
UCHWAŁA NR XXXIV/358/09  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 45.368.877,00 zł, w tym:  

- jak w załączniku nr 1.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 66.171.955,00 zł, w tym: 

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków : 

- na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków i jednostki

organizacyjne - jak w załączniku nr 3 ,  

- na Wieloletni program remontowy na lata 2010-2012 z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO - jak

w załączniku nr 3a.  

2. Upoważnia się  Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań  związanych z realizacją  wieloletnich

programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu- jak w załączniku nr 3 i 3a.  

3. Ustala się  plan rzeczowo –finansowy nakładów na wydatki majątkowe na 2010 rok , ze wskazaniem źródeł

finansowania inwestycji - jak w załączniku nr 4 .  

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 20.803.078,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie: 15.636.250,00 zł,  

- zaciąganych innych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.000.000,00 zł,  

- wolnych środków w kwocie: 4.166.828,00 zł.  

§ 5. Ustala się: 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości: 18. 636.250,00 zł, w tym na: 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) do kwoty określonej w § 6,  

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również  zmiany w zakresie uposażeń

i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej,  

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej ,  

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe

ze stosunku pracy,  

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000

zł przeznacza się  na wydatki budżetu na realizację  zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 282.000,00 zł  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 18.000,00 zł 

- jak w załączniku nr 1 i 2.  

2. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami 

- zgodnie z załącznikiem nr 6.  

3. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 

- zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku 

- jak w załączniku nr 8.  

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną  kwotę 578.422,80zł, w tym

ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę:

410.238,47 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych 

- jak w załączniku nr 10.  

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- jak w załączniku nr 11.  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do : 

§ 15. Upoważnia się  Burmistrza Grodkowa do zaciągania w roku 2010 zobowiązań  z tytułu umów , których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011

roku - na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa .  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .  

1) dochody bieżące: 41.041.539,00 zł

2) dochody majątkowe: 4.327.338,00 zł;

1) wydatki bieżące: 40.239.780,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 94.970,00 zł; 

2) wydatki majątkowe: 25.932.175,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.  

1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 22.638.679,00zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.835.601,00 zł;

- jak w załączniku nr 5 .  

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 16. 636.250,00 zł.

1) ogólną w kwocie: 69.272,00 zł

2) celową w kwocie: 396.340,00 zł, z tego na : 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000 zł

- cele oświatowe w kwocie: 390.340,00 zł .  

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu , 

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 25.600.000,00 zł,  poręczenie dotyczy pożyczki

zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację  projektu „ Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”

dofinansowanego z Funduszu Spójności i obciążać będzie budżet gminy od 2014 do 2023 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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UCHWAŁA NR XXXIV/358/09  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 45.368.877,00 zł, w tym:  

- jak w załączniku nr 1.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 66.171.955,00 zł, w tym: 

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków : 

- na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków i jednostki

organizacyjne - jak w załączniku nr 3 ,  

- na Wieloletni program remontowy na lata 2010-2012 z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO - jak

w załączniku nr 3a.  

2. Upoważnia się  Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań  związanych z realizacją  wieloletnich

programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu- jak w załączniku nr 3 i 3a.  

3. Ustala się  plan rzeczowo –finansowy nakładów na wydatki majątkowe na 2010 rok , ze wskazaniem źródeł

finansowania inwestycji - jak w załączniku nr 4 .  

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 20.803.078,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie: 15.636.250,00 zł,  

- zaciąganych innych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.000.000,00 zł,  

- wolnych środków w kwocie: 4.166.828,00 zł.  

§ 5. Ustala się: 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości: 18. 636.250,00 zł, w tym na: 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) do kwoty określonej w § 6,  

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również  zmiany w zakresie uposażeń

i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej,  

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej ,  

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe

ze stosunku pracy,  

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000

zł przeznacza się  na wydatki budżetu na realizację  zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 282.000,00 zł  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 18.000,00 zł 

- jak w załączniku nr 1 i 2.  

2. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami 

- zgodnie z załącznikiem nr 6.  

3. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 

- zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku 

- jak w załączniku nr 8.  

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną  kwotę 578.422,80zł, w tym

ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę:

410.238,47 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych 

- jak w załączniku nr 10.  

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- jak w załączniku nr 11.  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do : 

§ 15. Upoważnia się  Burmistrza Grodkowa do zaciągania w roku 2010 zobowiązań  z tytułu umów , których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011

roku - na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa .  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .  

1) dochody bieżące: 41.041.539,00 zł

2) dochody majątkowe: 4.327.338,00 zł;

1) wydatki bieżące: 40.239.780,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 94.970,00 zł; 

2) wydatki majątkowe: 25.932.175,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.  

1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 22.638.679,00zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.835.601,00 zł;

- jak w załączniku nr 5 .  

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 16. 636.250,00 zł.

1) ogólną w kwocie: 69.272,00 zł

2) celową w kwocie: 396.340,00 zł, z tego na : 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000 zł

- cele oświatowe w kwocie: 390.340,00 zł .  

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu , 

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 25.600.000,00 zł,  poręczenie dotyczy pożyczki

zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację  projektu „ Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”

dofinansowanego z Funduszu Spójności i obciążać będzie budżet gminy od 2014 do 2023 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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UCHWAŁA NR XXXIV/358/09  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 , pkt 9 lit. „d”i „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z późn.zm.) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 45.368.877,00 zł, w tym:  

- jak w załączniku nr 1.  

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w łącznej kwocie 66.171.955,00 zł, w tym: 

§ 3. 1. Ustala się limity wydatków : 

- na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków i jednostki

organizacyjne - jak w załączniku nr 3 ,  

- na Wieloletni program remontowy na lata 2010-2012 z dofinansowaniem z EFRR w ramach RPO WO - jak

w załączniku nr 3a.  

2. Upoważnia się  Burmistrza Grodkowa do zaciągania zobowiązań  związanych z realizacją  wieloletnich

programów, w kwotach dla poszczególnych lat realizacji programu- jak w załączniku nr 3 i 3a.  

3. Ustala się  plan rzeczowo –finansowy nakładów na wydatki majątkowe na 2010 rok , ze wskazaniem źródeł

finansowania inwestycji - jak w załączniku nr 4 .  

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 20.803.078,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 

- zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej w kwocie: 15.636.250,00 zł,  

- zaciąganych innych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.000.000,00 zł,  

- wolnych środków w kwocie: 4.166.828,00 zł.  

§ 5. Ustala się: 

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości: 18. 636.250,00 zł, w tym na: 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do : 

1. zaciągania kredytów i pożyczek zgodnie z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 i art.90 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) do kwoty określonej w § 6,  

2. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących obejmujących również  zmiany w zakresie uposażeń

i wynagrodzeń ze stosunku pracy w granicach działu klasyfikacji budżetowej,  

3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w granicach działu klasyfikacji budżetowej ,  

4. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków

bieżących w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem zmian planu wydatków na wynagrodzenia osobowe

ze stosunku pracy,  

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których

realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.  

§ 8. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 

§ 9. 1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000

zł przeznacza się  na wydatki budżetu na realizację  zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości 282.000,00 zł  oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

w wysokości 18.000,00 zł 

- jak w załączniku nr 1 i 2.  

2. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych odrębnymi ustawami 

- zgodnie z załącznikiem nr 6.  

3. Ustala się  dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)

między jednostkami samorządu terytorialnego 

- zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 10. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2010 roku 

- jak w załączniku nr 8.  

§ 11. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną  kwotę 578.422,80zł, w tym

ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę:

410.238,47 zł 

- zgodnie z załącznikiem nr 9.  

§ 12. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi sfinansowanych 

- jak w załączniku nr 10.  

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

- jak w załączniku nr 11.  

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Grodkowa do : 

§ 15. Upoważnia się  Burmistrza Grodkowa do zaciągania w roku 2010 zobowiązań  z tytułu umów , których

realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011

roku - na łączną kwotę: 2.000.000,00 zł.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa .  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą  obowiązującą  od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega

publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego .  

1) dochody bieżące: 41.041.539,00 zł

2) dochody majątkowe: 4.327.338,00 zł;

1) wydatki bieżące: 40.239.780,00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie

z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w kwocie 94.970,00 zł; 

2) wydatki majątkowe: 25.932.175,00 zł;

- jak w załączniku nr 2.  

1) przychody budżetu w łącznej kwocie: 22.638.679,00zł,

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie: 1.835.601,00 zł;

- jak w załączniku nr 5 .  

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 16. 636.250,00 zł.

1) ogólną w kwocie: 69.272,00 zł

2) celową w kwocie: 396.340,00 zł, z tego na : 

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 6.000 zł

- cele oświatowe w kwocie: 390.340,00 zł .  

1) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż

bank prowadzący obsługę budżetu , 

2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 25.600.000,00 zł,  poręczenie dotyczy pożyczki

zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przez spółkę gminną

Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja na realizację  projektu „ Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków”

dofinansowanego z Funduszu Spójności i obciążać będzie budżet gminy od 2014 do 2023 roku. 

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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Zał.1

								Załącznik nr 1                           do Uchwały XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Dochody budżetu Gminy Grodków na 2010 r.						Tabela nr 1                                   w złotych

		Dochody bieżące

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		600				Transport i łączność		75,318.00

				0690		Wpływy z różnych opłat                                                         opłata za zajęcie pasa drogowego		2,500.00

				2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących  gmin(związków gmin), powiatów, samorządów województw,  pozyskane z innych źródeł- Projekt Rowerem z Grodkowa do Jesenika - Euroregion Pradziad		72,818.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,561,500.00

				0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		53,000.00

				0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                        - opłata adiacencka		10,000.00

				0750		Dochody z najmu i dzierżawy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		114,000.00

				0830		Wpływy z usług		1,350,000.00

				0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9,000.00

				0920		Pozostałe odsetki		25,500.00

		750				Administracja publiczna		164,443.00

				0830		Wpływy z usług		1,500.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		162,940.00

				2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		3.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3,294.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3,294.00

		752				Obrona narodowa		1,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,000.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13,000.00

				0570		Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		12,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,000.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		16,299,314.00

				0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych		6,788,724.00

				0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		100,000.00

				0310		Podatek od nieruchomości		5,421,300.00

				0320		Podatek rolny		1,947,300.00

				0330		Podatek leśny		71,270.00

				0340		Podatek od środkow transportowych		576,960.00

				0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		17,000.00

				0360		Podatek od spadków i darowizn		29,000.00

				0410		Wpływy z opłaty skarbowej		73,000.00

				0430		Wpływy z opłaty targowej		420,000.00

				0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		473,760.00

				0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		330,000.00

				0690		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień		11,000.00

				0740		Wpływy z dywidend		16,000.00

				0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat wraz z opłatą prolongacyjną		24,000.00

		758				Różne rozliczenia		14,305,790.00

				0920		Pozostałe odsetki		200,000.00

				0970		Wpływy z różnych dochodów  - rozliczenia z lat poprzednich		2,000.00

				2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:		14,103,790.00

						cześć oświatowa subwencji ogólnej		10,815,672.00

						część wyrównawcza subwencji ogólnej		3,209,896.00

						część równoważąca subwencji ogólnej		78,222.00

		801				Oświata i wychowanie		300,010.00

				0690		Wpływy z różnych opłat - opłata stała za pobyt dziecka w przedszkolu		246,660.00

				0750		Dochody z najmu i dzierżwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		53,350.00

		851				Ochrona zdrowia		300,280.00

				0480		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		300,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		280.00

		852				Pomoc społeczna		7,982,390.00

				0830		Wpływy z usług		98,440.00

				0980		Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		10,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami		6,769,000.00

				2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		1,046,000.00

				2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami		58,950.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3,200.00

				0400		Wpływy z opłaty produktowej		3,200.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		22,000.00

				0830		Wpływy z usług		6,000.00

				2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na  zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		16,000.00

		926				Kultura fizyczna i sport		10,000.00

				0750		Dochody z najmu i dzierżwy skladników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów  publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		10,000.00

						Razem dochody bieżące		41,041,539.00

		Dochody majątkowe						Tabela nr 2                                   w złotych

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		600				Transport i łączność		2,287,868.00

				6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		400,000.00

				6330		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnycj własnych gmin (związków gmin)- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych		300,000.00

				6208		Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie"		1,587,868.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		542,000.00

				0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15,000.00

				0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		527,000.00

		801				Oświata i wychowanie		1,550.00

				0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1,550.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,495,920.00

				6208		Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn."Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie"		1,495,920.00

		Razem dochody majątkowe						4,327,338.00

		Dochody budżetu						Tabela nr 3                                   w złotych

						Dochody bieżące		41,041,539.00

						Dochody majątkowe		4,327,338.00

						Dochody ogółem		45,368,877.00
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Zał.2-T1

		Wydatki budżetu Gminy Grodków na  2010 r.																						Załącznik nr 2                           do Uchwały XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie                                                    z dnia 30 grudnia 2009 r.

																								Tabela nr 1                                 w złotych

		Wydatki bieżące

		Dział		Rozdz		Nazwa		Plan na 2010 r.                                                   (5+9+10+11+12+13)		z tego wyodrębnia się:

										wydatki jednostek budżetowych (6+7+8)		w tym:						dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji		wydatki na obsługę długu

												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		odpisy na fundusz socjalny		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		010				Rolnictwo i łowiectwo		112,646.00		112,646.00		0.00		0.00		112,646.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01008		Melioracje wodne		61,600.00		61,600.00		0.00		0.00		61,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01030		Izby rolnicze		39,046.00		39,046.00		0.00		0.00		39,046.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01095		Pozostała działalność		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		600				Transport i łączność		201,260.00		201,260.00		0.00		0.00		201,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		171,260.00		171,260.00		0.00		0.00		171,260.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60017		Drogi wewnętrzne		30,000.00		30,000.00		0.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		2,237,000.00		2,237,000.00		0.00		0.00		2,237,000.00								0.00		0.00

				70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		2,080,000.00		2,080,000.00		0.00		0.00		2,080,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		67,000.00		67,000.00		0.00		0.00		67,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70095		Pozostała działalność		90,000.00		90,000.00		0.00		0.00		90,000.00								0.00		0.00

		710				Działalność usługowa		10,000.00		10,000.00		2,400.00		0.00		7,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		10,000.00		10,000.00		2,400.00		0.00		7,600.00								0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,414,877.00		4,128,976.00		3,089,420.00		74,920.00		964,636.00		32,181.00		253,720.00		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		162,940.00		162,940.00		162,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75020		Starostwa powiatowe		32,181.00		0.00		0.00		0.00		0.00		32,181.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75022		Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/		151,320.00		9,000.00		0.00		0.00		9,000.00		0.00		142,320.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		3,785,836.00		3,760,836.00		2,920,960.00		74,920.00		764,956.00				25,000.00				0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		140,000.00		140,000.00		0.00		0.00		140,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75095		Pozostała działalność		142,600.00		56,200.00		5,520.00		0.00		50,680.00		0.00		86,400.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3,294.00		3,294.00		2,900.00		0.00		394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3,294.00		3,294.00		2,900.00		0.00		394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		752				Obrona narodowa		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75212		Pozostałe wydatki obronne		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		341,570.00		329,080.00		167,506.00		3,480.00		158,094.00		0.00		12,490.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		181,100.00		174,100.00		36,906.00		0.00		137,194.00		0.00		7,000.00		0.00		0.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		3,000.00		3,000.00		300.00		0.00		2,700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75416		Straż Miejska		157,470.00		151,980.00		130,300.00		3,480.00		18,200.00		0.00		5,490.00		0.00		0.00		0.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		136,900.00		136,900.00		124,900.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		136,900.00		136,900.00		124,900.00		0.00		12,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		757				Obsługa długu publicznego		187,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		94,970.00		92,750.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		92,750.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		92,750.00

				75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		94,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		94,970.00		0.00

		758				Różne rozliczenia		465,612.00		465,612.00		325,340.00		0.00		140,272.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		465,612.00		465,612.00		325,340.00		0.00		140,272.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		17,507,050.00		15,556,435.00		12,826,726.00		705,242.00		2,024,467.00		113,423.00		337,192.00		1,500,000.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		8,961,200.00		7,270,728.00		6,168,258.00		374,840.00		727,630.00		0.00		190,472.00		1,500,000.00		0.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		487,757.00		463,534.00		441,229.00		22,305.00		0.00		0.00		24,223.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,363,341.00		2,340,561.00		1,909,073.00		107,738.00		323,750.00		0.00		22,780.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		4,020,555.00		3,980,922.00		3,492,084.00		175,441.00		313,397.00		0.00		39,633.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja-Gimnazjum dla dorosłych		87,972.00		0.00		0.00		0.00		0.00		87,972.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		536,690.00		536,690.00		0.00		0.00		536,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół		927,700.00		927,000.00		816,082.00		24,918.00		86,000.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		84,835.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25,451.00		59,384.00		0.00		0.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		37,000.00		37,000.00		0.00		0.00		37,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		298,130.00		277,930.00		166,068.00		1,160.00		110,702.00		20,000.00		200.00		0.00		0.00		0.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi		277,850.00		259,650.00		166,068.00		1,160.00		92,422.00		18,000.00		200.00		0.00		0.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		2,280.00		280.00		0.00		0.00		280.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		9,294,400.00		1,423,820.00		881,533.00		22,924.00		519,363.00		25,000.00		7,817,154.00		28,426.00		0.00		0.00

				85202		Domy pomocy społecznej		369,500.00		369,500.00		0.00		0.00		369,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6,614,000.00		293,420.00		219,491.00		4,001.00		69,928.00		0.00		6,320,580.00		0.00		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		35,000.00		0.00		0.00		0.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		474,574.00		9,000.00		0.00		0.00		9,000.00		0.00		465,574.00		0.00		0.00		0.00

				85215		Dodatki mieszkaniowe		255,900.00		3,900.00		0.00		0.00		3,900.00				252,000.00				0.00		0.00

				85216		Zasiłki stałe		318,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		318,000.00		0.00		0.00		0.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		748,000.00		748,000.00		662,042.00		18,923.00		67,035.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		346,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		346,000.00		0.00		0.00		0.00

				85295		Pozostała działalność		133,426.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25,000.00		80,000.00		28,426.00		0.00		0.00

		853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		25,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1,170,754.00		962,179.00		916,688.00		45,491.00		0.00		15,000.00		193,575.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		979,204.00		962,179.00		916,688.00		45,491.00		0.00		0.00		17,025.00		0.00		0.00		0.00

				85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		176,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		176,550.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,770,230.00		1,770,230.00		0.00		0.00		1,770,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		272,400.00		272,400.00		0.00		0.00		272,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		118,000.00		118,000.00		0.00		0.00		118,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		906,000.00		906,000.00		0.00		0.00		906,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		3,200.00		3,200.00		0.00		0.00		3,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		470,630.00		470,630.00		0.00		0.00		470,630.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,514,832.00		224,736.34		0.00		0.00		224,736.34		1,103,200.00		0.00		186,895.66		0.00		0.00

				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		411,632.00		224,736.34		0.00		0.00		224,736.34		0.00		0.00		186,895.66		0.00		0.00

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		639,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		639,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92116		Biblioteki		416,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		416,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92195		Pozostała działalność		28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		28,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna i sport		547,505.00		31,705.00		0.00		0.00		31,705.00		515,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		161,705.00		31,705.00		0.00		0.00		31,705.00		130,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		385,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		385,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki bieżące		40,239,780.00		27,872,803.34		18,503,481.00		853,217.00		8,516,105.34		1,849,604.00		8,614,331.00		1,715,321.66		94,970.00		92,750.00
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Zał.2- T2

		Wydatki majątkowe																						Tabela nr 2 w złotych

		Dział		Rozdz		Nazwa		Plan                 na 2010 r. (5+7+8+9+10)		z tego wyodrębnia się:

										wydatki na inwestycje		w tym:		wydatki na zakupy inwestycyjne		wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		dotacje inwestycyjne		w tym:

												wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3										wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3		pomoc dla  innych jst

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12

		010				Rolnictwo i łowiectwo		7,170,000.00		5,170,000.00		5,170,000.00		0.00		0.00		2,000,000.00		0.00		0.00		0.00

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7,170,000.00		5,170,000.00		5,170,000.00		0.00		0.00		2,000,000.00		0.00				0.00

		600				Transport i łączność		3,265,000.00		3,040,000.00		900,000.00		0.00		0.00		0.00		225,000.00		0.00		225,000.00

				60014		Drogi powiatowe		225,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		225,000.00				225,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,500,000.00		1,500,000.00		900,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				60017		Drogi wewnętrzne		1,540,000.00		1,540,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		710				Działalność usługowa		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

		750				Administracja publiczna		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin /miast/		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36,000.00		0.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		36,000.00		0.00		0.00		36,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		4,150.00		0.00		0.00		4,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi		4,150.00		0.00		0.00		4,150.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		561,200.00		547,000.00		0.00		14,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		561,200.00		547,000.00		0.00		14,200.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7,915,000.00		7,605,000.00		7,605,000.00		0.00		0.00		0.00		310,000.00		310,000.00		0.00

				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1,000,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		310,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		310,000.00		310,000.00		0.00

				92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		6,605,000.00		6,605,000.00		6,605,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna i sport		6,950,825.00		6,950,825.00		6,950,825.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		6,950,825.00		6,950,825.00		6,950,825.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki majątkowe		25,932,175.00		23,332,825.00		20,625,825.00		64,350.00		0.00		2,000,000.00		535,000.00		310,000.00		225,000.00
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Zał.3

		WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne																				Załącznik Nr 3                                                                         do uchwały Nr XXXIV /358 /09                                                           Rady Miejskiej w Grodkowie                                                                       z dnia 30 grudnia 2009 r.

																						w złotych

		Lp.		Tabela nr		Nazwa tabeli		Wartość  zadań		źródła finansowania				Środki poniesione do 31.12.2009		Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne										Uwagi

																ogółem		2010		2011		2012		lata następne

		1		Tabela nr 1		WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne                                                                                                  (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)		13,398,087		ogółem				378,087		13,020,000		4,690,000		5,790,000		2,040,000		500,000

										śr. własne				378,087		9,095,000		2,990,000		4,675,000		1,180,000		250,000

										śr. zewnętrzne				0		3,925,000		1,700,000		1,115,000		860,000		250,000

										w tym:

										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a				0		1,000,000		1,000,000		0		0		0

										dotacje				0		3,925,000		1,700,000		1,115,000		860,000		250,000

		2		Tabela nr 2		WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne                                                                                                  (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)		31,987,595		ogółem				3,551,770		28,435,825		20,935,825		7,500,000		0		0

										śr. własne				3,251,770		9,616,905		5,116,905		4,500,000		0		0

										śr. zewnętrzne				300,000		18,818,920		15,818,920		3,000,000		0		0

										w tym:

										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		0		5,600,000		5,600,000		0		0		0

												pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0		11,723,000		8,723,000		3,000,000		0		0

												RAZEM Kredyt/pożyczka		0		17,323,000		14,323,000		3,000,000		0		0

										dotacje				300,000		1,495,920		1,495,920		0		0		0

		Ogółem wydatki majątkowe						45,385,682		ogółem				3,929,857		41,455,825		25,625,825		13,290,000		2,040,000		500,000

										śr. własne				3,629,857		18,711,905		8,106,905		9,175,000		1,180,000		250,000

										śr. zewnętrzne				300,000		22,743,920		17,518,920		4,115,000		860,000		250,000

										w tym:

										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a				0		1,000,000		1,000,000		0		0		0

										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		0		5,600,000		5,600,000		0		0		0

												pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0		11,723,000		8,723,000		3,000,000		0		0

												RAZEM Kredyt/pożyczka		0		17,323,000		14,323,000		3,000,000		0		0

										dotacje				300,000		4,420,920		2,195,920		1,115,000		860,000		250,000





Zał 3 -T1

		WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne                                                                                                                                                                     (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)																																		Tabela 1

																																				w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania		Zakres rzeczowy		Termin realizacji zadania		Dofinansowanie				Wartość całego zadania		źródła finansowania				Środki poniesione do 31.12.2009		Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne										Uwagi

														% wyd. kwalif.		Źródło										ogółem		2010		2011		2012		lata następne

		I		010				Rolnictwo i łowiectwo										4,650,000		ogółem				150,000		4,500,000		2,000,000		2,500,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				150,000		4,500,000		2,000,000		2,500,000		0		0

				010		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										4,650,000		ogółem				150,000		4,500,000		2,000,000		2,500,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				150,000		4,500,000		2,000,000		2,500,000		0		0

		1						Dokapitalizowanie spółki GRODWiK		oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków		2009-2011						4,650,000		razem				150,000		4,500,000		2,000,000		2,500,000		0		0

																				śr. własne				150,000		4,500,000		2,000,000		2,500,000		0		0

		II		600				Transport i łączność										6,640,000		ogółem				170,000		6,470,000		2,140,000		2,490,000		1,340,000		500,000

								w tym śr.własne												śr. własne				170,000		2,995,000		440,000		1,615,000		690,000		250,000

				600		60016		Drogi publiczne gminne										1,350,000		ogółem				50,000		1,300,000		600,000		700,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				50,000		650,000		300,000		350,000		0		0

		2						Przebudowa ul.Szpitalnej w Grodkowie		dok. + wyk. + nadzór		2009-2010		50%		Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009r.		620,000		razem				20,000		600,000		600,000		0		0		0		dotacja z NPPDL - 300.000zł

																				śr. własne				20,000		300,000		300,000		0

																				śr. zewn.						300,000		300,000		0

		3						Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaszów		dok. + wyk. + nadzór		2009-2011		50%		Naordowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na 2009r.		730,000		razem				30,000		700,000		0		700,000		0		0		dotacja z NPPDL - 350.000zł

																				śr. własne				30,000		350,000				350,000

																				śr. zewn.						350,000				350,000

				600		60017		Drogi wewnętrzne										5,290,000		ogółem				120,000		5,170,000		1,540,000		1,790,000		1,340,000		500,000

								w tym śr.własne												śr. własne				120,000		2,345,000		140,000		1,265,000		690,000		250,000

		4						Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Żelazna		dokum. + wyk. + nadzór		2009 - 2011		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		430,000		razem				30,000		400,000		0		400,000		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				30,000		200,000		0		200,000		0		0

																				śr. zewn - FOGR						200,000		0		200,000		0		0

		5						Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Nowa Wieś Mała		dokum. + wyk. + nadzór		2010 - 2011		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		440,000		razem				0		440,000		40,000		400,000		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				0		240,000		40,000		200,000		0		0

																				śr. zewn - FOGR						200,000		0		200,000		0		0

		6						Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Kobiela		dokum. + wyk. + nadzór		2011 - 2012		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		540,000		razem				0		540,000		0		40,000		500,000		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				0		290,000		0		40,000		250,000		0

																				śr. zewn - FOGR						250,000		0		0		250,000		0

		7						Przebudowa drogi gminnej we wsi Kopice		dokum. + wyk. + nadzór		2009-2012		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		830,000		razem				30,000		800,000		0		0		800,000		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				30,000		400,000						400,000

																				śr. zewn - FOGR						400,000						400,000

		8						Przebudowa drogi gminnej we wsi Bogdanów		dokum. + wyk. + nadzór		2009-2011		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		980,000		razem				30,000		950,000		0		950,000		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				30,000		825,000				825,000

																				śr. zewn - FOGR						125,000				125,000

		9						Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Osiek Grodkowski		dokum. + wyk. + nadzór		2009-2010		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		1,530,000		razem				30,000		1,500,000		1,500,000		0		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				30,000		100,000		100,000

																				kredyt inwestycyjny						1,000,000		1,000,000

																				śr. zewn - FOGR						400,000		400,000

		10						Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Gola Grodkowska		dokum. + wyk. + nadzór		2012 - 2013		70%		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim		540,000		razem				0		540,000		0		0		40,000		500,000		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				0		290,000		0		0		40,000		250,000

																				śr. zewn - FOGR						250,000		0		0		0		250,000

		III		700				Gospodarka mieszkaniowa										1,531,637		ogółem				31,637		1,500,000		0		800,000		700,000		0

								w tym śr.własne												śr. własne				31,637		1,050,000		0		560,000		490,000		0

				700		70095		Pozostała działalność										1,531,637		ogółem				31,637		1,500,000		0		800,000		700,000		0

								w tym śr.własne												śr. własne				31,637		1,050,000		0		560,000		490,000		0

		11						Adaptacja budynku na mieszkania socjalne we wsi Wierzbna		dokumentacja		2006 - 2012		30%		Program wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych		1,531,637		razem				31,637		1,500,000		0		800,000		700,000		0

																				śr. własne				31,637		1,050,000		0		560,000		490,000		0

																				śr. zewn. - Fundusz Dopłat						450,000		0		240,000		210,000		0

		IV		710				Działalność usługowa										22,000		ogółem				2,000		20,000		20,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				2,000		20,000		20,000		0		0		0

				710		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego										22,000		ogółem				2,000		20,000		20,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				2,000		20,000		20,000		0		0		0

		12				71004		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie		Plan		2009-2010						22,000		razem				2,000		20,000		20,000		0		0		0

																				śr. własne				2,000		20,000		20,000

																				śr. zewn.						0

		VII		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										554,450		ogółem				24,450		530,000		530,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				24,450		530,000		530,000		0		0		0

				900		90095		Pozostała działalność										554,450		ogółem				24,450		530,000		530,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				24,450		530,000		530,000		,		0		0

		13				90095		Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2006 - 2010		-		-		554,450		razem				24,450		530,000		530,000		0		0		0

																				śr. własne				24,450		530,000		530,000		0		0		0

																				śr. zewn.						0		0		0		0		0

		OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE												-		-		13,398,087		ogółem				378,087		13,020,000		4,690,000		5,790,000		2,040,000		500,000

		w tym środki własne																		śr. własne				378,087		9,095,000		2,990,000		4,675,000		1,180,000		250,000

																				śr. zewnętrzne				0		3,925,000		1,700,000		1,115,000		860,000		250,000

																				w tym:

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a				0		1,000,000		1,000,000		0		0		0

																				dotacje				0		3,925,000		1,700,000		1,115,000		860,000		250,000
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Zał. 3 -T2

		WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków i jednostki organizacyjne                                                                                                  (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)																																		Tabela 2

																																				w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania		Zakres rzeczowy		Termin realizacji zadania		Dofinansowanie				Wartość całego zadania		źródła finansowania				Środki poniesione do 31.12.2009		Nakłady planowane na lata 2010-2012 i lata następne										Uwagi

														% wyd. kwalif.		Źródło										ogółem		2010		2011		2012		lata następne

		I		010				Rolnictwo i łowiectwo										10,628,376		ogółem				458,376		10,170,000		5,170,000		5,000,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				158,376		3,170,000		1,170,000		2,000,000		0		0

				010		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										10,628,376		ogółem				458,376		10,170,000		5,170,000		5,000,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				158,376		3,170,000		1,170,000		2,000,000		0		0

		1						Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna		koncepcja + dokum. + wyk, + nadzór          ETAP I - Żelazna		2006 - 2011		75%		PROW		10,628,376		razem				458,376		10,170,000		5,170,000		5,000,000		0		0		bezzwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2006r. - 200.000zł,           w 2007r. - 100.000zł.         Planowana refundacja z PROW - 4.000.000zł

																				śr. własne				158,376		3,170,000		1,170,000		2,000,000		0		0

																				pożyczka inwestycyjna na udział własny						3,000,000		3,000,000		0		0		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						4,000,000		1,000,000		3,000,000		0		0

																				dotacja ANR Opole				300,000		0						0		0

		II		600				Transport i łączność										4,640,208		ogółem				1,240,208		3,400,000		900,000		2,500,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,240,208		3,400,000		900,000		2,500,000		0		0

				600		60016		Drogi publiczne gminne										4,640,208		ogółem				1,240,208		3,400,000		900,000		2,500,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,240,208		3,400,000		900,000		2,500,000		0		0

		2						Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki - Żeromskiego w Grodkowie		dok. + wyk. + nadzór		2006 - 2010		85%		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego		2,100,208		razem				1,200,208		900,000		900,000		0		0		0		Refundacja kosztów               w wys.             1.587.868 zł

																				śr. własne				1,200,208		900,000		900,000		0		0		0

																				śr. zewn.						0		0		0		0		0

		3						Budowa drogi gminnej Starowice-Wojnowiczki		dok. + wyk. + nadzór		2009-2011		85%		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego		2,540,000		razem				40,000		2,500,000		0		2,500,000		0		0		Planowana refundacja kosztów               w wys.             2.125.000 zł

																				śr. własne				40,000		2,500,000		0		2,500,000		0		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						0		0		0		0		0

		VIII		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										9,719,011		ogółem				1,804,011		7,915,000		7,915,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,804,011		2,896,080		2,896,080		0		0		0

				921		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										1,038,575		ogółem				38,575		1,000,000		1,000,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				38,575		1,000,000		1,000,000		0		0		0

		4						Centrum edukacyjne wsi Jeszkotle		dokum. + wyk. + nadzór		2008 - 2010		75%		PROW                 2007-2013		1,038,575		razem				38,575		1,000,000		1,000,000		0		0		0		W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500.000zł

																				śr. własne				38,575		1,000,000		1,000,000		0

				921		92109		Domy i ośrodki kultyry, świetlice i kluby										324,728		ogółem				14,728		310,000		310,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				14,728		310,000		310,000		0		0		0

		5						Centrum rekreacji w Więcmierzycach		dokum. + wyk. + nadzór		2008 - 2010		75%		PROW                 2007-2013		324,728		razem				14,728		310,000		310,000		0		0		0		W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 193.000zł

																				śr. własne				14,728		310,000		310,000		0

				921		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										8,355,708		ogółem				1,750,708		6,605,000		6,605,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,750,708		1,586,080		1,586,080		0		0		0

		6						Remont zabezpieczający  Ratusza w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2005 - 2010		85%		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego		3,880,708		razem				1,680,708		2,200,000		2,200,000		0		0		0		Planowana refundacja       2.170.911 zł

																				śr. własne				1,680,708		704,080		704,080		0		0

																				śr. zewn.						1,495,920		1,495,920		0

		7						Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2008-2010		85%		RPO WO		4,475,000		razem				70,000		4,405,000		4,405,000		0		0		0		Planowana refundacja w 2011r.  w wys. 2.723.000 zł

																				śr. własne				70,000		882,000		882,000		0		0

																				kredyt inwestycyjny na udział własny						800,000		800,000		0		0		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						2,723,000		2,723,000		0		0		0

		IX		926				Kultura fizyczna i sport										7,000,000		ogółem				49,175		6,950,825		6,950,825		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				49,175		150,825		150,825		0		0		0

				926		92601		Obiekty sportowe										7,000,000		ogółem				49,175		6,950,825		6,950,825		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				49,175		150,825		150,825		0		0		0

		8						Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2008-2010		85% wyd. kwalif.		RPO WO 2007-2013		7,000,000		razem				49,175		6,950,825		6,950,825		0		0				planowana refundacja w kwocie 5.000.000 zł

																				śr. własne				49,175		150,825		150,825		0

																				kredyt inwestycyjny na udział własny						1,800,000		1,800,000		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						5,000,000		5,000,000		0

		OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE												-		-		31,987,595		ogółem				3,551,770		28,435,825		20,935,825		7,500,000		0		0

		w tym środki własne																		śr. własne				3,251,770		9,616,905		5,116,905		4,500,000		0		0

																				śr. zewnętrzne				300,000		18,818,920		15,818,920		3,000,000		0		0

																				w tym:

																				kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		0		5,600,000		5,600,000		0		0		0

																						pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0		11,723,000		8,723,000		3,000,000		0		0

																						RAZEM Kredyt/pożyczka		0		17,323,000		14,323,000		3,000,000		0		0

																				dotacje				300,000		1,495,920		1,495,920		0		0		0
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Zał.3a

																														Załącznik Nr 3a                                                                        do uchwały Nr XXXIV /358 /09                                                           Rady Miejskiej w Grodkowie                                                                       z dnia 30 grudnia 2009 r.

		WIELOLETNI PROGRAM REMONTOWY na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej -  WYDATKI BIEŻĄCE																																w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania		Zakres rzeczowy		Termin realizacji zadania		Dofinansowanie				Wartość całego zadania		źródła finansowania				Środki poniesione do 31.12.2009		Nakłady planowane na lata 2010-2012										Uwagi

														% wyd. kwalif.		Źródło										ogółem		2010		2011		2012		lata następne

		I		801				Oświata i wychowanie										1,545,000.00		ogółem				45,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00

								w tym śr.własne												śr. własne				45,000.00		186,750.00		186,750.00		0.00		0.00		0.00

						80101		Szkoły podstawowe										1,545,000.00		ogółem				45,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00

								w tym śr.własne												śr. własne				45,000.00		186,750.00		186,750.00		0.00		0.00		0.00

		1						Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie		dokumentacja + wykonawstwo + nadzór		2009-2010		85%		RPO WO na lata 2007-20013		1,545,000.00		razem				45,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00		0.00		0.00		0.00		Planowana refundacja w wysokości 800.000,00 zł

																				śr. własne				45,000.00		186,750.00		186,750.00		0.00		0.00

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny						513,250.00		513,250.00

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						800,000.00		800,000.00		0.00		0.00

		II		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										186,895.66		ogółem				0.00		186,895.66		186,895.66		0.00		0.00		0.00

								w tym śr.własne												śr. własne				0.00		186,895.66		186,895.66		0.00		0.00		0.00

						92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										186,895.66		ogółem				0.00		186,895.66		186,895.66		0.00		0.00		0.00

								w tym śr.własne												śr. własne				0.00		186,895.66		186,895.66		0.00		0.00		0.00

		1						Remont pokrycia dachowego w świetlicach: Głębocko, Kobiela, Przylesie Dolne		dokumentacja + wykonawstwo + nadzór		2010		75%		PROW na lata 2007-20013		186,895.66		razem				0.00		186,895.66		186,895.66		0.00		0.00		0.00		Planowana refundacja w wysokości 100.000,00 zł

																				śr. własne				0.00		186,895.66		186,895.66		0.00		0.00

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny						0.00		0.00

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						0.00		0.00		0.00		0.00

		OGÓŁEM ŚRODKI BIEŻĄCE - REMONTOWE												-		-		1,731,895.66		ogółem				45,000.00		1,686,895.66		1,686,895.66		0.00		0.00		0.00

		w tym środki własne																		śr. własne				45,000.00		373,645.66		373,645.66		0.00		0.00		0.00

																				śr. zewnętrzne				0.00		1,313,250.00		1,313,250.00		0.00		0.00		0.00

																				w tym:

																				kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		0.00		513,250.00		513,250.00		0.00		0.00		0.00

																						pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0.00		800,000.00		800,000.00

																						RAZEM Kredyt/pożyczka		0.00		1,313,250.00		1,313,250.00		0.00		0.00		0.00

																				dotacje				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00






Zał. 4

		Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2010r.																						Załacznik Nr 4                                                 do uchwały Nr XXXIV/358/09                                                         Rady Miejskiej w  Grodkowie                                                  z dnia 30 grudnia 2009 r.

																								w złotych

		Lp.		Tabela nr		Nazwa tabeli		Rodzaj wydatku		Wartość zadań		Środki wyk. do 31.12.2009r		Nakłady planowane na 2010r.		Środki z budżetu gminy		Inne źródła										Uwagi		Dotacje

																		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a		kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła				Zwiększenia

		1		2		3		4		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		18

		1		Tabela nr 1		Plan nakładów na wydatki majątkowe (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)		Wydatki na zadania inwestycyjne		8,058,450		226,450		4,932,000		3,232,000		1,000,000						700,000		0

								Wydatki na zakupy inwestycyjne		64,350		0		64,350		64,350		0						0		0

								Razem wydatki majątkowe na 2010r.		8,122,800		226,450		4,996,350		3,296,350		1,000,000						700,000		0

		2		Tabela nr 2		Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)		Wydatki na zadania inwestycyjne		29,447,595		3,511,770		20,935,825		5,116,905				5,600,000		8,723,000		1,495,920		0

								Wydatki na zakupy inwestycyjne		0		0		0		0				0		0		0		0

								Razem wydatki majątkowe na 2010r.		29,447,595		3,511,770		20,935,825		5,116,905				5,600,000		8,723,000		1,495,920		0

		OGÓŁEM  Nakłady na wydatki majątkowe na 2010r.						Wydatki na zadania inwestycyjne		37,506,045		3,738,220		25,867,825		8,348,905		1,000,000		5,600,000		8,723,000		2,195,920		0

								Wydatki na zakupy inwestycyjne		64,350		0		64,350		64,350		0		0		0		0		0

								RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 r.		37,570,395		3,738,220		25,932,175		8,413,255		1,000,000		5,600,000		8,723,000		2,195,920		0
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Zał. 4 -T1

		Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2010r.                                                                                                                                           (bez zadań dofinansowywanych z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)																										Tabela nr 1                         w złotych

		Lp.		Dz.		Rozdz		Nazwa zadania inwestycyjnego		Zakres rzeczowy		Rok             rozp/          zakoń		Wartość     całego zadania		Środki wyk. do 31.12.2009r		Nakłady planowane na 2010r.		Środki z budżetu gminy		Inne źródła						Uwagi		Dotacje

																						kredyt /pożyczka inwestycyjny/a		Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła

																														Zwiększenia

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		14		15		16		18

		1		010		01010		Dokapitalizowanie spółki Grodwik		Oczyszczanie ścieków w aglomeracji Grodków		2009-2011		4,650,000		150,000		2,000,000		2,000,000		0		0		0

		2		600		60014		Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie miasta i gminy  Grodków		(dokumentacja + wyk. + nadzór) - współfinansowanie		2010		225,000		0		225,000		225,000		0		0		0

		3		600		60016		Przebudowa ul.Szpitalnej W Grodkowie		dok. + wyk. + nadzór		2009/2010		620,000		20,000		600,000		300,000		0		300,000		0		Dotacja z NPPDL - 300 000 zł

		4		600		60017		Droga dojazdowa do gruntów rolnych-Nowa Wieś Mała		dokumentacja + wyk. + nadzór		2010/ 2011		440,000		0		40,000		40,000		0		0		0		Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

		5		600		60017		Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Osiek Grodkowski		dok. + wyk. + nadzór		2009/2010		1,530,000		30,000		1,500,000		100,000		1,000,000		400,000		0		Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

		6		710		71004		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie		Plan		2009/2010		22,000		2,000		20,000		20,000		0		0		0

		7		900		90095		Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie		dokumentacja + wykonastwo + nadzór		2006/2010		554,450		24,450		530,000		530,000		0		0		0

		8		900		90095		Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną w Wierzbniku		dokumentacja + wykonastwo + nadzór		2010		17,000		0		17,000		17,000		0		0		0		w ramach Funduszu Sołeckiego

		Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 8												8,058,450		226,450		4,932,000		3,232,000		1,000,000		700,000		0				0

		1		750		75023		Zakupy inwestycyjne		zakupy inwestycyjne dla UM		2010		10,000		0		10,000		10,000

		2		754		75412		j.w.		zakupy inwestycyjne dla OSP		2010		36,000		0		36,000		36,000

		3		851		85154		j.w.		zakup alkosensora  dla Straży Miejskiej		2010		4,150		0		4,150		4,150

		4		900		90095		j.w.		zakupy na plac zabaw w Grodkowie i  zakupwiaty przystankowej w Kolnicy		2010		14,200		0		14,200		14,200

		Razem wydatki na zakupy inwestycyjne od poz. 1 do poz.3												64,350		0		64,350		64,350		0		0		0

		Razem wydatki majątkowe												8,122,800		226,450		4,996,350		3,296,350		1,000,000		700,000		0
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Zał. 4 -T2)

		Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2010r. (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)																												Tabela nr 2                         w złotych

		Lp.		Dz.		Rozdz		Nazwa zadania inwestycyjnego		Zakres rzeczowy		Rok             rozp/          zakończenia		Wartość     całego zadania		Środki wyk. do 31.12.2009r		Nakłady planowane na 2010r.		Środki z budżetu gminy		Inne źródła								Uwagi		Dotacje

																						kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej				Dotacje/ fundusze celowe		Inne źródła

																						kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania								Zwiększenia

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		12		13		14		15		16		18

		1		010		01010		Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków - etap I - Żelazna		Koncepcja + dokum.+ wykon. + nadzór     Etap I - Żelazna		2006/ 2011		10,628,376		458,376		5,170,000		1,170,000		3,000,000		1,000,000		0		0		PROW - 75% Bezzwrotna pomoc finansowa ANR O/T Opole w 2006r. - 200.000zł,         w 2007r. -  100.000zł

		2		600		60016		Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie		dok. + wyk. + nadzór		2006/   2010		2,100,208		1,200,208		900,000		900,000		0		0		0				Refundacja kosztów               w wys.             1.609.811 zł

		3		921		92105		Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008/2010		1,038,575		38,575		1,000,000		1,000,000		0		0		0		0		PROW - 75%    W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości      500 000 zł

		4		921		92109		Centrum Rekreacji w Więcmierzycach		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008/2010		324,728		14,728		310,000		310,000		0		0		0		0		Zadanie przekazane do realizacji do Instytucji Kultury

		5		921		92120		Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie		dokumentacja + wyk. + nadzór		2005/ 2010		3,880,708		1,680,708		2,200,000		704,080		0		0		1,495,920		0		Planowana refundacja       2.170.911 zł

		6		921		92120		Rewitalizacja otoczenia Ratusza		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008-2010		4,475,000		70,000		4,405,000		882,000		800,000		2,723,000		0		0		Refundacja kosztów w 2011r.              w wys.          2.723.000 zł

		7		926		92601		Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008/ 2010		7,000,000		49,175		6,950,825		150,825		1,800,000		5,000,000		0		0		RPO WO - 85% Planowana refundacja w kwocie                 5 000 000 zł

		Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 7												29,447,595		3,511,770		20,935,825		5,116,905		5,600,000		8,723,000		1,495,920		0				0

		Razem wydatki na zakupy inwestycyjne												0		0		0		0		0		0		0		0

		Razem wydatki majątkowe												29,447,595		3,511,770		20,935,825		5,116,905		5,600,000		8,723,000		1,495,920		0
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Zał.5

								Załącznik nr 5                                               do Uchwały XXXIV/358/09                                     Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

		w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Plan
na 2010 r.

		1		2		3		4

				Dochody budżetu				45,368,877.00

				Wydatki budzetu				66,171,955.00

				Wynik budżetu (dochody - wydatki)				-20,803,078.00

		Przychody ogółem:						22,638,679.00

		1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		903		15,636,250.00

				w tym:

		1.1		kredyty i pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z budżetu UE				9,523,000.00

				z tego:

				na wydatki bieżące				800,000.00

				na wydatki inwestycyjne				8,723,000.00

		1.2		kredyty i pożyczki na udział własny w zadaniach współfinansowanych z budżetu UE				6,113,250.00

				z tego:

				na wydatki bieżące				513,250.00

				na wydatki inwestycyjne				5,600,000.00

		2.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		1,000,000.00

		3.		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		955		6,002,429.00

		Rozchody ogółem:						1,835,601.00

		1.		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		992		1,835,601.00






Zał.6 -T1

								Załącznik nr 6                           do Uchwały XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Dochody i wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami budżetu  w 2010 r.

		Dochody bieżące						Tabela nr 1                                            w złotych

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan
na 2010 r.

		1		2		3		4

		750				Administracja publiczna		162,940.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		162,940.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3,294.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3,294.00

		752				Obrona narodowa		1,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,000.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,000.00

		851				Ochrona zdrowia		280.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		280.00

		852				Pomoc społeczna		6,769,000.00

				2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie  ustawami		6,769,000.00

		Razem dochody bieżące						6,937,514.00
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Zał.6-T2

		Wydatki bieżące																								Tabela nr 2                                            w złotych

		Dział		Rozdz		Nazwa		Plan na 2010 r.                                                   (5+9+10+11+12+13)		z tego wyodrębnia się:

										wydatki jednostek budżetowych (6+7+8)		w tym:						dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków art..5 ust.1 pkt 2 i 3		wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji		wydatki na obsługę długu

												wynagrodzenia i składki od nich naliczane		odpisy na fundusz socjalny		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		750				Administracja publiczna		162,940.00		162,940.00		162,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		162,940.00		162,940.00		162,940.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		3,294.00		3,294.00		2,900.00		0.00		394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3,294.00		3,294.00		2,900.00		0.00		394.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		752				Obrona narodowa		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75212		Pozostałe wydatki obronne		1,000.00		1,000.00		0.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1,000.00		1,000.00		300.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75414		Obrona cywilna		1,000.00		1,000.00		300.00		0.00		700.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		851				Ochrona zdrowia		280.00		280.00		0.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85195		Pozostała działalność		280.00		280.00		0.00		0.00		280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		852				Pomoc społeczna		6,769,000.00		293,420.00		219,491.00		4,001.00		69,928.00		0.00		6,475,580.00		0.00		0.00		0.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6,614,000.00		293,420.00		219,491.00		4,001.00		69,928.00		0.00		6,320,580.00		0.00		0.00		0.00

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		9,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		9,000.00		0.00		0.00		0.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		146,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		146,000.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki		6,937,514.00		461,934.00		385,631.00		4,001.00		72,302.00		0.00		6,475,580.00		0.00		0.00		0.00
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zał.7

																Załacznik Nr 7                                                 do uchwały Nr XXXIV/358/09                                                         Rady Miejskiej w  Grodkowie                                                  z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

																				w złotych

		Dział		Rozdz.		§		Nazwa		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem
(7+9)		z tego:

														Wydatki
bieżące		w tym:		Wydatki
majątkowe		w tym:

																dotacje				dotacje

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		8

		750		75020		2320		Starostwo Powiatowe- zadania z zakresu komunikacji		x		32,181.00		32,181.00		32,181.00		0.00		0.00

		801		80146		2330		Urząd  Marszałkowski-doradztwo metodyczne		x		25,451.00		25,451.00		25,451.00

		921		92116		2320		Starostwo Powiatowe		16,000		16,000.00		16,000.00		16,000.00		0.00		0.00

						248		dotacja otrzymana z Powiatu-na zadania z zakresu Biblioteki Powiatowej

		926		92601		2320		Starostwo Powiatowe-utrzymanie hali przy LO w Grodkowie		x		130,000.00		130,000.00		130,000.00		0.00

		Ogółem								16,000		203,632.00		203,632.00		203,632.00		0.00		0.00






zał.8

		Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 r.										Załącznik nr 8                           do Uchwały XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Dotacje podmiotowe										Tabela nr 1                               w złotych

		Lp		Dział		Rozdz		Podmiot		Zadanie		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		6

		1.						Instytucje kultury  w tym :				1,585,000.00

		1.1		921		92109		Ośrodek Kultury i Rekreacji		zadania statutowe		639,200.00

				921		92109				zadania inwestycyjne		310,000.00

				926		92605				zadania statutowe		235,800.00

		1.2		921		92116		Miejska i Gminna Biblioteka		zadania statutowe		400,000.00

		2.		801		80110		Gimnazjum dla dorosłych  w Grodkowie- placówka niepubliczna		zadania statutowe		87,972.00

		Ogółem dotacje (1+2)										1,672,972.00

		Tabela nr 2

		Dotacje celowe przekazywane innym jednostkom samorządu terytorialnego  w 2010 r. w formie pomocy finansowej

		w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Podmiot		Zadanie		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5		6

		1.		600		60014		Starostwo Powiatowe		remont chodników przy drogach powiatowych		225,000.00

		2		853		85311		Starostwo Powiatowe		Warsztaty Terapii Zajęciowej		17,000.00

								Ogółem (1+2)		0.00		242,000.00

		Tabela nr 3

		Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2010 r.

		w złotych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa zadania				Kwota dotacji

		1		2		3		4				5

		1.		851		85154		Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży				18,000.00

		2.		851		85195		Ochrona i promocja zdrowia				2,000.00

		3.		852		85295		Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych				25,000.00

		4.		853		85311		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				8,000.00

		5.		854		85404		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				15,000.00

		6.		921		92195		Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				3,000.00

		7.		921		92120		Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych				20,000.00

		8.		921		92195		Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej				20,000.00

		9.		921		92195		Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami				5,000.00

		10.		926		92605		Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu				150,000.00

		Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.10)										266,000.00





Arkusz1

		





Arkusz2

		





Arkusz3

		






Zał. 9

												Załącznik nr 9                                                       do Uchwały XXXIV/358/09                                             Rady Miejskiej w Grodkowie                                                z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Wydatki jednostek pomocniczych na  2010 r.

		Tabela 1

		Wydatki bieżące - FUNDUSZ SOŁECKI wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy

														w  złotych

		Dział		Rozdz		Lp.		Nazwa		Plan na 2010 r.		ŚRODKI Z  FUNDUSZU SOŁECKIEGO		DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY

		1		2				3		4		5		6

		010				Rolnictwo i łowiectwo				1,600.00		1,600.00		0.00

				01008				Melioracje wodne		1,600.00		1,600.00		0.00

								Żelazna - "Przeczyszczenie przepustów na rowach gminnych"		1,600.00		1,600.00		0.00

		600				Transport i łączność				51,260.20		39,428.83		11,831.37

				60016				Drogi publiczne gminne		51,260.20		39,428.83		11,831.37

						1.		Młodoszowice - "Poprawa jakości dróg gminnych"		9,860.00		9,860.00		0.00

						2.		Starowice Dolne - "Remont chodnika"		23,968.12		12,136.75		11,831.37

						3.		Sulisław - "Zakup kamienia (tłucznia) na remont drogi gminnej w obrębie wsi Sulisław stanowiącej działkę Nr 126 i częsciowe jej utwardzenie przez mieszkańców"		7,701.19		7,701.19		0.00

						4.		Wojnowiczki - "Zakup i tranasport tłucznia na remont drogi"		4,596.77		4,596.77		0.00

						5.		Żarów - "Remont drogi gminnej stanowiącej działkę Nr 147"		5,134.12		5,134.12		0.00

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		122,226.07		122,226.07		0.00

				90095				Pozostała działalność		122,226.07		122,226.07		0.00

						1.		Bogdanów - "Wykonanie płyty tanecznej"		8,388.79		8,388.79		0.00

						2.		Gałązczyce - "Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej"		15,241.93		15,241.93		0.00

						3.		Gierów - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"		8,595.00		8,595.00		0.00

						4.		Gola Grodkowska - "Utworzenie placu zabaw dla dzieci"		11,000.00		11,000.00		0.00

						5.		Jaszów - "Zakup kosy spalinowej", "Uzupełnienie placu zabaw dla dzieci"		4,400.00		4,400.00		0.00

						6.		Jeszkotle - "Stworzenie placu zabaw dla dzieci"		8,500.00		8,500.00		0.00

						7.		Jędrzejów - "Parking dla samochodów"		7,994.83		7,994.83		0.00

						8.		Kolnica - "Zakup i montaż ujęcia prądu w ogrodzie wiejskim", "Zakup urządzeń na plac zabaw"		9,673.51		9,673.51		0.00

						9.		Lubcz - "Wywóz i utylizacja śmieci w kontenerze KP-7", "Zakup krzewów, kwiatów i materiałów potrzebnych do ich nasadzenia"		700.00		700.00		0.00

						10.		Nowa Wieś Mała - "Dodoatkowe wyposażenie placu zabaw dla dzieci"		12,972.83		12,972.83		0.00

						11.		Strzegów - "Urządzenie placu zabaw w Strzegowie"		10,864.17		10,864.17		0.00

						12.		Więcmierzyce - "Organizacja cyklicznych imprez służących promocji wsi i gminy", "Zakup sprzętu służącego do poprawy estetyki wsi"		14,440.00		14,440.00		0.00

						13.		Wójtowice - "Zakup urządzeń na plac zabaw"		4,000.00		4,000.00		0.00

						14.		Zielonkowice - "Dokończenie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci", "Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw"		5,455.01		5,455.01		0.00

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		350,432.46		195,195.80		155,236.66

				92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury		350,432.46		195,195.80		155,236.66

						1.		Głębocko - "Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej"		42,895.66		9,809.85		33,085.81

						2.		Gnojna - "Remont świetlicy wiejskiej"		19,573.85		19,573.85		0.00

						3.		Jaszów - "Remont dachu na świetlicy wiejskiej", "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy"		8,733.00		8,733.00		0.00

						4.		Jędrzejów - "Pokrycie dachu świetlicy wiejskiej"		9,287.00		9,287.00		0.00

						5.		Kobiela - "Remont dachu świetlicy wiejskiej"		64,000.00		12,697.79		51,302.21

						6.		Kolnica - "Zakup ławek i stołów biesiadnych"		3,500.00		3,500.00		0.00

						7.		Kopice - "Remont pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej oraz remont elewacji"		26,145.75		22,920.20		3,225.55

						8.		Lipowa - "Modernizacja i zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej"		15,058.00		15,058.00		0.00

						9.		Lubcz - "Zakup wraz z montażem markizy tarasowej", "Zakup i montaż grzejników panelowych wraz z osprzętem"		8,972.32		8,972.32		0.00

						10.		Mikołajowa - "Wymiana okien i drzwi w świetlicy wiejskiej"		7,266.00		7,266.00		0.00

						11.		Młodoszowice - "Doposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł"		3,250.00		3,250.00		0.00

						12.		Osiek Grodkowski - "Remont świetlicy wiejskiej"		10,510.35		10,510.35		0.00

						13.		Przylesie Dolne - "Remont dachu na świetlicy wiejskiej"		80,000.00		12,376.91		67,623.09

						14.		Rogów - "Zakup, montaż okien i parapetów w świetlicy wiejskiej w Rogowie"		5,477.93		5,477.93		0.00

						15.		Tarnów Grodkowski - "Wymiana okien w świetlicy wiejskiej"		15,127.33		15,127.33		0.00

						16.		Wierzbna - "Wyposażenie świetlicy wiejskiej", "Modernizacja ogrzewania świetlicy wiejskiej"		8,411.00		8,411.00		0.00

						17.		Wojnowiczki - "Wykonanie zadaszenia nad wejściem do budynku świetlicy wiejskiej"		1,500.00		1,500.00		0.00

						18.		Wojsław - "Wymiana okien w świetlicy wiejskiej"		11,849.74		11,849.74		0.00

						19.		Żelazna - "Ocieplenie obiektu świetlicy i położenie tynku"		8,874.53		8,874.53		0.00

		926						Kultura fizyczna i sport		31,704.07		31,704.07		0.00

				92601				Obiekty sportowe		31,704.07		31,704.07		0.00

						1.		Bąków - "Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na dz. Nr 113"		18,038.20		18,038.20		0.00

						2.		Osiek Grodkowski - "Renowacja boiska sportowego"		2,600.00		2,600.00		0.00

						3.		Polana - "Stworzenie boiska wiejskiego dla dzieci"		6,700.00		6,700.00		0.00

						4.		Wójtowice - "Budowa szatni na boisku"		4,365.87		4,365.87		0.00

								Razem wydatki bieżące		557,222.80		390,154.77		167,068.03

														Tabela 2

		Wydatki majątkowe - FUNDUSZ SOŁECKI wraz z dofinansowaniem z budżetu gminy

														w  złotych

		Dział		Rozdz		Lp.		Nazwa		Plan na 2010 r.		ŚRODKI Z  FUNDUSZU SOŁECKIEGO		DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU GMINY

		1		2				3		4		5		6

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21,200.00		20,083.70		1,116.30

				90095				Pozostała działalność		21,200.00		20,083.70		1,116.30

						1.		Kolnica - "Zakup wiaty przystankowej"		4,200.00		4,200.00		0.00

						2.		Wierzbnik - "Wykonanie zadaszenia nad płytą taneczną"		17,000.00		15,883.70		1,116.30

								Razem wydatki majątkowe		21,200.00		20,083.70		1,116.30
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zał.10

																Załącznik nr 10                                                      do Uchwały XXXIV/358/09                                             Rady Miejskiej w Grodkowie                                                z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w 2010 r.

																		w złotych

										Stan środków								Stan środków

		Lp.		Dział		Rozdz.		Wyszczególnienie		obrotowych		Dochody		Razem		Wydatki		obrotowych

										na początek roku								na koniec roku

		1.		801		80104		"Żywienie " - przedszkola		15,356.00		329,580.00		344,936.00		329,580.00		15,356.00

		2.		854		85401		"Żywienie " - świetlice szkolne		26,414.00		458,260.00		484,674.00		458,260.00		26,414.00

		Ogółem								41,770.00		787,840.00		829,610.00		787,840.00		41,770.00






zał.11

								Załącznik nr 11                                           do Uchwały XXXIV/358/09                                    Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 30 grudnia 2009 r.

		Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu                                                                                         Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.

		w złotych

		Lp.		§		Wyszczególnienie		Plan na 2010 r.

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		90011				Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		I.				Stan środków obrotowych na początek roku		60,000.00

		II.				Przychody		101,000.00

		1.		0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności		1,000.00

		2.		0580		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5,000.00

		3.		0690		Wpływy z różnych opłat		94,000.00

						opłaty za szczególne korzystanie ze środowiska

						wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska		1,000.00

		III.				Wydatki bieżące		160,900.00

		1.		edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych				9,100.00

				4300		koszty wyjazdu na targi ekologiczne		1,200.00

				4210		nagrody w konkursie wiedzy ekologicznej		2,000.00

				4210		zakup map ekologicznych (sieć obszaru NATURA 2000 i mapa Grodkowa z terenami zieleni miejskiej)		900.00

				4210		nagrody dla sołectw za zachowania proekologiczne		5,000.00

		2.		realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska				25,000.00

				4300		dofinansowanie utylizacji materiałów zawierających azbest		25,000.00

		3.		wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska				17,000.00

				4300		badania laboratoryjne wód podziemnych i gleby		17,000.00

						na terenie gminnego wysypiska śmieci w Przylesiu Dl.

		4.		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi				64,500.00

				4210		zakup pojemników na przeterminowane leki		1,500.00

						zakup koszy ulicznych o pojemności 40l		2,000.00

						zakup klatki na dzike zwierzęta		1,000.00

				4300		dofinansowanie wywozu odpadów typu PET		60,000.00

		5.		wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku				20,000.00

				4300		inwentaryzacja materiłów zawierających azbest		15,000.00

				4300		gminny program usuwania azbestu		5,000.00

		6.		przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków				25,200.00

				4300		utrzymanie donic kwiatowych		5,000.00

				4210		uzupełnienie drzewostanu w mieście		20,000.00

				4210		pozostałe		200.00

		7.		pozostałe wydatki				100.00

				4300		opłaty bankowe		100.00

		IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku		100.00






