,00 0,00 296 000,00296 000,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 357 742,00357 742,000,00 0,000,00 0,00 357 742,00357 742,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 112 015,00112 015,000,00 0,000,00 0,00 112 015,00112 015,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 365 265,00365 265,000,00 0,000,00 0,00 365 265,00365 265,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 121 756,00121 756,000,00 0,000,00 0,00 121 756,00121 756,00


0,00 900 537,0090001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 537,00 0,00 -350 000,00-350 000,000,00 550 537,00550 537,00


921 0,00 804 103,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 804 103,000,00 745 723,00745 723,00 0,00 1 549 826,001 549 826,00
0,00 604 923,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 604 923,00 0,00 804 103,00804 103,000,00 1 409 026,001 409 026,00


926 0,00 599 036,00Kultura fizyczna 599 036,000,00 45 600,0045 600,00 0,00 644 636,00644 636,00
0,00 2 900,0092601 Obiekty sportowe 2 900,00 0,00 599 036,00599 036,000,00 601 936,00601 936,00


Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl


1 140 694,23Razem 223 836,00 1 364 530,2318 871 751,00 2 708 820,00 21 580 571,00 20 012 445,23 2 932 656,00 22 945 101,23





		010 - Rolnictwo i łowiectwo

		600 - Transport i łączność

		750 - Administracja publiczna

		758 - Różne rozliczenia

		801 - Oświata i wychowanie

		851 - Ochrona zdrowia

		852 - Pomoc społeczna

		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		926 - Kultura fizyczna 









Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/35/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 25.05.2011r.Dochody związane z realizacją zadań z zakresu


administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na


dzień:25-05-11
Zlecone


Stan na
dzień:28-04-11


Zmiana


Zlecone Zlecone


2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami


223 836,000,00 223 836,00
0,0001095 Pozostała działalność 223 836,00223 836,00


010 223 836,00Rolnictwo i łowiectwo 0,00 223 836,00


Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl


Razem 223 836,002 708 820,00 2 932 656,00





		010 - Rolnictwo i łowiectwo









Załącznik nr 4 do Uchwały nr VI/35/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 25.05.2011 r.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu


administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na


dzień:25-05-11
Zlecone


Stan na
dzień:28-04-11


Zmiana


Zlecone Zlecone


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,880,00 267,88
4120 Składki na Fundusz Pracy 43,460,00 43,46
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 774,000,00 1 774,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 334,760,00 334,76
4300 Zakup usług pozostałych 1 969,620,00 1 969,62
4430 Różne opłaty i składki 219 446,280,00 219 446,28


0,0001095 Pozostała działalność 223 836,00223 836,00
010 223 836,00Rolnictwo i łowiectwo 0,00 223 836,00


3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń


1 000,006 530,00 7 530,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -128,46339,64 211,18
4120 Składki na Fundusz Pracy -20,8455,10 34,26
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -850,702 249,26 1 398,56


9 974,0075056 Spis powszechny i inne 0,009 974,00
750 0,00Administracja publiczna 69 574,00 69 574,00


Strona: 1 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl


Razem 223 836,002 708 820,00 2 932 656,00





		010 - Rolnictwo i łowiectwo

		750 - Administracja publiczna









Załącznik nr 5 do Uchwały nr VI/35/2011
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
25.05.2011r.


Przychody i rozchody budżetu


903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej


2 134 570,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 581 952,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 524 000,00


Przychód 5 240 522,00


963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej


3 661 265,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 678 400,00


Rozchód 4 339 665,00


Saldo 900 857,00









dotacje 25.05.11 

		

								Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 25.05.2011r.

		Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu Gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

		Dział		Rozdział		Treść		Kwota dotacji (w zł)

								podmiotowej		przedmiotowej		celowej

		1		2		3		4		5		6

		Jednostki sektora finansów publicznych

						Nazwa jednostki

						Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie, w tym:

		400		40002		dopłata do dostawy wody				234,000

		900		90001		dopłata do oczyszczania ścieków				143,750

		900		90002		dopłata do odbioru odpadów				66,775

						Województwo Wielkopolskie

		600		60013		Pomoc finansowa  na budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rakoniewice -Wielichowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312						250,000

						Powiat Grodziski

		600		60014		Pomoc finansową  na realizację zadania - Remont drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo-Kamieniec (ul. Grodziska, ul. Podgórna) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013						426,975

		600		60014		Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn-Tarnowa-Wielichowo - opracowanie dokumentacji						40,000

		851		85111		Pomoc finansowa  na zakup ambulansu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim						28,000

		900		90002		Utylizację azbestu						15,000

						Powiat Wolsztyński

		801		80105		Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na prowadzenie oddziału przedszkolnego z zakresu wczesnej rewalidacji i rehabilitacji						6,000

						Centrum Kultury w Wielichowie w tym:

		921		92109		na prowadzenie działalności kulturalnej		338,600

		921		92109		na modernizacja  istniejącego  zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Gradowice						124,163

		921		92116		na prowadzenie Biblioteki		128,800

						Razem		467,400		444,525		890,138

		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

						Nazwa zadania

		010		01008		Dotacja dla Spółki Wodnej Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie na odmulanie rowu Młyńskiego i rowu M46						6,000

		754		75412		Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożatrnej w Wilkowie Polskim na zakup pompy szlamowej						4,500

						Stowarzyszenia Gospodarczo-Edukacyjnego "Dobro Dziecka" w Gradowicach na prowadzenie niepublicznej:

		801		80101		Szkoły Podstawowej		323,244

		801		80103		Oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej		34,231

		900		90008		Organizację konkursu promującego ekologię i ochrony zwierząt						1,000

		926		92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w ramach klubów i organizacji sportowych						15,000

						Razem		357,475		0		26,500

						Ogółem dotacje		824,875		444,525		916,638
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																								Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 25.05.2011r.

		Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

		L.p.		Projekt		Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)		w tym:				Planowane wydatki

										Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		2011 r.

														Wydatki razem (9+13)		z tego:

																Środki z budżetu krajowego								Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi

																Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:

																		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe				pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe

		1		2		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		Wydatki bieżące razem:				90,224.56		15,266.19		74,958.37		90,224.56		15,266.19		0.00		0.00		15,266.19		74,958.37		0.00		0.00		0.00		74,958.37

		1.1		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

				Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

				Nazwa projektu:		"Nasz Region - mapa turystyczna gminy Wielichowo"

				Razem wydatki:		750-75075		9,450.00		3,150.00		6,300.00		9,450.00		3,150.00						3,150.00		6,300.00								6,300.00

		1.2		Program:		Program operacyjny Kapitał Ludzki

				Priorytet:		VII. Promocja integracji społecznej

				Działanie:		7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

				Nazwa projektu:		"Można inaczej, można więcej"

				Razem wydatki:		853-85395		80,774.56		12,116.19		68,658.37		80,774.56		12,116.19						12,116.19		68,658.37								68,658.37

		2		Wydatki majątkowe razem:				11,179,013.08		7,304,049.11		3,874,963.97		4,846,066.00		2,711,496.00		2,324,000.00		0.00		387,496.00		2,134,570.00		2,134,570.00		0.00		0.00		0.00

		2.1		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

				Działanie:		321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

				Nazwa projektu:		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielichowo, Wielichowo Wieś, Ziemin, sieci tranzytowej do Śniat, Łubnicy, Trzcinicy, kanalizacji sanitarnej w części m. Wielichowo oraz stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo

				Razem wydatki:		400-40002		9,775,874.08		6,562,175.11		3,213,698.97		3,442,927.00		1,969,622.00		1,650,000.00		0.00		319,622.00		1,473,305.00		1,473,305.00		0.00		0.00		0.00

				z tego: do 2009r.				1,705,834.00		1,705,834.00				3,442,927.00		1,969,622.00		1,650,000.00				319,622.00		1,473,305.00		1,473,305.00						0.00

				2010 r.				4,627,113.08		2,886,719.11		1,740,393.97

				2011 r.				3,442,927.00		1,969,622.00		1,473,305.00

		2.2		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

				Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

				Nazwa projektu:		"Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalno-rekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie"

				Razem wydatki:		921-92109		804,103.00		508,103.00		296,000.00		804,103.00		508,103.00		508,000.00				103.00		296,000.00		296,000.00

		2.3		Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

				Działanie:		413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

				Nazwa projektu:		"Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łubnicy"

				Razem wydatki:		926-92601		599,036.00		233,771.00		365,265.00		599,036.00		233,771.00		166,000.00				67,771.00		365,265.00		365,265.00

		Ogółem (1+2)						11,269,237.64		7,319,315.30		3,949,922.34		4,936,290.56		2,726,762.19		2,324,000.00		0.00		402,762.19		2,209,528.37		2,134,570.00		0.00		0.00		74,958.37

				objaśnienia do środków z budżetu krajowego w 2011r.

				750-75075 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 2.700 zł, koszty niekwalifikowalne - Vat - 450 zł

				853-85395 - środki z budżetu gminy - 8.481,33 zł, dotacja z budżetu państwa - 3.634,86 zł

				400-40002 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 1.210.365 zł, koszty niekwalifikowalne - 759.257 zł

				921-92109 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 357.742 zł, koszty niekwalifikowalne - 150.361 zł

				926-926001 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 121.756 zł, koszty niekwalifikowalne - 112.015 zł
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														Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 25.05.2011r.

						Wydatki jednostek pomocniczych

						Dział		Rozdział		§		Treść						Wydatki

						600.0						Transport i łączność						76188.0

								60016.0				Drogi publiczne gminne						76,188

										4210.0		Zakup materiałów i wyposażenia						34,721

												Augustowo						3,570

												Celinki						2,768

												Dębsko						3,610

												Gradowice						1,420

												Łubnica						1,600

												Piotrowo Wielkie						3,488

												Prochy						3,608

												Pruszkowo						2,665

												Reńsko						2,645

												Śniaty						4,068

												Trzcinica						300

												Wielichowo miasto						1,100

												Wilkowo Polskie						2,330

												Zielęcin						500

												Ziemin						1,049

										4270.0		Zakup usług remontowych						33,362

												Augustowo						2,153

												Celinki						861

												Dębsko						2,756

												Gradowice						5,453

												Łubnica						2,153

												Piotrowo Wielkie						1,379

												Prochy						1,292

												Pruszkowo						1,292

												Reńsko						861

												Śniaty						2,583

												Wielichowo miasto						1,722

												Wielichowo wieś						3,920

												Wilkowo Polskie						1,722

												Zielęcin						3,493

												Ziemin						1,722

										4300.0		Zakup usług pozostałych						8,105

												Augustowo						578

												Celinki						578

												Dębsko						481

												Piotrowo Wielkie						578

												Prochy						578

												Pruszkowo						386

												Reńsko						386

												Śniaty						578

												Wielichowo miasto						3,000

												Wilkowo Polskie						962

						900.0						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						3725.0

								90004.0				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						3,725

										4210.0		Zakup materiałów i wyposażenia						3,725

												Dębsko						1,000

												Prochy						150

												Pruszkowo						75

												Śniaty						1,000

												Trzcinica						400

												Wilkowo Polskie						1,000

												Ziemin						100

						921.0						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						88966.0

								92109.0				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						88,966

										4210.0		Zakup materiałów i wyposażenia						66,251

												Dębsko						4,091

												Łubnica						18,783

												Piotrowo Wielkie						1,251

												Prochy						5,363

												Reńsko						353

												Śniaty						8,237

												Trzcinica						869

												Wilkowo Polskie						26,951

												Ziemin						353

										4270.0		Zakup usług remontowych						22,715

												Dębsko						1,423

												Łubnica						5,987

												Piotrowo Wielkie						477

												Prochy						1,847

												Reńsko						177

												Śniaty						3,235

												Trzcinica						349

												Wilkowo Polskie						9,043

												Ziemin						177

						Razem												168879.0
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						Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI/35/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 25.05.2011r.

		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii

		Treść		Dział		Rozdział		§		Kwota

		Dochody								108,000

		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		756						108,000

		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				75618				108,000

		Wpływy  z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						0480		108,000

		Wydatki								175,506

		Ochrona zdrowia		851						108,506

		Zwalczanie narkomanii				85153				2,000

		Wynagrodzenia bezosobowe						4170		1,500

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						4240		500

		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				85154				106,506

		Składki na ubezpieczenia społeczne						4110		2,000

		Wynagrodzenia bezosobowe						4170		42,472

		Zakup materiałów i wyposażenia						4210		13,428

		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						4240		1,000

		Zakup usług pozostałych						4300		43,606

		Podróże służbowe krajowe						4410		1,000

		Różne opłaty i składki						4430		2,000

		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						4610		1,000

		Kultura fizyczna		926						67,000

		Obiekty sportowe				92601				67,000

		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6050		67,000









