
UCHWAŁA NR XXXV/379/10  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 3 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr

142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony

Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co

następuje: 

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 348 736,00 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 756 165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 301 755,00 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 878 722,00 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3.  1. Ustala się limity wydatków: 

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

finansowania inwestycji zgodnie załącznikiem nr 4.  

§ 4.  1. Wskutek zmian określonych w § 1 zwiększa się  planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu na

2010 r. o kwotę -1 169 538,00 zł (z kwoty - 20 803 078,00 zł do kwoty - 21 972 616,00 zł). 

2. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

w kwocie 1 169 538,00 zł.  

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu poprzez: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 5. W uchwale Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały

budżetowej na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) dochody bieżące o kwotę – 6 000,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę – 342 736,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę – 44 955,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę – 256 800,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę – 845 853,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę – 1 032 869,00 zł

1) n a  „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków i jednostki

organizacyjne” zgodnie z załącznikiem nr 3, 

2) n a  „Wieloletni program wydatków bieżących na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków

z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 3a. 

1) zmniejszenie planu przychodów na kwotę - 2 765 734,00 zł

2) zwiększenie planu przychodów na kwotę - 3 935 272,00 zł

1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dotychczasowa nazwa załącznika nr 3a otrzymuje brzmienie „Wieloletni program wydatków bieżących na lata

2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii

Europejskiej”. Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały. 

5) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w załączniku nr 9:„Wydatki jednostek pomocniczych na 2010 r.” zmniejszając plan wydatków

w dziale 921, rozdziale 92105 o kwotę 186 895,66 zł, w tym: 

zadania te będą realizowane z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej.  

a) Głębocko -„Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej” kwota 42 895,66 zł,

b) Kobiela - „Remont dachu świetlicy wiejskiej” kwota 64 000,00 zł,

c) Przylesie Dolne - „Remont dachu na świetlicy wiejskiej” kwota 80 000,00 zł.

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9) Uchyla się  załącznik nr 11: „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2010 r. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego fundu-szu

podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy, skorygowane dochody i wydatki funduszu stają się dochodami

i wydatkami budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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UCHWAŁA NR XXXV/379/10  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 3 lutego 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr

142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.16 ustawy z dnia 20 listopada 2009r. o zmianie ustawy – Prawo Ochrony

Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 215 poz.1664) Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co

następuje: 

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 348 736,00 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 1.  

2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 756 165,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.  

§ 2.  1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 301 755,00 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 878 722,00 zł, w tym: 

zgodnie z załącznikiem nr 2.  

§ 3.  1. Ustala się limity wydatków: 

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

finansowania inwestycji zgodnie załącznikiem nr 4.  

§ 4.  1. Wskutek zmian określonych w § 1 zwiększa się  planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu na

2010 r. o kwotę -1 169 538,00 zł (z kwoty - 20 803 078,00 zł do kwoty - 21 972 616,00 zł). 

2. Zwiększony deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

w kwocie 1 169 538,00 zł.  

3. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu poprzez: 

zgodnie z załącznikiem nr 5.  

§ 5. W uchwale Nr XXXIV/358/09 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały

budżetowej na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

1) dochody bieżące o kwotę – 6 000,00 zł

2) dochody majątkowe o kwotę – 342 736,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę – 44 955,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę – 256 800,00 zł

1) wydatki bieżące o kwotę – 845 853,00 zł

2) wydatki majątkowe o kwotę – 1 032 869,00 zł

1) n a  „Wieloletni program inwestycyjny na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków i jednostki

organizacyjne” zgodnie z załącznikiem nr 3, 

2) n a  „Wieloletni program wydatków bieżących na lata 2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków

z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 3a. 

1) zmniejszenie planu przychodów na kwotę - 2 765 734,00 zł

2) zwiększenie planu przychodów na kwotę - 3 935 272,00 zł

1) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Dotychczasowa nazwa załącznika nr 3a otrzymuje brzmienie „Wieloletni program wydatków bieżących na lata

2010-2012 realizowany przez Gminę  Grodków z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii

Europejskiej”. Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3a do niniejszej uchwały. 

5) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

6) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

7) Dokonuje się zmian w załączniku nr 9:„Wydatki jednostek pomocniczych na 2010 r.” zmniejszając plan wydatków

w dziale 921, rozdziale 92105 o kwotę 186 895,66 zł, w tym: 

zadania te będą realizowane z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej.  

a) Głębocko -„Remont pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej” kwota 42 895,66 zł,

b) Kobiela - „Remont dachu świetlicy wiejskiej” kwota 64 000,00 zł,

c) Przylesie Dolne - „Remont dachu na świetlicy wiejskiej” kwota 80 000,00 zł.

8) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

9) Uchyla się  załącznik nr 11: „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2010 r. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym gminnego fundu-szu

podlegają przekazaniu na rachunek budżetu gminy, skorygowane dochody i wydatki funduszu stają się dochodami

i wydatkami budżetu gminy. 

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 3 lutego 2010 r.

 
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 3 lutego 2010 r.

 
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 3 lutego 2010 r.

 
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 3 lutego 2010 r.

 
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 3 lutego 2010 r.

 
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały z dnia 3 lutego 2010 r.

 
Zalacznik6.xls


rozliczenie 

		Rozliczenie uchwały Nr XXXV/379/10

		zmniejszenie pl. dochodów		348,736.00

		zwiększenie pl.dochodów		756,165.00		407,429.00

		zmniejszenie wydatków		301,755.00

		zwiększenie wydatków		1,878,722.00		1,576,967.00

		wynik (dochody - wydatki)				-1,169,538.00

		wynik(przychody -rozchody)				1,169,538.00

		zmniejszenie przychodów		2,765,734.00

		zwiększenie przychodów		3,935,272.00

		zwiększenie rozchodów

		wprowadzone  zmiany

				plan wg poprzedniej uchwały		kwoty zmian		plan wg aktualnej uchwały		dochody +przychody wydatki +rozchody

		dochody		45,368,877.00		407,429.00		45,776,306.00

		wydatki		66,171,955.00		1,576,967.00		67,748,922.00

		przychody		22,638,679.00		1,169,538.00		23,808,217.00		69,584,523.00

		rozchody		1,835,601.00		0.00		1,835,601.00		69,584,523.00

		deficyt		-20,803,078.00		1,169,538.00		-21,972,616.00

								w przychodach		w deficycie

						kredyt		16,436,250.00		16,436,250.00

						wolne środki		3,436,695.00		1,601,094.00

						nadwyżka budżetowa		3,935,272.00		3,935,272.00

								7,371,967.00

						pozostaje		730,585.37





Zał.1 -

								Załącznik nr 1                           do Uchwały XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 3 lutego 2010 r.

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

		Dochody bieżące

		zmniejszenia

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,000.00

				0830		Wpływy z usług		6,000.00

						Razem dochody bieżące		6,000.00

		Dochody majątkowe						Tabela nr 2                                   w złotych

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		600				Transport i łączność		342,736.00

				6260		Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych- Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		56,800.00

				6208		Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie"		285,936.00

		Razem dochody majątkowe						342,736.00

		Dochody budżetu						Tabela nr 3                                   w złotych

						Dochody bieżące		6,000.00

						Dochody majątkowe		342,736.00

						Dochody ogółem		348,736.00
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Zał.1 +

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

		Dochody bieżące

		zwiększenia

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		700				Gospodarka mieszkaniowa		15,000.00

				0690		Wpływy z różnych opłat  - dochody z ECO;służebność przesyłu		15,000.00

		750				Administracja publiczna		61,455.00

				2460		Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		61,455.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		600,000.00

				0310		Podatek od nieruchomości		600,000.00

						w tym:

						podatek od nieruchomości stanowiących mienie gminne nie oddanych w posiadanie zależne		600,000.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		73,710.00

						Środki z likwidacji GFOŚr.i GW		18,710.00

				0570		Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1,000.00

				0580		Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		3,000.00

				0690		Wpływy z różnych opłat		51,000.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6,000.00

				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		6,000.00

						Razem dochody bieżące		756,165.00

		Dochody majątkowe						Tabela nr 2                                   w złotych

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		Razem dochody majątkowe						0.00

		Dochody budżetu						Tabela nr 3                                   w złotych

						Dochody bieżące		756,165.00

						Dochody majątkowe		0.00

						Dochody ogółem		756,165.00
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Zał.2T1 -

																								Załącznik nr 2                           do Uchwały XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r.

		Wydatki budżetu Gminy Grodków na  2010 r.

						zmniejszenia																		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

		801				Oświata i wychowanie		2,985.00		2,985.00		2,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		2,985.00		2,985.00		2,985.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						PSP Kopice		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						PSP Jędrzejów		2,785.00		2,785.00		2,785.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1,970.00		1,970.00		1,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		1,970.00		1,970.00		1,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Świetlica Kolnica		1,970.00		1,970.00		1,970.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						zmniejszenie planu na wydatki związane z dzierżawą placu od PKP od m-ca czerwca br.		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Świetlica Przylesie Dolne		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki bieżące		44,955.00		44,955.00		4,955.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00



Strona &P



Zał.2T1 +

		zwiększenia																						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		12,250.00		12,250.00		0.00		0.00		12,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				01008		Melioracje wodne		12,250.00		12,250.00		0.00		0.00		12,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						dalsza czść realizacji zadania w Młodoszowicach - środki pozostałe z 2009r.		12,250.00		12,250.00		0.00		0.00		12,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		600				Transport i łączność		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60017		Drogi wewnętrzne		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						środki pozostałe z 2009 r.		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						kwota podatku jaki gmina  płaci do budżetu		600,000.00		600,000.00		0.00		0.00		600,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		65,328.00		65,328.00		65,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/		65,328.00		65,328.00		65,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						wydatki związane z pracami publicznymi PUP -kwota 61.455zł  i 3.873zł środki z budżetu gminy		65,328.00		65,328.00		65,328.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		67,445.00		67,445.00		3,405.00		0.00		64,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		67,445.00		67,445.00		3,405.00		0.00		64,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						remont bieżni przy PSP nr 3		40,000.00		40,000.00		0.00		0.00		40,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						bieżące koszty utrzymania bioska Orlik		24,040.00		24,040.00		0.00		0.00		24,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						PSP Kolnica		3,405.00		3,405.00		3,405.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		1,550.00		1,550.00		1,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		1,550.00		1,550.00		1,550.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Świetlica Kopice		200.00		200.00		200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						świetlica Jędrzejów		1,350.00		1,350.00		1,350.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81,280.00		81,280.00		0.00		0.00		81,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Środki po likwidacji GFOŚr.i GW rozpisane wg planu (90002 do 90095)		73,710.00		73,710.00		0.00		0.00		73,710.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

				90002		Gospodarka odpadami		50,000.00		50,000.00		0.00		0.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90010		Działalność badawczo-rozwojowa		11,210.00		11,210.00		0.00		0.00		11,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		12,500.00		12,500.00		0.00		0.00		12,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalnośc		7,570.00		7,570.00		0.00		0.00		7,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						środki dla  Osiedla Półwiosek - pozostałość z 2009 r.		7,570.00		7,570.00		0.00		0.00		7,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Świetlica we wsi Młodoszowice		8,000.00		8,000.00		0.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki bieżące		845,853.00		845,853.00		70,283.00		0.00		775,570.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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Zał.2 T2 -

		Wydatki majątkowe																						Tabela nr 2 w złotych

		zmniejszenia

		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

		600				Transport i łączność		256,800.00		256,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60017		Drogi wewnętrzne		256,800.00		256,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

						w tym:

						zmniejszenie kwoty planu na zadaniu pn. Drogi dojazdowe do gruntów rolnych-Osiek Grodkowski ; kwota 200.000 zł kredyt; kwota 56.800 zł środdki z TFOGR		256,800.00		256,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

						Razem wydatki majątkowe		256,800.00		256,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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Zał.2 T2 +

		Wydatki majątkowe																						Tabela nr 2 w złotych

		zwiększenia

		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		500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		500,000.00		0.00		0.00		0.00

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		500,000.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						dokapitalizowanie Spółki Grodwik -przesunięcie środków z 2011 r.		500,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		500,000.00		0.00		0.00		0.00

		600				Transport i łączność		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60016		Drogi publiczne gminne		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Budowa drogi gminnej Starowice Dolne-Wojnowiczki		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		123,159.00		0.00		0.00		123,159.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		123,159.00		0.00		0.00		123,159.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (trzy działki) od PKP		123,159.00		0.00		0.00		123,159.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		710				Działalność usługowa		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						środki niewykorzystane w 2009 r.		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		37,210.00		0.00		0.00		37,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		37,210.00		0.00		0.00		37,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						zakup urządzenia do oczyszczania boiska Orlik przy PSP nr 3		37,210.00		0.00		0.00		37,210.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		305,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		305,500.00		0.00		0.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		305,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		305,500.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Wykupienie udziałów w RCGO Nysa		305,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		305,500.00		0.00		0.00		0.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		42,000.00		42,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		42,000.00		42,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Świetlica we wsi Jędrzejów		22,000.00		22,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Świetlica Przylesie Dolne		20,000.00		20,000.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki majątkowe		1,032,869.00		67,000.00		40,000.00		160,369.00		0.00		805,500.00		0.00		0.00		0.00
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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 XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 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)		13,120,487		ogółem				352,287		12,768,200		4,938,200		5,290,000		2,040,000		500,000

										śr. własne				352,287		9,100,000		3,495,000		4,175,000		1,180,000		250,000

										śr. zewnętrzne				0		3,668,200		1,443,200		1,115,000		860,000		250,000

										w tym:

										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a				0		800,000		800,000		0		0		0

										dotacje				0		3,668,200		1,443,200		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)		31,479,481		ogółem				3,410,256		28,069,225		20,975,825		7,093,400		0		0

										śr. własne				3,110,256		9,250,305		5,156,905		4,093,400		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		5,955,799		5,955,799		0		0		0

												kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0		11,367,201		8,367,201		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						44,599,968		ogółem				3,762,543		40,837,425		25,914,025		12,383,400		2,040,000		500,000

										śr. własne				3,462,543		18,350,305		8,651,905		8,268,400		1,180,000		250,000

										śr. zewnętrzne				300,000		22,487,120		17,262,120		4,115,000		860,000		250,000

										w tym:

										kredyt /pożyczka inwestycyjny/a				0		800,000		800,000		0		0		0

										kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		0		5,955,799		5,955,799		0		0		0

												kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0		11,367,201		8,367,201		3,000,000		0		0

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

										dotacje				300,000		4,364,120		2,139,120		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		2,500,000		2,000,000		0		0

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

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

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

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

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

		II		600				Transport i łączność										6,362,730		ogółem				149,530		6,213,200		1,883,200		2,490,000		1,340,000		500,000

								w tym śr.własne												śr. własne				149,530		2,995,000		440,000		1,615,000		690,000		250,000

				600		60016		Drogi publiczne gminne										1,343,310		ogółem				43,310		1,300,000		600,000		700,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				43,310		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.		617,690		razem				17,690		600,000		600,000		0		0		0		dotacja z NPPDL - 300.000zł

																				śr. własne				17,690		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.		725,620		razem				25,620		700,000		0		700,000		0		0		dotacja z NPPDL - 350.000zł

																				śr. własne				25,620		350,000				350,000

																				śr. zewn.						350,000				350,000

				600		60017		Drogi wewnętrzne										5,019,420		ogółem				106,220		4,913,200		1,283,200		1,790,000		1,340,000		500,000

								w tym śr.własne												śr. własne				106,220		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		426,840		razem				26,840		400,000		0		400,000		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				26,840		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		824,400		razem				24,400		800,000		0		0		800,000		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				24,400		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		976,840		razem				26,840		950,000		0		950,000		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				26,840		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		1,271,340		razem				28,140		1,243,200		1,243,200		0		0		0		terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w woj. opolskim

																				śr. własne				28,140		100,000		100,000

																				kredyt inwestycyjny						800,000		800,000

																				śr. zewn - FOGR						343,200		343,200

		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										25,000		ogółem				0		25,000		25,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				0		25,000		25,000		0		0		0

				710		71004		Plany zagospodarowania przestrzennego										25,000		ogółem				0		25,000		25,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				0		25,000		25,000		0		0		0

		12				71004		Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Klubowej w Grodkowie		Plan		2009-2010						25,000		razem				0		25,000		25,000		0		0		0

																				śr. własne				0		25,000		25,000

																				śr. zewn.						0

		VII		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska										551,120		ogółem				21,120		530,000		530,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				21,120		530,000		530,000		0		0		0

				900		90095		Pozostała działalność										551,120		ogółem				21,120		530,000		530,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				21,120		530,000		530,000		,		0		0

		13				90095		Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2006 - 2010		-		-		551,120		razem				21,120		530,000		530,000		0		0		0

																				śr. własne				21,120		530,000		530,000		0		0		0

																				śr. zewn.						0		0		0		0		0

		OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE												-		-		13,120,487		ogółem				352,287		12,768,200		4,938,200		5,290,000		2,040,000		500,000

		w tym środki własne																		śr. własne				352,287		9,100,000		3,495,000		4,175,000		1,180,000		250,000

																				śr. zewnętrzne				0		3,668,200		1,443,200		1,115,000		860,000		250,000

																				w tym:

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a				0		800,000		800,000		0		0		0

																				dotacje				0		3,668,200		1,443,200		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										10,604,526		ogółem				434,526		10,170,000		5,170,000		5,000,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				134,526		3,170,000		1,170,000		2,000,000		0		0

				010		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi										10,604,526		ogółem				434,526		10,170,000		5,170,000		5,000,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				134,526		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		10,604,526		razem				434,526		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				134,526		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										4,049,235		ogółem				1,185,835		2,863,400		920,000		1,943,400		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,185,835		2,863,400		920,000		1,943,400		0		0

				600		60016		Drogi publiczne gminne										4,049,235		ogółem				1,185,835		2,863,400		920,000		1,943,400		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,185,835		2,863,400		920,000		1,943,400		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		2,085,835		razem				1,185,835		900,000		900,000		0		0		0		Refundacja kosztów               w wys.             1.587.868 zł

																				śr. własne				1,185,835		900,000		900,000		0		0		0

																				śr. zewn.						0		0		0		0		0

		3						Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki		dok. + wyk. + nadzór		2009-2011		85%		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego		1,963,400		razem				0		1,963,400		20,000		1,943,400		0		0		Planowana refundacja kosztów               w wys.             1.600.907,25 zł

																				śr. własne				0		1,963,400		20,000		1,943,400		0		0

																				kredyt /pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						0		0		0		0		0

		VIII		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										9,846,748		ogółem				1,761,748		8,085,000		7,935,000		150,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,761,748		3,066,080		2,916,080		150,000		0		0

				921		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										1,208,552		ogółem				38,552		1,170,000		1,020,000		150,000		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				38,552		1,170,000		1,020,000		150,000		0		0

		4						Centrum edukacyjne wsi Jeszkotle		dokum. + wyk. + nadzór		2008 - 2010		75%		PROW                 2007-2013		1,038,552		razem				38,552		1,000,000		1,000,000		0		0		0		W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 500.000zł

																				śr. własne				38,552		1,000,000		1,000,000		0

		5						Przebudowa dachu świetlicy w miejscowości Przylesie Dolne		dokum. + wyk. + nadzór		2010 - 2011		75%		PROW                 2007-2013		170,000		razem				0		170,000		20,000		150,000		0		0		W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 127.500zł

																				śr. własne				0		170,000		20,000		150,000

				921		92109		Domy i ośrodki kultyry, świetlice i kluby										316,924		ogółem				6,924		310,000		310,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				6,924		310,000		310,000		0		0		0

		6						Centrum rekreacji w Więcmierzycach		dokum. + wyk. + nadzór		2008 - 2010		75%		PROW                 2007-2013		316,924		razem				6,924		310,000		310,000		0		0		0		W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 193.000zł

																				śr. własne				6,924		310,000		310,000		0

				921		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami										8,321,272		ogółem				1,716,272		6,605,000		6,605,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				1,716,272		1,586,080		1,586,080		0		0		0

		7						Remont zabezpieczający  Ratusza w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2005 - 2010		85%		Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego		3,847,806		razem				1,647,806		2,200,000		2,200,000		0		0		0		Planowana refundacja       2.170.911 zł

																				śr. własne				1,647,806		704,080		704,080		0		0

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

		8						Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2008-2010		85%		RPO WO		4,473,466		razem				68,466		4,405,000		4,405,000		0		0		0		Planowana refundacja w wys.  2.367.201,01 zł

																				śr. własne				68,466		882,000		882,000		0		0

																				kredyt inwestycyjny na udział własny						1,155,799		1,155,799		0		0		0

																				kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania						2,367,201		2,367,201		0		0		0

		IX		926				Kultura fizyczna i sport										6,978,972		ogółem				28,147		6,950,825		6,950,825		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				28,147		150,825		150,825		0		0		0

				926		92601		Obiekty sportowe										6,978,972		ogółem				28,147		6,950,825		6,950,825		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				28,147		150,825		150,825		0		0		0

		9						Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie		dokum. + wyk. + nadzór		2008-2010		85% wyd. kwalif.		RPO WO 2007-2013		6,978,972		razem				28,147		6,950,825		6,950,825		0		0				planowana refundacja w kwocie 5.000.000 zł

																				śr. własne				28,147		150,825		150,825		0

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

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

		OGÓŁEM ŚRODKI INWESTYCYJNE												-		-		31,479,481		ogółem				3,410,256		28,069,225		20,975,825		7,093,400		0		0

		w tym środki własne																		śr. własne				3,110,256		9,250,305		5,156,905		4,093,400		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		5,955,799		5,955,799		0		0		0

																						kredyt/pożyczkana wyprzedzające finansowanie zadania		0		11,367,201		8,367,201		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

																		0
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Zał.3a

																														Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r.

		WIELOLETNI PROGRAM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH na lata 2010 - 2012 realizowany przez Gminę Grodków z dofinansowaniem z programów pomocowych Unii Europejskiej																																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		750				Administracja publuiczna										43,000		ogółem				0		43,000		43,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				0		43,000		43,000		0		0		0

						75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego										43,000		ogółem				0		43,000		43,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				0		43,000		43,000		0		0		0

		1						Wirtualna gmina		wykonaw stwo		2010		70%		PROW na lata 2007-20013 Program LEADER		25,000		razem				0		25,000		25,000		0		0		0		Planowana refundacja w wysokości    17 500,00 zł

																				śr. własne				0		25,000		25,000		0		0

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny						0		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						0		0		0		0

		2						Promocja lokalnej twórczości na dożynkach gminnych		wykonaw stwo		2010		70%		PROW na lata 2007-20013 Program LEADER		18,000		razem				0		18,000		18,000		0		0		0		Planowana refundacja w wysokości    12 600,00 zł

																				śr. własne				0		18,000		18,000		0		0

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny						0		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						0		0		0		0

		II		801				Oświata i wychowanie										1,544,760		ogółem				44,760		1,500,000		1,500,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				44,760		186,750		186,750		0		0		0

						80101		Szkoły podstawowe										1,544,760		ogółem				44,760		1,500,000		1,500,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				44,760		186,750		186,750		0		0		0

		3						Polepszenie standardu nauczania - PSP nr 3 w Grodkowie		dokumentacja + wykonawstwo + nadzór		2009-2010		85%		RPO WO na lata 2007-20013		1,544,760		razem				44,760		1,500,000		1,500,000		0		0		0		Planowana refundacja w wysokości 800.000,00 zł

																				śr. własne				44,760		186,750		186,750		0		0

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny						513,250		513,250

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						800,000		800,000		0		0

		III		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										166,000		ogółem				0		166,000		166,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				0		166,000		166,000		0		0		0

						92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury										166,000		ogółem				0		166,000		166,000		0		0		0

								w tym śr.własne												śr. własne				0		166,000		166,000		0		0		0

		4						Remont pokrycia dachowego w świetlicach: Głębocko, Kobiela		dokumentacja + wykonawstwo + nadzór		2010		75%		PROW na lata 2007-20013		166,000		razem				0		166,000		166,000		0		0		0		Planowana refundacja w wysokości 100.000,00 zł

																				śr. własne				0		166,000		166,000		0		0

																				kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny						0		0

																				pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania						0		0		0		0

		OGÓŁEM ŚRODKI BIEŻĄCE - REMONTOWE												-		-		1,753,760		ogółem				44,760		1,709,000		1,709,000		0		0		0

		w tym środki własne																		śr. własne				44,760		395,750		395,750		0		0		0

																				śr. zewnętrzne				0		1,313,250		1,313,250		0		0		0

																				w tym:

																				kredyt /pożyczka na zadania współfinansowane ze środków Uni Europejskiej		kredyt /pożyczka inwestycyjny/a na udział własny		0		513,250		513,250		0		0		0

																						kredyt/pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania		0		800,000		800,000		0		0		0

																						RAZEM Kredyt/pożyczka		0		1,313,250		1,313,250		0		0		0

																				dotacje				0		0		0		0		0		0






Zał. 4

		Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2010r.																						Załacznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 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		kredyt/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		8,424,650		216,950		5,507,700		4,064,500		800,000						643,200		0		0

								Wydatki na zakupy inwestycyjne		224,719		0		224,719		224,719		0						0		0

								Razem wydatki majątkowe na 2010r.		8,649,369		216,950		5,732,419		4,289,219		800,000				0		643,200		0		0

		2		Tabela nr 2		Plan nakładów na wydatki majątkowe (zadania dofinansowywane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej)		Wydatki na zadania inwestycyjne		31,479,481		3,410,256		20,975,825		5,156,905				5,955,799		8,367,201		1,495,920		0

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

								Razem wydatki majątkowe na 2010r.		31,479,481		3,410,256		20,975,825		5,156,905				5,955,799		8,367,201		1,495,920		0

		OGÓŁEM  Nakłady na wydatki majątkowe na 2010r.						Wydatki na zadania inwestycyjne		39,904,131		3,627,206		26,483,525		9,221,405		800,000		5,955,799		8,367,201		2,139,120		0

								Wydatki na zakupy inwestycyjne		224,719		0		224,719		224,719		0		0		0		0		0

								RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 r.		40,128,850		3,627,206		26,708,244		9,446,124		800,000		5,955,799		8,367,201		2,139,120		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		2,500,000		2,500,000		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		617,690		17,690		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		1,271,340		28,140		1,243,200		100,000		800,000		343,200		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		25,000		0		25,000		25,000		0		0		0

		7		900		90002		Wykupienie udziałów w Regionalnym Centrum Gospodarki Odpadami Nysa		udziały		2010		605,500		0		305,500		305,500		0		0		0

		8		900		90095		Budowa parkingu ul. Słowackiego w Grodkowie		dokumentacja + wykonastwo + nadzór		2006/2010		551,120		21,120		530,000		530,000		0		0		0

		9		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

		10		921		92105		Swietlica Jędrzejów		dokumentacja		2010		22,000		0		22,000		22,000		0		0		0

		Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 10												8,424,650		216,950		5,507,700		4,064,500		800,000		643,200		0				0

		1		700		70005		Przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych tj. działki nr 433/3, 433/4, 433/5 od PKP		zakup majątku		2010		123,159		0		123,159		123,159

		2		750		75023		Zakupy inwestycyjne		zakupy inwestycyjne dla UM		2010		10,000		0		10,000		10,000

		3		754		75412		j.w.		zakupy inwestycyjne dla OSP		2010		36,000		0		36,000		36,000

		4		801		80101		j.w.		zakup sprzętu do konserwacji boiska "Orlik 2012"		2010		37,210		0		37,210		37,210

		5		851		85154		j.w.		zakup alkosensora  dla Straży Miejskiej		2010		4,150		0		4,150		4,150

		6		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.6												224,719		0		224,719		224,719		0		0		0

		Razem wydatki majątkowe												8,649,369		216,950		5,732,419		4,289,219		800,000		643,200		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		kredyt /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		10,604,526		434,526		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		2,085,835		1,185,835		900,000		900,000		0		0		0		0		Refundacja kosztów               w wys.             1.609.811 zł

		3		600		60016		Budowa drogi gminnej Starowice Dolne - Wojnowiczki		dokumentacja + wyk. + nadzór		2009/2011		1,963,400		0		20,000		20,000		0		0		0		0		Planowana refundacja kosztów               w wys.             1.600.907,25 zł

		4		921		92105		Centrum Edukacyjne wsi Jeszkotle		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008/2010		1,038,552		38,552		1,000,000		1,000,000		0		0		0		0		PROW - 75%    W 2010r. wniosek o refundację kosztów w wysokości      500 000 zł

		5		921		92109		Przebudowa dachu świetlicy w miejscowości Przylesie Dolne		dokumentacja + wyk. + nadzór		2010/2011		170,000		0		20,000		20,000		0		0		0		0		W 2011r. wniosek o refundację kosztów w wysokości 127.500zł

		6		921		92109		Centrum Rekreacji w Więcmierzycach		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008/2010		316,924		6,924		310,000		310,000		0		0		0		0		Zadanie przekazane do realizacji do Instytucji Kultury

		7		921		92120		Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie		dokumentacja + wyk. + nadzór		2005/ 2010		3,847,806		1,647,806		2,200,000		704,080		0		0		1,495,920		0		Planowana refundacja       2.170.911 zł

		8		921		92120		Rewitalizacja otoczenia Ratusza		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008-2010		4,473,466		68,466		4,405,000		882,000		1,155,799		2,367,201		0		0		Planowana refundacja w wys.  2.367.201,01 zł

		9		926		92601		Aktywizacja przestrzeni - przebudowa Stadionu Miejskiego w Grodkowie		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008/ 2010		6,978,972		28,147		6,950,825		150,825		1,800,000		5,000,000		0		0		RPO WO - Planowana refundacja w kwocie                 5.000.000 zł

		Razem wydatki na zadania inwestycyjne od poz.1 do poz. 8												31,479,481		3,410,256		20,975,825		5,156,905		5,955,799		8,367,201		1,495,920		0				0

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

		Razem wydatki majątkowe												31,479,481		3,410,256		20,975,825		5,156,905		5,955,799		8,367,201		1,495,920		0
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Zał.5

								Załącznik nr 5 do Uchwały XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 r.

		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

		w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Plan
na 2010 r.

		1		2		3		4

				zmiany dochodów budżetu				407,429.00

				zmiany wydatków budzetu				1,576,967.00

				Wynik budżetu po zmianach(dochody - wydatki)				-1,169,538.00

		Przychody ogółem:						1,169,538.00

				zmniejszenia				2,765,734.00

		1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		952		200,000.00

		2.		Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		955		2,565,734.00

				zwiększenia				3,935,272.00

		1.		Nadwyżki z lat ubiegłych		957		3,935,272.00






Zał. 9

												Załącznik nr 6 do Uchwały XXXV/379/10 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 3 lutego 2010 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		198,421.35		195,195.80		3,225.55

				92105				Pozostałe zadania w zakresie kultury		198,421.35		195,195.80		3,225.55

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

						16.		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		405,211.69		390,154.77		15,056.92

														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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