
UCHWAŁA NR XXXVII/390/10  

RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE  

z dnia 31 marca 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,

poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych budżetu o kwotę 5 165 053,00 zł, 

2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 5 273 803,00 zł, w tym: 

§ 2.  1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 2 000,00 zł, 

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 361 000,00 zł, w tym: 

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

finansowania inwestycji zgodnie załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 4.  1. Wskutek zmian określonych w § 1 zwiększa się planowany w uchwale budżetowej deficyt budżetu na 2010r.

o kwotę  250 250,00 zł (z kwoty - 19 605 415,00 zł do kwoty -19 855 665,00 zł)  i zostanie on pokryty wolnymi

środkami z lat poprzednich. 

2. Dokonuje się zmian w przychodach budżetu 

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

budżetowej na 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodkowa.  

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

1) dochody bieżące o kwotę 108 500,00 zł,

2) dochody majątkowe o kwotę 5 165 303,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

1) wydatki bieżące o kwotę 308 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 53 000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

5) Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady  

 

inż. Karol Grzybowski 
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Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.

 
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.

 
Zalacznik2.xls

Załącznik nr 3 do Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.

 
Zalacznik3.xls

Załącznik nr 4 do Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.

 
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały z dnia 31 marca 2010 r.

 
Zalacznik5.xls


rozliczenie 

		Rozliczenie uchwały Nr XXXVI/     /10

		zmniejszenie pl. dochodów		5,165,053.00

		zwiększenie pl.dochodów		5,273,803.00		108,750.00

		zmniejszenie wydatków		2,000.00

		zwiększenie wydatków		361,000.00		359,000.00

		wynik (dochody - wydatki)				-250,250.00

		wynik(przychody -rozchody)				250,250.00

		zmniejszenie przychodów		2,037,758.00

		zwiększenie przychodów		2,288,008.00

		zwiększenie rozchodów

		wprowadzone  zmiany

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

		dochody		47,656,348.00		108,750.00		47,765,098.00

		wydatki		67,261,763.00		359,000.00		67,620,763.00

		przychody		21,441,016.00		250,250.00		21,691,266.00		69,456,364.00

		rozchody		1,835,601.00		0.00		1,835,601.00		69,456,364.00		0.00

		deficyt		-19,605,415.00		250,250.00		-19,855,665.00

								w przychodach		w deficycie

						kredyt		14,069,049.00		14,069,049.00

						wolne środki		5,724,703.00		3,889,102.00

						nadwyżka budżetowa		1,897,514.00		1,897,514.00

								7,622,217.00

						pozostaje		494,450.77





Zał.1 -

								Załącznik nr 1                           do Uchwały XXXVII/     /10 Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 31 marca 2010 r.

		Dochody budżetu Gminy Grodków na 2010 r.

		Dochody bieżące

		zmniejszenia

		Dochody majątkowe						Tabela nr 1                                  w złotych

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		600				Transport i łączność		1,301,932.00

				6208		Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie"		1,301,932.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,863,121.00

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

				6208		Dotacja z budżetu państwa , Program RPO WO- zadanie pn."Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie"		2,367,201.00

		Razem dochody majątkowe						5,165,053.00

		Dochody budżetu						Tabela nr 2                                   w złotych

						Dochody bieżące		0.00

						Dochody majątkowe		5,165,053.00

						Dochody ogółem		5,165,053.00
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Zał.1 +

								Tabela nr 1                                   w złotych

		zwiększenia

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		400.00

				0690		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnień os. prawne		400.00

		758				Różne rozliczenia		97,600.00

				0970		Wpływy z różnych dochodów  - rozliczenia z lat poprzednich		97,600.00

		852				Pomoc społeczna		10,500.00

				2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację  własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		10,500.00

						Razem dochody bieżące		108,500.00

		Dochody majątkowe						Tabela nr 2                                   w złotych

		Dział		§		Źródło dochodów		Plan

								na

								2010 r.

		1		2		3		4

		600				Transport i łączność		1,301,932.00

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ;Pozostałe; zadanie pn. "Budowa dróg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie"		1,301,932.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		250.00

				0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		250.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3,863,121.00

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ;Pozostałe; zadanie pn. "Remont zabezpieczający ratusza w Grodkowie"		1,495,920.00

				6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ;Pozostałe; zadanie pn. "Rewitalizacja otoczenia ratusza w Grodkowie"		2,367,201.00

		Razem dochody majątkowe						5,165,303.00

		Dochody budżetu						Tabela nr 3                                   w złotych

						Dochody bieżące		108,500.00

						Dochody majątkowe		5,165,303.00

						Dochody ogółem		5,273,803.00
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Zał.2T1 -

																								Załącznik nr 2                           do Uchwały XXXVII/    /10 Rady Miejskiej w Grodkowie                                                    z dnia 31 marca 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

		851				Ochrona zdrowia		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

						Razem wydatki bieżące		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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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

		600				Transport i łączność		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				60013		Drogi publiczne wojewódzkie		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						w tym:

						Remont ul. Sienkiewicza- pomoc dla Samorządu Województwa		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

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

				92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8,000.00		0.00		0.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Wytyczne konserwatorskie na Remont zabezpieczający Kościoła Ewangelickiego w Grodkowie		8,000.00		0.00		0.00		0.00		8,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

						Razem wydatki bieżące		308,000.00		0.00		0.00		0.00		8,000.00		300,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
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Zał.2- T2

						Wydatki majątkowe																		Tabela nr 2

		zwiększenia																						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

		851				Ochrona zdrowia		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		53,000.00		0.00		0.00

				85149		Programy polityki zdrowotnej		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		53,000.00		0.00		0.00

						Razem wydatki majątkowe		53,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		53,000.00		0.00		0.00



Strona &P




Zał.3

								Załącznik nr 3                                              do Uchwały XXXVII/    /10                                    Rady Miejskiej w Grodkowie                      z dnia 31 marca 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				108,750.00

				zmiany wydatków budzetu				359,000.00

				Wynik budżetu po zmianach(dochody - wydatki)				-250,250.00

		Przychody ogółem:						250,250.00

				zmniejszenia				2,037,758.00

				Nadwyżki z lat ubiegłych		957		2,037,758.00

				zwiększenia				2,288,008.00

				Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		955		2,288,008.00






Zał. 4

		Plan nakładów na wydatki majatkowe na 2010r.																						Załacznik Nr 4                                                 do uchwały Nr XXXVII/    /10                                                         Rady Miejskiej w  Grodkowie                                                  z dnia 31 marca 2010 r.

																								w złotych

		Lp.		Tabela nr		Nazwa tabeli		Rodzaj wydatku		Planowana 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		277,719		0		277,719		277,719		0						0		0

								Razem wydatki majątkowe na 2010r.		8,702,369		216,950		5,785,419		4,342,219		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		31,060,227		2,971,002		20,975,825		5,156,905				5,955,799		6,000,000		3,863,121		0

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

								Razem wydatki majątkowe na 2010r.		31,060,227		2,971,002		20,975,825		5,156,905				5,955,799		6,000,000		3,863,121		0

		OGÓŁEM  Nakłady na wydatki majątkowe na 2010r.						Wydatki na zadania inwestycyjne		39,484,877		3,187,952		26,483,525		9,221,405		800,000		5,955,799		6,000,000		4,506,321		0

								Wydatki na zakupy inwestycyjne		277,719		0		277,719		277,719		0		0		0		0		0

								RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 r.		39,762,596		3,187,952		26,761,244		9,499,124		800,000		5,955,799		6,000,000		4,506,321		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		Planowana 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				85149		j.w.		zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi -dofinansowanie zakupu mamobusu		2010		53,000		0		53,000		53,000

		7		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.7												277,719		0		277,719		277,719		0		0		0

		Razem wydatki majątkowe												8,702,369		216,950		5,785,419		4,342,219		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		Planowana 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		wykon. + nadzór     Etap I - Żelazna		2010/ 2011		10,190,000		0		5,170,000		1,170,000		3,000,000		1,000,000		0		0		PROW - 75%

		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		92105		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		2009/2010		312,196		2,196		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 w Grodkowie		dokumentacja + wyk. + nadzór		2008-2010		4,473,466		68,466		4,405,000		882,000		1,155,799		0		2,367,201		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												31,060,227		2,971,002		20,975,825		5,156,905		5,955,799		6,000,000		3,863,121		0				0

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

		Razem wydatki majątkowe												31,060,227		2,971,002		20,975,825		5,156,905		5,955,799		6,000,000		3,863,121		0
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zał.5

														Załącznik Nr 5

														do Uchwały XXXVII/    /10

												Rady Miejskiej w Grodkowie

														z dnia 31 marca 2010 r.

				Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2010 r.

														Tabela nr 1

				Dotacje podmiotowe

														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		60013		Urząd Marszałkowski		remont ulicy Sienkiewicza w Grodkowie		300,000.00

						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)				542,000.00

														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		85149		Zwiększenie dostępności do badań profilaktycznych w zakresie nowotworów piersi poprzez współfinansowanie zakupu mammobusa z mammografem w celu poprawy świadczonych usług medycznych				53,000.00

				2.		852		85295		Świadczenie usług opiekuńczo-medycznych dla osób starszych				25,000.00

				3.		853		85311		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				8,000.00

				4.		854		85404		Działania na rzecz osób niepełnosprawnych- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				15,000.00

				5.		921		92195		Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnacja polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej				3,000.00

				6.		921		92120		Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych				20,000.00

				7.		921		92195		Działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnej				20,000.00

				8.		921		92195		Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami				5,000.00

				9.		926		92605		Upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu				150,000.00

				Ogółem dotacje (od poz.1 do poz.9)										299,000.00






