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UCHWAŁA NR XI/82/2011
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 28 grudnia 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, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 ze zm.) uchwala się, 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 20.687.794,23 zł, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 19.266.369,23 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 1.421.425 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 
w wysokości 3.414.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.;”;

2) w § 2 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się wydatki budżetu na 2011 rok w łącznej kwocie 23.519.273,23 zł, z tego: 

1) wydatki bieżące w wysokości 17.848.828,23 zł, 

2) wydatki majątkowe w wysokości 5.670.445 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 ;”,

b) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) wydatki  na  realizację  zadań z zakresu  administracji  rządowej i innych  zadań  zleconych  ustawami 
w wysokości 3.414.163 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.;”,

c) 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 3.468.590,56 zł”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.831.479 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 4.637.779 zł. z tytułu 
zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków 
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2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.806.300 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 4.055.827 zł, w tym 
na : 

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2.249.527 zł 

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 

1.806.300 zł ;”;

6) 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 9 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, 

g) w załączniku nr 12 zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 

h) skreśla się załącznik nr 7 do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Stanisław Marciniak
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plan dochodów budżetu Gminy 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plan wydatków budżetu Gminy 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego ustawami 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Przychody i rozchody budżetu 



Id: 51F1882E-B57E-40E0-8AF6-38DEFD604345. Uchwalony Strona 4

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Plik dostępny w sekcji 'Załączniki'

Wydatki jednostek pomocniczych 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XI/82/2011

Rady Miejskiej Wielichowa

z dnia 28 grudnia 2011 r.

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

1) Zwiększa się planowane dochody o kwotę 365.021 zł w tym: 

- Zwiększa się dział 400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 320.100 

zł, - wpływy z tytułu  nieterminowego wykonania robót związanych z realizacją 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” 

- 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 44.300 zł, - podatek od 

czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – 25.500 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób 

prawnych – 18.800 zł, 

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 621 zł, - dotacja celowa na zadania zlecone 

z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu wydanych decyzji 

administracyjnych przyznających dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, wypłacane w oparciu o rządowy 

program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. 

2) Zwiększa się planowane wydatki o kwotę 342.199 zł w tym: 

- Zwiększa się dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 500 zł - wpłaty na rzecz izb rolniczych, 

- Zwiększa się dział 400– Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę 326.078 

zł, - na wykonanie robót dodatkowych  związane z realizacją 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” 

- W dziale 750 –  Administracja publiczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 10.000 zł na 

zakup usług pozostałych w Urzędzie Miasta i Gminy, 

- W dziale 751 –  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa dokonuje się przeniesienia między paragrafami  kwoty 0,38 zł, 

- Zwiększa się dział 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 4.442 zł -  przeniesienie nie wykorzystanych 

środków w Szkole Podstawowej w Łubnicy z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza na zakup 

materiałów, 

- Zmniejsza się dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 4.442 zł, - nie wykorzystane środki 

w świetlicach szkolnych oraz w dokształcaniu nauczycieli przeznacza się na zadania oświatowe, 

- Zwiększa się dział 852 – Pomoc społeczna o kwotę 621 zł, - środki  na  realizację  rządowego  

programu wspierania  osób  pobierających  świadczenie  pielęgnacyjne,  
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- Zwiększa się dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem 

na zakup energii i konserwacji oświetlenia ulicznego, 

- W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przeniesienia między paragrafami 

kwoty 600 zł z zakupów materiałów na usługi remontowe w świetlicy w Łubnicy. 

3) Zmniejsza  się  przychody  budżetu o kwotę  22.822 zł z tytułu   pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie.w 

związku z realizacją  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” - pożyczka zostanie zaciągnięta w 2012 r. 

4) 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 6.976 zł w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów 

w Wielichowie. 

5) Wydatki jednostek pomocniczych – dokonuje się przeniesień między paragrafami w świetlicach kwoty 600 zł 

(świetlica Łubnica). 





Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI/82/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 28.12.2011Plan dochodów budżetu Gminy    


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:28-12-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:14-12-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 320 100,00320 100,000,00 0,000,00 0,00 320 100,00320 100,00
0,00 1 127 900,0040002 Dostarczanie wody 1 127 900,00 0,00 320 100,00320 100,000,00 1 448 000,001 448 000,00


400 0,00 320 100,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę


320 100,000,00 1 145 500,001 145 500,00 0,00 1 465 600,001 465 600,00


0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 25 500,0025 500,000,00 88 300,0088 300,00 0,00 113 800,00113 800,00


0,00 1 280 300,0075616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilno-prawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych


1 280 300,00 0,00 25 500,0025 500,000,00 1 305 800,001 305 800,00


0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 0,00 18 800,0018 800,000,00 167 500,00167 500,00 0,00 186 300,00186 300,00


0,00 1 938 502,0075621 Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa


1 938 502,00 0,00 18 800,0018 800,000,00 1 957 302,001 957 302,00


756 0,00 44 300,00Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem


44 300,000,00 6 281 922,006 281 922,00 0,00 6 326 222,006 326 222,00


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


621,00 621,000,0010 179,00 10 179,000,00 10 800,00 10 800,000,00
10 179,00 128 183,0085295 Pozostała działalność 118 004,00 621,00 621,000,0010 800,00 128 804,00118 004,00


852 621,00 621,00Pomoc społeczna 0,002 897 309,00 3 229 778,00332 469,00 2 897 930,00 3 230 399,00332 469,00


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


364 400,00Razem 621,00 365 021,0016 909 231,23 3 413 542,00 20 322 773,23 17 273 631,23 3 414 163,00 20 687 794,23





		400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

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

		852 - Pomoc społeczna






Załącznik nr 3 do Uchwały nr XI/82/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 28.12.2011Dochody związane z realizacją zadań z zakresu


administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na


dzień:28-12-11
Zlecone


Stan na
dzień:14-12-11


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


621,0010 179,00 10 800,00
10 179,0085295 Pozostała działalność 621,0010 800,00


852 621,00Pomoc społeczna 2 897 309,00 2 897 930,00


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


Razem 621,003 413 542,00 3 414 163,00





		852 - Pomoc społeczna






Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/82/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 28.12.2011Plan wydatków budżetu Gminy


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:28-12-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:14-12-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne


2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego


0,00 500,00500,000,00 6 055,006 055,00 0,00 6 555,006 555,00
0,00 6 055,0001030 Izby rolnicze 6 055,00 0,00 500,00500,000,00 6 555,006 555,00


010 0,00 500,00Rolnictwo i łowiectwo 500,00406 175,00 419 280,0013 105,00 406 175,00 419 780,0013 605,00


6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 326 078,00326 078,000,00 785 904,00785 904,00 0,00 1 111 982,001 111 982,00
0,00 3 704 927,0040002 Dostarczanie wody 3 704 927,00 0,00 326 078,00326 078,000,00 4 031 005,004 031 005,00


400 0,00 326 078,00Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę


326 078,000,00 3 733 527,003 733 527,00 0,00 4 059 605,004 059 605,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 -10 000,00-10 000,0042 997,00 210 532,00167 535,00 42 997,00 200 532,00157 535,00
59 600,00 294 482,0075011 Urzędy wojewódzkie 234 882,00 0,00 -10 000,00-10 000,0059 600,00 284 482,00224 882,00


4300 Zakup usług pozostałych 0,00 10 000,0010 000,000,00 178 600,00178 600,00 0,00 188 600,00188 600,00


0,00 1 588 195,0075023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)


1 588 195,00 0,00 10 000,0010 000,000,00 1 598 195,001 598 195,00


750 0,00 0,00Administracja publiczna 0,0083 444,00 2 097 423,002 013 979,00 83 444,00 2 097 423,002 013 979,00


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -0,22 -0,220,00142,00 142,000,00 141,78 141,780,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,38 0,380,0011,00 11,000,00 11,38 11,380,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -0,16 -0,160,00939,00 939,000,00 938,84 938,840,00


1 092,00 1 092,0075101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa


0,00 0,00 0,000,001 092,00 1 092,000,00


751 0,00 0,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa


0,0026 614,00 26 614,000,00 26 614,00 26 614,000,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 442,004 442,000,00 81 278,0081 278,00 0,00 85 720,0085 720,00
0,00 3 636 452,0080101 Szkoły podstawowe 3 636 452,00 0,00 4 442,004 442,000,00 3 640 894,003 640 894,00


801 0,00 4 442,00Oświata i wychowanie 4 442,000,00 8 025 173,008 025 173,00 0,00 8 029 615,008 029 615,00


Strona: 1


10 179,00 210 147,0085295 Pozostała działalność 199 968,00 621,00 621,000,0010 800,00 210 768,00199 968,00
852 621,00 621,00Pomoc społeczna 0,002 897 309,00 3 718 516,67821 207,67 2 897 930,00 3 719 137,67821 207,67







Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na dzień:28-12-11


Zlecone OgółemWłasne


Stan na dzień:14-12-11 Zmiana


Zlecone Ogółem OgółemZleconeWłasneWłasne
3110 Świadczenia społeczne 621,00 621,000,0010 179,00 182 588,00172 409,00 10 800,00 183 209,00172 409,00


4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 -3 700,00-3 700,000,00 118 984,00118 984,00 0,00 115 284,00115 284,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 -562,00-562,000,00 19 101,0019 101,00 0,00 18 539,0018 539,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 -90,00-90,000,00 3 081,003 081,00 0,00 2 991,002 991,00


0,00 150 732,0085401 Świetlice szkolne 150 732,00 0,00 -4 352,00-4 352,000,00 146 380,00146 380,00


4300 Zakup usług pozostałych 0,00 -90,00-90,000,00 1 179,001 179,00 0,00 1 089,001 089,00
0,00 1 179,0085446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 179,00 0,00 -90,00-90,000,00 1 089,001 089,00


854 0,00 -4 442,00Edukacyjna opieka wychowawcza -4 442,000,00 261 464,00261 464,00 0,00 257 022,00257 022,00


4260 Zakup energii 0,00 9 000,009 000,000,00 158 800,00158 800,00 0,00 167 800,00167 800,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 6 000,006 000,000,00 194 200,00194 200,00 0,00 200 200,00200 200,00


0,00 353 000,0090015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 353 000,00 0,00 15 000,0015 000,000,00 368 000,00368 000,00


900 0,00 15 000,00Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska


15 000,000,00 1 238 143,001 238 143,00 0,00 1 253 143,001 253 143,00


4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 -600,00-600,000,00 75 175,0075 175,00 0,00 74 575,0074 575,00
4270 Zakup usług remontowych 0,00 600,00600,000,00 26 389,0026 389,00 0,00 26 989,0026 989,00


0,00 938 325,0092109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 938 325,00 0,00 0,000,000,00 938 325,00938 325,00
921 0,00 0,00Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,000,00 1 079 125,001 079 125,00 0,00 1 079 125,001 079 125,00


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


341 578,00Razem 621,00 342 199,0019 763 532,23 3 413 542,00 23 177 074,23 20 105 110,23 3 414 163,00 23 519 273,23





		010 - Rolnictwo i łowiectwo

		400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

		750 - Administracja publiczna

		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

		801 - Oświata i wychowanie

		852 - Pomoc społeczna

		854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

		900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego






Załącznik nr 5 do Uchwały nr XI/82/2011
Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 28.12.2011Przychody i rozchody budżetu


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


1 925 827,00
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 2 130 000,00


Przychód 4 637 779,00


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


1 127 900,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 678 400,00


Rozchód 1 806 300,00


Saldo 2 831 479,00








Załącznik nr 4 do Uchwały nr XI/82/2011 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 28.12.2011Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu


administracji rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego ustawami 


Dział Rozdział Paragraf Treść
Stan na


dzień:28-12-11
Zlecone


Stan na
dzień:14-12-11


Zmiana


Zlecone Zlecone


4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -0,22142,00 141,78
4120 Składki na Fundusz Pracy 0,3811,00 11,38
4170 Wynagrodzenia bezosobowe -0,16939,00 938,84


1 092,0075101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa


0,001 092,00


751 0,00Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa


26 614,00 26 614,00


3110 Świadczenia społeczne 621,0010 179,00 10 800,00
10 179,0085295 Pozostała działalność 621,0010 800,00


852 621,00Pomoc społeczna 2 897 309,00 2 897 930,00


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


Razem 621,003 413 542,00 3 414 163,00





		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

		852 - Pomoc społeczna




pl zakł budż i rdw zm 28.12.11 

		

												Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28.12.2011r.

		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

		1		Zespół  Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie		47,825		47,825






sołectwa 28.12.11

		

														Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XI/82/2011
Rady Miejskiej Wielichowa
z dnia 28.12.2011r.

						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

												Wielichowo wieś						0

												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

												Gradowice						0

												Piotrowo Wielkie						578

												Prochy						578

												Pruszkowo						386

												Reńsko						386

												Śniaty						578

												Wielichowo miasto						3,000

												Wielichowo wieś						0

												Wilkowo Polskie						962

												Zielęcin						0

						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						94818.0

								92109.0				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						94,818

										4210.0		Zakup materiałów i wyposażenia						70,703

												Dębsko						4,091

												Łubnica						18,183

												Piotrowo Wielkie						1,251

												Prochy						5,363

												Reńsko						5,405

												Śniaty						8,237

												Trzcinica						869

												Wilkowo Polskie						26,951

												Ziemin						353

										4270.0		Zakup usług remontowych						24,115

												Dębsko						1,423

												Łubnica						6,587

												Piotrowo Wielkie						477

												Prochy						1,847

												Reńsko						977

												Śniaty						3,235

												Trzcinica						349

												Wilkowo Polskie						9,043

												Ziemin						177

						Razem												174731.0







