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UCHWAŁA NR VII/44/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 29 czerwca 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, 235237 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 21.852.144,23 zł, , z tego: 

 dochody bieżące w kwocie 18.200.354,23 zł, 

 dochody majątkowe w kwocie 3.651.790 zł, 

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały ”;

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 3.446.726,23 zł ”.

2) w § 2 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 22.607.547,23 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 16.932.266,23 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.675.281 zł, 

zgodnie z załącznikiem nr 2, ”;

b) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„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 4.495.488,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 ”.

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 755.403 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: 

„§ 4. 1. Określa  się  łączną  kwotę  planowanych  przychodów  budżetu  w wysokości  4.799.068  zł.  z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków 

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 4.043.665 zł. z tytułu spłaty 
otrzymanych pożyczek i kredytów. 

zgodnie z załącznikiem nr 5. ”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie: 
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„§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 4.217.116 zł, w tym 
na : 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 173.451 zł 

2) spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i kredytów  w kwocie 
4.043.665 zł ”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 1.783 zł, 

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

7) 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 5 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały 

d) w załączniku nr 7 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 

e) w załączniku nr 8 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 

f) w załączniku nr 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały 

g) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 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 VII/44/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 29 czerwca 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 uzyskanymi dochodami oraz pełniejszą realizacją planowanych zadań dokonuje się następujące 
zmiany: 

1) Zmniejsza się planowane dochody o kwotę 192.100 zł w tym: 

 Zwiększa  się  dział  756    Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i od  innych  jednostek 
nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane  z ich  poborem  o kwotę  94.400  zł    udziały 
w podatku dochodowym od osbb prawnych, 

 Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 9.500 zł  wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych 
świadczeń  rodzinnych  z lat  ubiegłych  wraz  z odsetkami,  które  podlegają  odprowadzeniu  do  budżetu 
państwa 

 Zmniejsza  się  dział  921  –  Kultura  i ochrona  dziedzictwa  narodowego  o kwotę  296.000  zł    środki 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na  realizację  projektu  "Modernizacja  istniejącego  zaplecza  kulturalno
rekreacyjnego  dla wsi Wilkowo  Polskie"  .  Zadanie  będzie  realizowane w dwóch  latach  tj.  20112012  i w 
związku z tym refundacja poniesionych nakładów nastąpi po realizacji zadania tj. w 2012r. 

2) Zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 337.554 zł w tym: 

 W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  ochotnicze straże pożarne dokonuje 
się przeniesień między paragrafami kwoty 3.200 zł 

 Zmniejsza się dział 758 – Różne rozliczenia  o kwotę 652 zł uruchamiając rezerwę 

 Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 94.400 zł w tym: SP w Wilkowie Polskim  19.900 
zl; SP w Łubnicy  5.200 zł; Zespół Szkół w Wielichowie  69.300 zł 

 Zwiększa się dział 852  Pomoc społeczna o kwotę 19.289 zł w tym: zwiększa się na zwrot dotacji z tytułu 
nienależnie  pobranych  świadczeń  rodzinny  wraz  z odsetkami  przez  świadczeniobiorców,  które  podlegają 
przekazaniu  do  budżetu  państwa    9.500  zł;  na  utrzymanie OPS    4.018  zł;  usługi  opiekuńcze    4.771  zl; 
pozostała działalność  1.000 zł . Ponadto dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 6.950 zł 

 Zmniejsza się dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki  społecznej o kwotę 9.789 zł – przenosząc 
środki  na  zadania  w zakresie  pomocy  społecznej.  Ponadto  dokonuje  się  przeniesień  między  paragrafami 
kwoty 1.700 zł 

 Zmniejsza  się  dział  921  –  Kultura  i ochrona  dziedzictwa  narodowego  o kwotę  440.802  zł  w związku 
z planowaną realizacją projektu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
"Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalnorekreacyjnego dla wsi Wilkowo Polskie" w dwoch latach tj 
20112012 

3) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 441.454 zł: w tym z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
w wysokośći 162.454 zł oraz kredytu w kwocie 279.000 zł oraz po stronie rozchodów zmniejsza się o kwotę 
296.000  zł  na  spłatę  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie.  Powyzsze  zmiany  związane  są  z planowaną 
realizacją  zadania  "Modernizacja  istniejącego  zaplecza  kulturalnorekreacyjnego  dla  wsi  Wilkowo  Polskie" 
w latach 20112012 

4) W załączniku wydatki  na  programy  i projekty  ze  środków z budżetu UE, EFTA  i innych  środków ze  źródeł 
zagranicznych  niepodlegających  zwrotowi,  realizacja  zadania  z Europejskiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich "Modernizacja istniejącego zaplecza kulturalnorekreacyjnego dla wsi Wilkowo 
Polskie" została podzielona na 2 lata tj. 20112012 

5) W  załączniku  „Dotacje  udzielone w 2011  roku  z budżetu Gminy  podmiotom  należącym  i nie  należącym  do 
sektora finansów publicznych” skorygowano nazwę zadania zgodnie z uchwała Nr VI/37/2011 z dnia 25 maja 
2011 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Grodziskiemu w 2011 r. 
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6) W załączniku Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki 
nimi finansowane zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 1.249 zł w Zespole Szkół  im. Polskich Noblistów 
w Wielichowie 

7) Wydatki  jednostek  pomocniczych  –  dokonano  zwiększenia  środków  do  dyspozycji  jednostek  pomocniczych 
w świetlicach w wysokości 450 zł (świetlica Reńsko) 



Załączniki binarne
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Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Plan wydatków budżetu Gminy

Zalacznik2.pdf

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

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

Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

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

Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

Zalacznik6.xls

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr VII/44/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.

Wydatki jednostek pomocniczych

Zalacznik7.xls




Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 29.06.2011 r.Plan dochodów budżetu Gminy    


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:29-06-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:25-05-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 94 400,0094 400,000,00 15 000,0015 000,00 0,00 109 400,00109 400,00


0,00 1 786 002,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa


1 786 002,00 0,00 94 400,0094 400,000,00 1 880 402,001 880 402,00


756 0,00 94 400,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem


94 400,000,00 6 096 181,006 096 181,00 0,00 6 190 581,006 190 581,00


0920 Pozostałe odsetki 0,00 3 500,003 500,000,00 400,00400,00 0,00 3 900,003 900,00
0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 000,006 000,000,00 3 000,003 000,00 0,00 9 000,009 000,00


2 597 922,00 2 605 414,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego


7 492,00 0,00 9 500,009 500,002 597 922,00 2 614 914,0016 992,00
852 0,00 9 500,00Pomoc społeczna 9 500,002 625 069,00 2 882 741,00257 672,00 2 625 069,00 2 892 241,00267 172,00


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


0,00 -296 000,00-296 000,000,00 296 000,00296 000,00 0,00 0,000,00
0,00 340 668,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 340 668,00 0,00 -296 000,00-296 000,000,00 44 668,0044 668,00


921 0,00 -296 000,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -296 000,000,00 340 668,00340 668,00 0,00 44 668,0044 668,00


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


-192 100,00Razem 0,00 -192 100,0019 111 588,23 2 932 656,00 22 044 244,23 18 919 488,23 2 932 656,00 21 852 144,23





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

		852 - Pomoc społeczna

		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego









Załącznik nr 2 do Uchwały nr VII/44/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 29.06.2011 r.Plan wydatków budżetu Gminy


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:29-06-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:25-05-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 -1 200,00-1 200,000,00 7 000,007 000,00 0,00 5 800,005 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,001 200,000,00 21 095,0021 095,00 0,00 22 295,0022 295,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 000,002 000,000,00 20 000,0020 000,00 0,00 22 000,0022 000,00
4430 Różne opłaty i składki 0,00 -2 000,00-2 000,000,00 22 000,0022 000,00 0,00 20 000,0020 000,00


0,00 115 595,0075412 Ochotnicze straże pożarne 115 595,00 0,00 0,000,000,00 115 595,00115 595,00


754 0,00 0,00Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa


0,000,00 119 095,00119 095,00 0,00 119 095,00119 095,00


4810 Rezerwy 0,00 -652,00-652,000,00 45 435,0045 435,00 0,00 44 783,0044 783,00
0,00 45 435,0075818 Rezerwy ogólne i celowe 45 435,00 0,00 -652,00-652,000,00 44 783,0044 783,00


758 0,00 -652,00Różne rozliczenia -652,000,00 51 435,0051 435,00 0,00 50 783,0050 783,00


4260 Zakup energii 0,00 14 900,0014 900,000,00 152 545,00152 545,00 0,00 167 445,00167 445,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 53 400,0053 400,000,00 73 439,0073 439,00 0,00 126 839,00126 839,00


0,00 3 525 639,0080101 Szkoły podstawowe 3 525 639,00 0,00 68 300,0068 300,000,00 3 593 939,003 593 939,00


4300 Zakup usług pozostałych 0,00 26 100,0026 100,000,00 25 000,0025 000,00 0,00 51 100,0051 100,00
0,00 1 905 526,0080110 Gimnazja 1 905 526,00 0,00 26 100,0026 100,000,00 1 931 626,001 931 626,00


801 0,00 94 400,00Oświata i wychowanie 94 400,000,00 7 845 780,007 845 780,00 0,00 7 940 180,007 940 180,00


2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem
lub wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości


0,00 6 000,006 000,000,00 3 000,003 000,00 0,00 9 000,009 000,00


3110 Świadczenia społeczne -6 950,00 -6 950,000,002 500 000,00 2 500 000,000,00 2 493 050,00 2 493 050,000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 950,00 6 950,000,0030 543,00 31 012,00469,00 37 493,00 37 962,00469,00
4580 Pozostałe odsetki 0,00 3 500,003 500,000,00 400,00400,00 0,00 3 900,003 900,00


2 597 922,00 2 605 414,0085212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjneego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego


7 492,00 0,00 9 500,009 500,002 597 922,00 2 614 914,0016 992,00


Strona: 1


852 0,00 19 289,00Pomoc społeczna 19 289,002 625 069,00 3 354 121,67729 052,67 2 625 069,00 3 373 410,67748 341,67







Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:29-06-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:25-05-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 018,004 018,000,00 2 175,002 175,00 0,00 6 193,006 193,00
0,00 342 991,0085219 Ośrodki pomocy społecznej 342 991,00 0,00 4 018,004 018,000,00 347 009,00347 009,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 431,00431,003 280,00 4 519,001 239,00 3 280,00 4 950,001 670,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 340,004 340,0020 880,00 29 840,008 960,00 20 880,00 34 180,0013 300,00


24 360,00 34 746,0085228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze


10 386,00 0,00 4 771,004 771,0024 360,00 39 517,0015 157,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 1 000,001 000,000,00 500,00500,00 0,00 1 500,001 500,00
0,00 141 784,0085295 Pozostała działalność 141 784,00 0,00 1 000,001 000,000,00 142 784,00142 784,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 -4 899,00-4 899,000,00 13 650,0013 650,00 0,00 8 751,008 751,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 -982,00-982,000,00 982,00982,00 0,00 0,000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 -1 900,00-1 900,000,00 2 278,002 278,00 0,00 378,00378,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 -300,00-300,000,00 355,00355,00 0,00 55,0055,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 614,531 614,530,00 0,000,00 0,00 1 614,531 614,53
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 85,4785,470,00 0,000,00 0,00 85,4785,47
4307 Zakup usług pozostałych 0,00 -1 614,53-1 614,530,00 23 286,8123 286,81 0,00 21 672,2821 672,28
4309 Zakup usług pozostałych 0,00 -85,47-85,470,00 1 232,851 232,85 0,00 1 147,381 147,38
4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 -878,00-878,000,00 878,00878,00 0,00 0,000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń


socjalnych
0,00 -830,00-830,000,00 830,00830,00 0,00 0,000,00


0,00 99 747,5685395 Pozostała działalność 99 747,56 0,00 -9 789,00-9 789,000,00 89 958,5689 958,56


853 0,00 -9 789,00Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej


-9 789,000,00 99 747,5699 747,56 0,00 89 958,5689 958,56


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 -82 060,00-82 060,000,00 150 361,00150 361,00 0,00 68 301,0068 301,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 -162 454,00-162 454,000,00 296 000,00296 000,00 0,00 133 546,00133 546,00
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 -196 288,00-196 288,000,00 357 742,00357 742,00 0,00 161 454,00161 454,00


0,00 1 409 026,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 409 026,00 0,00 -440 802,00-440 802,000,00 968 224,00968 224,00
921 0,00 -440 802,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -440 802,000,00 1 549 826,001 549 826,00 0,00 1 109 024,001 109 024,00


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


-337 554,00Razem 0,00 -337 554,0020 012 445,23 2 932 656,00 22 945 101,23 19 674 891,23 2 932 656,00 22 607 547,23





		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

		758 - Różne rozliczenia

		801 - Oświata i wychowanie

		852 - Pomoc społeczna

		853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego









Załącznik nr 3 do Uchwały nr VII/44/2011
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia
29.06.2011r.


Przychody i rozchody budżetu


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


1 972 116,00
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 2 245 000,00


Przychód 4 799 068,00


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


3 365 265,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 678 400,00


Rozchód 4 043 665,00


Saldo 755 403,00









unijny 29.06.11

																								Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.06.2011r.

		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:				11,216,917.08		7,341,953.11		3,874,963.97		4,405,264.00		2,433,148.00		2,045,000.00		0.00		388,148.00		1,972,116.00		1,972,116.00		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		842,007.00		546,007.00		296,000.00		363,301.00		229,755.00		229,000.00				755.00		133,546.00		133,546.00

				z tego: do 2010r.				37,454.00		37,454.00

				2011 r.				363,301.00		229,755.00		133,546.00		363,301.00		229,755.00		229,000.00				755.00		133,546.00		133,546.00

				2012 r.				441,252.00		278,798.00		162,454.00

		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)						11,307,141.64		7,357,219.30		3,949,922.34		4,495,488.56		2,448,414.19		2,045,000.00		0.00		403,414.19		2,047,074.37		1,972,116.00		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) - 161.454 zł, koszty niekwalifikowalne - 68.301 zł

				926-926001 - środki z budżetu gminy (koszty kwalifikowalne) - 121.756 zł, koszty niekwalifikowalne - 112.015 zł









dotacje 25.05.11 

		

								Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.06.2011r.

		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 na odcinku od granicy Powiatu (km 9+730) do m. Wielichowo (km 16+900)						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 Pożarnej 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









pl zakł budż i rdw 2011 

		

												Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.06.2011r.

		Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych

		Poz.		Nazwa zakładu		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								Ogółem		w tym dotacje z budżetu		Ogółem		w tym wpłata do budżetu

		1		2		3		4		5		6		7		8

		1.		Zakład Gospodarki Komunalnej w Wielichowie		142,632		2,143,367		410,859		2,140,710				145,289

		Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1, oraz wydatki nimi finansowane

		Poz.		Jednostka budżetowa		Dochody		Wydatki

		1		2		3		4

		2		Zespół  Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie		40,849		40,849









sołectwa 29.06.11

		

														Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VII/44/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 29.06.2011r.

						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						89416.0

								92109.0				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						89,416

										4210.0		Zakup materiałów i wyposażenia						66,701

												Dębsko						4,091

												Łubnica						18,783

												Piotrowo Wielkie						1,251

												Prochy						5,363

												Reńsko						803

												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												169329.0









