
Zarządzenie Nr 87/2011 
Burmistrza Borku Wlkp. 

z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy na rok 2012.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) 
oraz art. 233, 238 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) 
zarządzam, co następuje:

§1.1. Ustalam projekt budżetu gminy na rok 2012, zgodnie 
z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
2. Projekt budżetu gminy podlega przedłożeniu:
1) Radzie Miejskiej Borku Wlkp.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opracowała:
Mirosława Kozłowska



Przedkładam projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami.

Projekt uchwały budżetowej przygotowany został zgodnie z Uchwałą

Nr XLIV/335/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010 r. oraz Zarządzeniem 

Burmistrza Nr 70/2011 z dnia 7 września 2011 r.

Do projektu uchwały budżetowej dołączone są następujące załączniki:

1. Planowane dochody w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji 

budżetowej. Szczegółowe wyjaśnienia zamieszczone są w uzasadnieniu do planowanych 

dochodów.

2. Planowane wydatki w szczegółowości do działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji 

budżetowej.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych gminie ustawami.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze 

umów, porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

5. Wykaz wydatków majątkowych finansowanych z budżetu gminy

6. Przychody i rozchody budżetowe na 2012 r.

7. Dotacje udzielone z budżetu gminy

8. Dochody z wpływów z tytułu opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar przeznaczone na 

finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska

9. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

10. Plan funduszu sołeckiego

Do projektu dołączono uzasadnienie wraz z informacją o sytuacji finansowej Gminy.
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BUDŻETU
GMINY BOREK WLKP.

NA 2012 ROK



PROJEKT
UCHWAŁA NR..........

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 
Z DNIA......... ...... ..

w sprawie: budżetu Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), oraz art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn, zm.) 
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§1.1. Ustała się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie 24.898.341 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 23.390.245 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 1.508.096 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.394.867 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 3 do uchwały,
2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów 
lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 
103.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań 
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 
w wysokości 1.337.096 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 25.810.839 zł, 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
1) wydatki bieżące w kwocie 21.236.192 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.574.647 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 
zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.394.867 zł, zgodnie z załącznikiem 
Nr 3 do uchwały,
2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub 
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
205.631 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 
ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań w wysokości 
4.121.847 zł.



§3.1. Deficyt budżetu w kwocie 912.498 zł zostanie sfinansowany przychodami
z tytułu kredytów i pożyczek.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.245.381 zł.

3. Określa się łączna kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.332.883 zł.
4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6 do uchwały.

§ 4. Ustala się łączna kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w 
wysokości 1.598.491 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, z tego: 
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.402.091, 
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 196.400 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych w kwocie 100.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych

w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 
92.000 zł.

2. U stala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie 
przeciwdziałania narkomanii w wysokości 8.000 zł.

§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłaty produktowej i z tytułu opłat i kar, o których 
mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na 
finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie 
z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 7. Tworzy się rezerwy:

1) ogólnąw wysokości 26.277 zł,

2) celowąw wysokości 50.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu 
zarządzania kryzysowego.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz 
emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.745.381 zł, w tym :
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu
500.000 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 912.498 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 
pożyczek 1.332.883 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych 
napokiycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości 500.000 zł,



2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie 
wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków 
na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami 
w ramach działu do kwoty 50.000 zł,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 2012,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Określa się sumę 500.000 zł, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać 
zobowiązania.

§11. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 
zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem 
kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz 
pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego.



PROJEKT PLANU DOCHODÓW NA ROK 2012
Zał. Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr...................................... z dnia........................ r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00

01095 Pozostała działalność 40 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 40 000,00

020 Leśnictwo .; 19 000,00

02001 Gospodarka leśna 19 000,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 16 000,00

600 Transport i łączność : 1 164 696,00

: 60014 Drogi publiczne powiatowe 103 000,00

2320
Dotage celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

103 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 1 061 696,00

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

1 061 696,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 227100^00

70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami 227100,00

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości 14 500,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

56 000,00

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 2 000,00

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 154 400,00

0920 Pozostałe odsetki 200,00

750 Administracja publiczna | : ę ? ; < 65 200,00

75011 Urzędy wojewódzkie 65 000,00

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

65 000,00

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 200,00

0690 Wpływy z różnych opłat 200,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa 1 308,00

75101 ; Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00

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

1 308,00

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

8877175,00

75601 < Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 000,00

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 
karty podatkowej 6 000,00

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności j 
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 
ednostek organizacyjnych

3295000,00

0310 Podatek od nieruchomości 2 361 000,00

0320 Podatek rolny 709 000,00
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0330 Podatek leśny 40 000,00

0340 Podatek od środków transportowych 115 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00

75616
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i 
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 
lokalnych od osób fizycznych

2 124 150,00

0310 Podatek od nieruchomości 650 000,00

0320 Podatek rolny 1 140 000,00

0330 Podatek leśny 1 750,00

0340 Podatek od środków transportowych 90 000,00

0360 Podatek od spadków i darowizn 30 000,00

0370 Opłata od posiadania psów 400,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 64 000,00

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 140 000,00

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 
terytorialnego na podstawie ustaw 197 000,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 60 000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 000,00

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu 
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7 000,00

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 255 025,00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 1 95 025,00

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 60 000,00

758 Różne rozliczenia : 10196 721,00

75801; : ■
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu : 
terytorialnego 7 872 218,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 872 218,00

■75807 Część wyrównawcza subwencji Ogólnej dla gmin 2 282 913,00

2920 Subwenqe ogólne z budżetu państwa 2 282 913,00

75814 Różne rozliczenia finansowe : 20 000,00

0920 Pozostałe odsetki 20 000,00

: 75862 :: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 21 590,00

2007
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

21 590,00

801 Oświata i wychowanie • ■ >■; . 800 292,00

■: 80101 Szkoły podstawowe: ' 34 382,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
ędnostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

25 950,00

0830 Wpływy z usług 242,00

0920 Pozostałe odsetki 8 190,00

80104 Przedszkola .... 186100,00

0830 Wpływy z usług 184 500,00

0920 Pozostałe odsetki 1 600,00

: 80110 Gimnazja . 4 400,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
ednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

900,00
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0920 Pozostałe odsetki 3 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 6 000,00

0830 Wpływy z usług 6 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 569 410,00

0830 Wpływy z usług 569 410,00

852 : Pomoc społeczna 2 472 579,00

: 85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu aiimentacyjneego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ż ubezpieczenia 
społecznego

2 335 828,00

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

2 324 828,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 000,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

6772,00

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

3 731,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 041,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe 24156,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 24 156,00

85216: Zasiłki stałe . 32 000,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 32 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 61 823,00

0920 Pozostałe odsetki 3 500,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 
zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 323,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 000,00

0830 Wpływy z usług 12 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej • 723 270,oo

i

85395 Pozostała działalność 723 270,00

2009
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

3 810,00

2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 
bieżących jednostek sektora finansów publicznych 647 500,00

2710
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
bieżących

71 960,00

Q00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaH : 58 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie żę środowiska ■

55 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00

: 90020 : Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych : ' 3 000,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00

921 . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 253 000,00

: 92109 : Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 253 000,00

0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 
ednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 000,00

6208
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

250 000,00

Razem: 24 898 341,00
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PROJEKT PLANU WYDATKÓW NA ROK 2012
Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr...................................... z dnia........................ r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 976 727,00

01008 Melioracje wodne 4000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 885747,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522 247,00

6230
Dotaqe celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizaqi inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

2 500,00

01030 Izby rolnicze 36 980,00

2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 
wpływów z podatku rolnego 36 980,00

01095 Pozostała działalność 50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Leśnictwo 3000,00

02001 Gospodarka leśna : 3 ooó,oo

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

600 Transport i łączność ;: - 2 652 700,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 128 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 103 000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

25 000,00

: 60016 Drogi publiczne gminne 2 524 700,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 900,00

4270 Zakup usług remontowych 79 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 90100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 061 696,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 103 304,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 50500,00

70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami ■ 50 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4260 Zakup energii 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00

4430 Różne opłaty i składki 1 500,00

710 Działalność usługowa ' 31 000,00

71004 : Plany zagospodarowania przestrzennego : 31 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

750 Administracja publiczna ■ ; < 2166 820,00

j 75011 Urzędy wojewódzkie : : 65000,00
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 253,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 393,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 127 020,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 123 120,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 100,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ; 1 705 540,00

3020 Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń 7100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 072 847,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 83 125,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 172 342,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 27 781,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 200,00

4260 Zakup energii 63 000,00

4270 Zakup usług remontowych 5 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 700,00

4300 Zakup usług pozostałych 108 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 9 500,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00

4430 Różne opłaty i składki 22 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30 845,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 24 700,00

4430 Różne opłaty i składki 3 500,00

75095 Pozostała działalność 226 460,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 82 800,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 39 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 57 200,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000,00

4430 Różne opłaty i składki 28 460,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000,00

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa .?? 1 308,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa : 1 308,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 908,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 144 120,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 137 170,00

2820 Dotacja ceiowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 120,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 900,00

4260 Zakup energii 20 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 18 600,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 200,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 650,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 9 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00

75414 Obroną cywilna 2 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

75421 :< Zarządzanie kryzysowe , 4 450,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 950,00

757 . : : Obsługa długu publicznego : 720 000,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu terytorialnego 720 000,00

8070
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i 
pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą 
długu krajowego.

720 000,00

7 ; 758 Różne rozliczenia;- Q My/ 76 277,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 76 277,00

4810 Rezerwy 76 277,00

801 1 ' . . : i ' :: Oświata i wychowanie i ■ : : 11 788 685,00

80101 Szkoły podstawowe 5 446180,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 255 560,00

3240 Stypendia dla uczniów 17 510,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 439 160,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 264 610,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 592 140,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 96 050,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 080,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 120,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 23 820,00

4260 Zakup energii 244 620,00
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4270 Zakup usług remontowych 24 010,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 410,00

4300 Zakup usług pozostałych 62 960,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 190,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 090,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 250,00

4410 Podróże służbowe krajowe 8 200,00

4430 Różne opłaty i składki 5 190,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 120,00

4480 Podatek od nieruchomości 760,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 330,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych : 600 200,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 620,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 381 630,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 980,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 64 520,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 10 450,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 830,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 750,00

4260 Zakup energii 35 780,00

4270 Zakup usług remontowych 1 300,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 310,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 790,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 150,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 200,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stagonamej publicznej sieci telefonicznej. 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 930,00

4430 Różne opłaty i składki 850,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń sogalnych 24 510,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00

80104ż Przedszkola 1 161 460,00

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

23 900,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 620,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 679190,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 49 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 109 800,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 17 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 520,00

4220 Zakup środków żywności 79 000,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 300,00

4260 Zakup energii 37 000,00

4270 Zakup usług remontowych 19 200,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00
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4300 Zakup usług pozostałych 17 840,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 980,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 560,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00

4430 Różne opłaty i składki 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych 45 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100,00

80110 Gimnazja 2 878 438,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 048,00

3240 Stypendia dla uczniów 7 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 896 631,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 321 857,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 51 969,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 278,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 800,00

4260 Zakup energii 93 761,00

4270 Zakup usług remontowych 20 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 950,00

4300 Zakup usług pozostałych 16 866,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 653,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 50,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 340,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 600,00

4430 Różne opłaty i składki 2 780,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych 102 855,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 529 451,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70150,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 675,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 200,00

4260 Zakup energii 700,00

4270 Zakup usług remontowych 10 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00

4300 Zakup usług pozostałych 246 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 600,00

4430 Różne opłaty i składki 9 900,00
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych 3 026,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 150,00

80120 Licea ogólnokształcące 153 847,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 122 894,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 715,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 3174,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114,00

80130 Szkoły zawodowe 253 562,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 266,00

3240 Stypendia dla uczniów 200,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 029,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 344,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 080,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 939,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00

4260 Zakup energii 9 840,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 37 120,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 788,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soqalnych 4 456,00

: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 54 507,00

4300 Zakup usług pozostałych 29 200,00

4410 Podróże służbowe krajowe 13 189,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 12 118,00

80148 ' Stołówki szkolne i przedszkolne < 569 410,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 280,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 174 970,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 420,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24 560,00

4220 Zakup środków żywności 264 100,00

4260 Zakup energii 22 000,00

4270 Zakup usług remontowych 7 070,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 590,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 330,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00
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4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
staqonarnej publicznej sieci telefonicznej. 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 6 900,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 140,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 750,00

80195 Pozostała działalność 141 630,00

3240 Stypendia dla uczniów 12 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 410,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00

4300 Zakup usług pozostałych 105 420,00

351 - : :: ' Ochrona zdrowia -j j / . . ■ . . . 141 000,00

85153 Zwalczanie narkomanii 8 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00

85154 : Przeciwdziałanie alkoholizmowi 92 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 500,00

4220 Zakup środków żywności 11 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 34 600,00

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 400,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

85195 Pozostała działalność 41 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00

852 Pomoc społeczna ; :::: -j? 3119376,00

: 85202 < Domy pomocy społecznej 30000,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00

85204 Rodziny zastępcze ' 7500,00

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 
jednostek samorządu terytorialnego 7 500,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
społecznego

2 331 301,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

3110 Świadczenia społeczne 2 227 621,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 933,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 528,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 561,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 163,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 935,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00

4260 Zakup energii 1 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00
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4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00

85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające;
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne : 
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 762,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 762,00

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe . 95 236,00

3110 Świadczenia społeczne 95 236,00

85215 Dodatki mieszkaniowe ■' 64000,00

3110 Świadczenia społeczne 64 000,00

85216 Zasiłkistałe 42 844,00

3110 Świadczenia społeczne 42 844,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej < 374 527,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 408,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 961,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 959,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 840,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 6 589,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 836,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 255,00

4260 Zakup energii 7 205,00

4270 Zakup usług remontowych 2 620,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 435,00

4300 Zakup usług pozostałych 13 494,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 425,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 646,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 595,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 712,00

4430 Różne opłaty i składki 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 852,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 595,00

85228 : Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 56 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00

85295 :: Pozostała działalność : 110206,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00

3110 Świadczenia społeczne 106 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 906,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i 749 860,00

85395 Pozostała działalność : 749 860,00
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2360

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w 
trybie art, 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizagi organizacjom prowadzącym działalność pożytku 
publicznego

5 000,00

2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 719 460,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 20 655,00

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 645,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 935,00

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 165,00

;:: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza L 127 780,00

85401 Świetlice szkolne 110 780,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 320,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 040,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 310,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 2 160,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 040,00

4270 Zakup usług remontowych 560,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 160,00

4300 Zakup usług pozostałych 520,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 970,00

85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 
także szkolenia młodzieży 11 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 000,00

85415 :L Pomoc materialna dla uczniów J : 6 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / I 2096 486,00

90002 ; Gospodarka odpadami 157 931,00

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

7 900,00

2320
Dotage celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

7 831,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00

6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych

102 200,00

: 90003 Oczyszczanie miast i wsi ■ 264 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 258 300,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 9 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00

90013 Schroniska dla zwierząt 88220,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 220,00

6610
Dotage celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

63 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 444 820,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
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4260 Zakup energii 237 820,00

4270 Zakup usług remontowych 120 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 84 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska 25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00

;90095 Pozostała działalność 1 107 015,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 550,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 050,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 930,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 120,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 130,00

4300 Zakup usług pozostałych 500,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 135,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639 143,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409 057,00

921 - : : : : : : : ’ • ? . Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ; J j 814 300,00

< 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 517300,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytuqi kultury 325 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 910,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 55,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 835,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 750,00

4260 Zakup energii 32 000,00

4270 Zakup usług remontowych 22 900,00

4300 Zakup usług pozostałych 45 350,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 500,00

< 92116 Biblioteki ■ : ■: ■ 230 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 230 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 67 000,00

2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
ednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

65 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00

■ 926 Kultura fizyczna 150 900,00

92601 Obiekty sportowe 37 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00

4260 Zakup energii 18 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 9 100,00

92695 Pozostała działalność ; 113900,00
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PROJEKT PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH 
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2012

Zał. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp, Nr..........................................z dnia............................... r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Administracja publiczna : 65 000,00

75011 : Urzędy wojewódzkie 65 000,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 65 000,00

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

75101/ Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 308,00

: |?852<;4 Pomóc:śpółecżr^^^ 2 328 559,00

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego .... 2 324 828,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 324 828,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraż za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; 3731,00

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 731,00

Razem: 2 394 867,00



PROJEKT PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH 
ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2012

Zal. Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr.............................. z dnia.................................... r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
750 Aditimiśtriacja/pMbnczna;^ SS;' S 65 000,00

; 75011 Urzędy wojewódzkie 65 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 253,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 393,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 354,00

i, i, j v?!,; ż ,> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa S 308,00

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 308,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 908,00

852 .s .ś ' r ; • "Si; J S: '? ?SSS. 2 328 559,00

85212
Świadczenia: rodzinne, świadczenia z funduszu alimęntacyjneegó oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 2 324 828,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00

3110 Świadczenia społeczne 2 227 621,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 733,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 528,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36 891,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 935,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00



4260 Zakup energii 1 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00

4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 400,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00

: 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; 3 731,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 731,00

Razem: 2 394 867,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE BOREK WLKP. NA ROK 2012

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852 Pomoc społeczna 18 800,00

85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 18 800,00

0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 18 800,00

Razem: 18 800,00



PROJEKT-DOTACJE CELOWE I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WSPÓLNYCH
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JST

Zał. Nr 4 do uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr...................... z dnia....................r.

DOCHODY
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

IW
Drogi publiczne powiatowe 103 000.00

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

103 000,00

Razem: 103 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

600i'O

f|
 

III 

-1
 

?’ ; 
/ .i 

iii
60014 Drogi publiczne powiatowe 103 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 103 000,00

i ii 23 900,00

80104 Przedszkola •: : . ■ <..--.p| ; :;. 23 900,00

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

23 900,00

900 ffi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

■■ 

■li;..
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■II'' -1 
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w
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ro 
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■' 

C
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t

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

7 900,00

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

7 831,00

6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego

63 000,00

Razem: 205 631,00



PROJEKT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2012
Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr.................................... z dnia.............................. r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010 Rolnictwo i łowiectwo 935 747,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 885 747,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361 000,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków, 361 000,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 522 247,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków, 522 247,00

6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych 
do sektora finansów publicznych

2 500,00

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni 2 500,00

01095 Pozostała działalność • 50 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

Wykup gruntu 50 000,00

00
■ • • • • :• •

Transport i łączność ■ > -■ 2360000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

25 000,00

Chodnik Siedmiorogów II 25 000,00

60016 : Drogi publiczne: gminne 2 335 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00

Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Droga Lisia 45 000,00

Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Drugim 50 000,00

Przebudowa drogi w Siedmiorogowie Pierwszym 20 000,00

Przebudowa drogi w Wycisłowie 50 000,00

Przebudowa dróg gminnych Nr 744040 i Nr 744039 w miejscowości 
Skoków 5 000,00

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 061 696,00

Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od 
ul.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 1 061 696,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 103 304,00

Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 (od 
u [.Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965 1 103 304,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5000,00

: 75412 Ochotnicze straże pożarne < : 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00

Rozbudowa remizy OSP wraz ze zbiornikiem bezodpływowym w 
miejscowości Leonów 5 000,00

851 Ochrona zdrowia: f :' •' . ' N/j; ' ' ' 25 000,00

85154 : Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00

Wposażenie placu zabaw 25 000,00

900 ' Gospodarka komunalna i ochrona środowiska . . j 1 213 400,00

90002 Gospodarka odpadami ■ : : 102200,00

6010
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 
państwowych i innych instytucji finansowych

102 200,00

Objęcie udziałów ZGO Jarocin 102 200,00

Strona 1 z 2



90013 Schroniska dla zwierząt 63 000,00

6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

63 000,00

Dotacja na wybudowanie schroniska dla zwierząt 63 000,00

90095 Pozostała działalność : 1 048 200,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 639 143,00

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, 
Skoków 639 143,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 409 057,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, 
Skoków 409 057,00

■ 921 << Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 500,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ’ ' 35 500,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 500,00

Budowa placów zabaw 13 700,00

Budowa wigwamu Trzecianów (fundusz sołecki) 15 800,00

Budowa wigwamu Wycislowo (fundusz solecki) 6 000,00

Razem 4 574 647,00
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PROJEKT
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

Zał. Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr...............z dnia........................... r.

- § ■ : : Treść Kwota
903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej

1.005.381

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 
krajowym

1.240.000

955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 0
t. Razem przychody J / ; 2.245.381
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.332.883
El Razem rozchody 1.332.883

I-II + 912.498

1. Planowane dochody 24.898.341
2. Planowane wydatki 25.810.839

Deficyt - 912.498



PROJEKT - DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY
Zał. Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr...................................... z dnia........................r.
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Treść Celowe Podmiotowe
600 Transport i łączność 25 080,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 25 000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

25 000,00

801 Oświata i wychowanie 23 900,00
80104 Przedszkola 23 900,00

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

23 900,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ■ < 719 460,00

85395 Pozostała działalność : 719460,00

2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 
budżetowego 719 460,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 78 731,00

90002 Gospodarka odpadami 15 731,00

2310
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

7 900,00

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 
realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

7 831,00

90013 Schroniska dla zwierząt 63 000,00

6610
Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego

63 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 555 000,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby • ; 325 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 325 000,00

92116 Biblioteki 230 000,00

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 230 000,00

Razem: 847 091,00 555 000,00
2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział Paragraf Treść Celowe Podmiotowe
010 Rolnictwo i łowiectwo 2500,00

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 500,00

6230
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 
kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych dosektora finansów publicznych

2 500,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00
75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 10 000,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 000,00

■85395 : Pozostała działalność 5 000,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadfań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego

5 000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 65 000,00

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami : 65 000,00

2720
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 
remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane 
jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

65 000,00

926 Kultura fizyczna i sport 113 900,00
92695 : Pozostała działalność 113 900,00

2360

Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, 
udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub 
dofinansowanie zadfań zleconych do realizacji organizacjom 
prowadzącym działalność pożytku publicznego

113 900,00

Razem: 196 400,00



PROJEKT - DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁATY PRODUKTOWEJ I Z 
TYTUŁU OPŁAT I KAR, O KTÓRYCH MOWA W art .402 ust. 4-6 USTAWY PRAWO 
OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI Z ZAKRESU 
OCHRONY ŚRODOWISKA

Zał. Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr XI/............/2011 z dnia  .................... r.

DOCHODY

Razem: 58 000,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 58 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska 55 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 55 000,00

90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 
produktowych 3 000,00

0400 Wpływy z opłaty produktowej 3 000,00

Razem: 58 000,00

WYDATKI

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

900 Gospodarka komunalna i ochrana środowiska 58000,00

90002 Gospodarka odpadami 33 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 
kar za korzystanie ze środowiska 25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00

Razem: 58 000,00



PROJEKT PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

Zał. Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr..............................z dnia..................... r.

Klasyfikacja 
budżetowa

Nazwa 
zakładu 
budżetowego

Stan środków 
obrotowych 
na początek 

roku

PRZYCHODY KOSZTY
Stan środków 
obrotowych 
na koniec 

roku
Wpływy z 

usług
Dotacja z 
PEFRON

Dotacja z : 
Samorządu 

Województwa

Razem 
przychody

Wynagrodzeń 
ia

Pozostałe 
koszty Inwestycje Razem 

koszty

853-85395

Zakład 
Aktywności 
Zawodowej w 
Leonowie

1 000,00 452 540,00 647 500,00 71 960,00 1 172 000,00 919 900,00 252 100,00 0,00 1 172 000,00 1 000,00



PROJEKT PLANU FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2012 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp. Nr..................z dnia..............................r.

Nazwa sołectwa Nazwa projektu Dział 600 Roz. 60016 Dział 754 R.75412 90003 90004 Dział 921 Rozdział 92109 926-92601
RAZEM4210 4270 4300 4210 4270 4300 4210 4300 4300 4110 4120 4170 4210 4270 4300 6050 4210 4300

Bolesławów

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez 
kulturalno - rekreacyjnych, naprawę drogi gminnej oraz 
utrzymanie porządku i estetyki rowów:
1 .Remont dropi gminnei 8000 10300

2,Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 300 1000
3. Czyszczenie rowów z krzewów i zarośli przy drodze gminnej 1000

Bruczków

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie 
świetlicy wiejskiej i boiska sportowego oraz organizację imprez 
kulturalno - rekreacyjnych: 1.Przystosowanie terenu pod boisko

5900 15900
2.Remont świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie 
porządku i czystości: wynagrodzenie dla świetlicowej i zakup środków 
czystości

120 780 600 3500

3,Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 1000 1000
4.Utrzymanie czystości - zakup kosiarki, paliwa, oleju, części 3000

Celestynów

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
świetlicy wiejskiej, jej remont i doposażenie w sprzęt oraz 
utwardzenie terenu przy świetlicy: 1 .Remont
świetlicy oraz doposażenie w sprzęt 1700 4000

8200

2.Założenie kostki brukowej przy świetlicy 2500

Dąbrówka

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
placu zabaw i odmulenie rowów w Ustroniu:
1 .Ogrodzenie placu zabaw i założenie przyłączą energii elektrycznej 
(Dąbrówka) 4500

9100

2.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu 4600

Głoginin

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - 
rekreacyjnych, doposażenie w sprzęt i materiały, utrzymanie 
porządku i czystości w przyległym terenie oraz na wsi, poprawę 
bezpieczeństwa: 1 .Zakup drobnego
sprzętu i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw

1700 11200
2.Wykaszanie trawy, czyszczenie rowów przy drodze gminnej, 
wykonanie balustrady na mostku 2300

3.Remont kosiarki 300
4,Zakup materiałów na wykonanie grilla i ogrodzenie terenu przy 
świetlicy 5200

5.Oprawa muzyczna i artystyczna dożynek wiejskich oraz Dnia 
Dziecka 200 1500

Grodnica

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
placu zabaw poprzez zakup zieleni, wyposa-żenia, zakup płytek a 
ponadto zakup materiałów na naprawę drogi w Osowcu i 
Grodnicy: 1 .Kontynuacja
budowy placu zabaw: urządzenie zieleni, zakup wyposażenia i 
materiałów na utwardzenie terenu 6200

7700

2.Zakup materiałów na remont drogi gminnej w Osowcu i Grodnicy 1500
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Jawory

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie 
placu zabaw poprzez doposażenie w sprzęt i materiały, 
organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych oraz remont drogi 
gminnej; 1 .Wyposażenie placu
zabaw w sprzęt i materiały oraz wykonanie przyłącza energetycznego 3000 1000

9500

2.Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych (oprawa muzyczna 
dożynek) oraz wyjazd integracyjny połączony z uczestnictwem w 
wystawie sprzętu

2500

3.Remont drogi gminnej 3000

Jeżewo

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie zieleni, 
porządku i czystości w sołectwie, remont i utrzymanie świetlicy 
wiejskiej, remont drogi i utwardze-nie placu zabaw:
1 .Zakup materiałów na remont i utrzymanie czystości świetlicy oraz 
zakup kostki brukowej na plac zabaw

6200 13700
2.Zakup żużla na remont drogi w Jeżewie 1000
3. Utrzymanie wioski w czystości, zakup drzewek oraz sprzętu do 
wykaszania, w tym paliwa 1500 2000

4,Wynagrodzenie świetlicowej 80 520
5. Wy nagrodzenie prowadzącego zajęcia komputerowe 315 55 2030

Karolew

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez utrzymanie zieleni, 
porządku i czystości w sołectwie, utwardzenie dróg i miejsc 
postojowych, zakup tablic ogłoszeniowych oraz organizację 
imprezy kulturalnej dla mieszkańców:
1.Remont drogi, miejsc postojowychoraz przejść między blokami 20, 
21,22 12700 25700
2,Czyszczenie rowów przy drodze gminnej w Trzecianowie 2000
3.Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie wsi 4000
4.Utrzymanie porządku i czystości w sołectwie 4000
5.0rganizacja imprezy kulturalnej 1000
6.Zakup tablic ogłoszeniowych 2000

Koszkowo

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo- nowanie 
świetlicy wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - 
rekreacyjnych, utrzymanie porządku i czystości w świetlicy, 
bodowę placu placu zabaw oraz utrzymanie czystości we wsi: 
1.Budowa placu zabaw

7500 11600
2.Utrzymanie czystości we wsi, w tym zakup paliwa, olejów i części do 
kosy spalinowej 700 300

3.Wynagrodzenie dla świetlicowej 110 690
4.Zakup węgla i środków czystości 400
5.0prawa muzyczna dożynek, wyjazd integracyjny połączony z 
wystawą sprzętu rolniczego 1900

Leonów

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy 
wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, utrzymanie 
porządku i czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie 1 wykonanie 
bieżących prac w obiektach: 1.Organizacja
imprez Kulturalno - rekreacyjnych dla dzieci i mieszkańców oraz dożynek wiejskich

600

1200

7200

2.Utrzymanie zieleni na placu zabaw i terenie przy świetlicy 500
3.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 1500
4.Naprawa muszli koncertowej 1700
5.Zakup wyposażenia do świetlicy oraz środów czystości .. 1700



Nazwa sołectwa Nazwa projektu Dział 600 Roz. 60016 Dztał754 R.75412 90003 90004 Dział 921 Rozdział 92109 926-92601

RAZEM4210 4270 4300 4210 4270 4300 4210 4300 4300 4110 4120 4170 4210 4270 4300 6050 4210 4300

Maksymilianów

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez poprawę warunków i 
bezpieczeństwa w okolicy wiaty przystankowej:
1 .Utwardzenie terenu pod wiatą przystankową oraz założenie zabezpieczeń 
ochronnych 6000

6000

Siedmio rogów Drugi

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie placu zabaw, 
czyszczenie rowów przy drodze gminnej i odnowienie wiaty przystankowej: 
1.Wyrównanie terenu na placu zabaw - zakup materiałów 900 2000
2. Czyszczę nie rowów przy drodze gminnej 1000
3.Zakup farby na odnowienie wiaty przystankowej 100

Sledmiorogów 
Pierwszy

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjonowanie świetlicy 
wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, utrzymanie 
porządku i czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie i remont obiektu: 
1 .Oprawa muzyczna dożynek, organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka

500 1500

8700

2.Remont świetlicy oraz doposażenie w sprzęt 3350 1500

3.Zakup środków czystości, wynagrodzenie świetlicowej oraz wywóz nieczystości 40 260 150 100

4.Zakup kosiarki, paliwa, oleju, części 1300

Skoków

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy 
wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, remont oraz 
utrzymanie porządku 1 czystości w świetlicy i przyległym terenie:
1 .Oprawa muzyczna dożynek

1000
11600

2.Remont świetlicy: wymiana okien oraz przeniesienie zabezpieczenia głównego 
energii elektrycznej 7800 1200

3,Zakup materiałów do świetlicy i na boisko 1200 400

Skokówko

Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - 
rekreacyjnych, utrzymanie porządku i czystości na wsi, przydrożnych rowach, 
utwardzenie terenu:
1.Organizacja imprezy kulturalno - rekreacyjnej dla dzieci oraz wyjazdu integracyjnego 
połączonego z wystawą sprzętu rolniczego

800 1500

7400

2. Wykaszanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych, w tym zakup paliwa, 
olejów oraz części do kosy spalinowej 1300 3200

3.Utwardzenie terenu przy tablicy informacyjnej 600

Strumiany

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy 
wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, doposażenie, 
utrzymanie porządku i czystości w świetlicy oraz poprawa drożności rowów: 
1 .Utrzymanie świetlicy: wynagrodzenie świetlicowego, doposażenie świetlicy w sprzęt 
radiowy, materiały i węgiel oraz wywóz nieczystości

40 260 1050 100 8800
2.Rozdzielenie i przeniesienie licznika energii elektrycznej 1350
3,Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych 200

4.Zakup rur betonowych na przejazd (mostek) 1000

ó.Czyszczenie rowów przy drodze gminnej 4800
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Studzi a nna

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy 
wiejskiej poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, utrzymanie 
porządku i czystości w świetlicy oraz na wsi, doposażenie świetlicy w sprzęt 
AGD i materiały: 1.Organizacja imprez
kulturalno - rekreacyjnych oraz oprawa muzyczna dożynek wiejskich

800 1500
9600

2,Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD, sztućce itp. oraz zakup kosiarki spalinowej, 
paliwa, oleju, części na utrzymanie zieleni wokół świetlicy 6500

3,Wykaszanie i czyszczenie rowów przy drogach gminnych 800

Trzeci anó w

Aktywizacja społeczności lokalne] w oparciu o funkcjo-nowanie obiektu 
„Wigwam", utrzymanie zieleni na placu zabaw i terenie wsi:
1 .Utrzymanie zieleni: na placu zabaw, w tym zakup kosiarki, trawy i zieleni oraz przy 
drogach gminnych 500 1500

7800

2.Budowa wigwamu w Trzecianowie 5800

Wycisłowo

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie placu zabaw, 
wiejskiego placu rekreacyjnego poprzez: budowę wigwamu, wyposażenie 
budowli w media, likwidację lokalnych podtopień - od mu la nie rowów, prace 
porządkowe na terenie wsi oraz imprezy kulturalno - sportowe:
1 .Budowa wigwamu

6000 12100
2.Czyszczenie i odmulanie rowów przy drogach gminnych 3400
3.0rganizacja imprez kulturalno * sportowych: dożynki, dzień dziecka, turniej piłki 
nożnej 700 1000

4.Prace porządkowe na terenie wsi, koszenie trawy na placu zabaw i boisku, wywóz 
śmieci, przycinanie krzewów, konserwacja urządzeń na placu zabaw 500 100 200 200

Zalesie

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy 
wiejskiej i remizy OSP poprzez organizację imprez kulturalno - rekreacyjnych, 
utrzymanie w/w obiektów, remonty dróg i chodników oraz renowację rowów: 
1 .Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych z okazji obchodów 100 Lecia OSP 
Zalesie oraz dożynek wiejskich (oprawa muzyczna)

1600 1600
19400

2.Wykonanie tynków i posadzki w piwnicy świetlicy, doposażenie w sprzęt i materiały 
świetlicy, remizy i placu zabaw oraz wynagrodzenie dla świetlicowej 700 70 430 2000 3000

3.Czyszczenie oraz wykaszanie rowów przy drogach gminnych 4000

4.Remont dróg gminnych i chodników 5000
5. Remont bieżący remizy 1000

Zimnowoda

Aktywizacja społeczności lokalnej w oparciu o funkcjo-nowanie świetlicy 
wiejskiej I placu zabaw poprzez organizację imprezy kulturalno - rekreacyjnej, 
remont, doposażenie w sprzęt oraz utrzymanie porządku i czystości w świetlicy 
oraz na wsi: 1.Utrzymanie świetlicy: remont,
doposażenie w sprzęt i materiały, wynagrodzenie dla świetlicowego, zakup węgla

135 865 2300 3100
11100

2.Organizacja imprezy kulturalnej 200
3,Urządzenie zieleni oraz ogrodzenie placu zabaw 3500
4,Odśnieżanie oraz wykaszanie zieleni przy drogach gminnych 1000

RAZEM: 4900 28700 36100 700 1000 1600 5200 6800 4000 910 55 5835 48750 21900 36150 25500 400 6100 234600



Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej 

Gminy Borek Wlkp. na 2012 rok

Dochody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2012 planowane są w wysokości 

24.898.341 zł. Wydatki planowane są na poziomie 25.810.839 zł.

Planowany deficyt wynosić będzie 912.498 zł.

Poszczególne źródła dochodów przedstawiają się następująco:

DOCHODY BIEŻĄCE

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano wg stawek określonych Uchwałą Rady Miejskiej 

Borku Wlkp na 2012 rok,

2. Wpływy z opłaty targowej - zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 

2011 r. z uwzględnieniem planowanych zmian.

3. Podatek od środków transportowych - przyjęto na podstawie analizy danych 

historycznych dotyczących wykonania oraz uwzględniono zmiany w bazie podatkowej.

4. Podatek rolny - zaplanowano wg stawki 65,00 zł za 1 dt ceny skupu żyta za okres 

pierwszych trzech kwartałów 2011 r., podatek leśny - wg stawki 186,68 zł za 1 m3 

sprzedaży ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011 r.

5. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy 

z podatku od spadków i darowizn, wpływy od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacane w formie karty podatkowej, wpływy z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów np.(odsetki od nieterminowych wpłat z 

tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z opłaty eksploatacyjnej) - przyjęto 

poszczególne wartości na podstawie kształtowania się wpływów za 3 kwartały 2011 roku.

6. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na 

podstawie wpływów za 3 kwartały 201 Ir. oraz ilości punktów sprzedaży alkoholu.

7. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na podstawie wykonania 

wpływów za 3 kwartały 2011 r. uwzględniając planowane zmiany.

8. Wpływy z usług ( sprzedaż posiłków w świetlicach szkolnych i przedszkolu, usługi 

transportowe) podwyższono o wskaźnik inflacji tj. 3,8 % z uwzględnieniem 

zapotrzebowania na powyższe usługi.
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9. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie danych 

z Ministerstwa Finansów.

10. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie analizy 

wpływów za 9 miesięcy 2011 roku.

11. Subwencje ogólne zaplanowano na podstawie danych z Ministerstwa Finansów.

12. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone oraz na zadania realizowane na 

mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano na podstawie 

informacji od dysponentów.

13. Dotacje z państwowych funduszy celowych (PFRON) obliczono na podstawie 

algorytmu z roku 2011.

14. Środki na dofinansowanie projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki zaplanowano wg umowy o dofinansowanie projektu systemowego 

„Recepta na lepsze jutro” nr umowy POKL.09.01.02-30-101/11-00.

DOCHODY MAJĄ TKOWE:

1. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości - zaplanowano:

- sprzedaż gruntów sołeckich w Zalesiu,

- sprzedaż działek pod zabudowę przy ul. Jeżewskiej,

- sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Dworcowej.

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zaplanowano na 

podstawie wykonania za 3 kwartały 2011 roku.

3. Środki na dofinansowanie inwestycji projektów realizowanych w ramach programów 

Unii Europejskiej- zaplanowano :

- wg umowy o dofinansowanie projektu „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi 

wojewódzkiej nr 438 (od ulicy Koźmińskiej) do drogi powiatowej P4965” nr UDA- 

RPWP.02.02.02-30-071/07/01,

- wg umowy o przyznaniu pomocy Nr 00136-6922-UM1500055/10 w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-20013 w realizacji operacji 

„Rozbudowa, przebudowa i remont świetlic wiejskich w Zalesiu i Studziannie”.

WYDA TKI BIEŻĄCE:

1. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności 

respektowania zasady zrównoważonego budżetu. W wydatkach bieżących z 

wyszczególnieniem wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od
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nich naliczonych przyjęto wzrost wynagrodzeń osobowych o wskaźnik 4,00 %.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , wypadkowe i chorobowe od 

wynagrodzeń przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy zaplanowano w wysokości 2,45%. 

Od 1 września 2012 r. zaplanowano wzrost funduszu wynagrodzeń dla nauczycieli 

w wysokości 3,8%.

Planując wydatki w oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu. 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone planowano w wysokości 

8,5 % sumy wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego. Składki od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa.

2. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz 

uwzględniono poziom nowego zadłużenia planowanego w 2012 r, niezbędnego do 

sfinansowania wydatków majątkowych.

3. Dotacje z budżetu Gminy udzielone zostaną na podstawie konkursów, umów na 

realizację zadań publicznych.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdz. 75412 

„Ochotnicze straże pożarne” zaplanowano dotację dla jednostek ochotniczych straży 

pożarnych.

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola” zaplanowano 

dotację na pokrycie kosztów dzieci uczęszczających do niepublicznych placówek na 

terenie innej gminy.

Dotacje na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami zaplanowane zostały w dziale 921 

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92120 „Ochrona zabytków i 

opieka nad zabytkami”.

Zaplanowano również dotację na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom w dziale 926 Kultura fizyczna”, rozdział 92695 „Pozostała 

działalność” oraz w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, 

rozdział 85395 „Pozostała działalność”.

4. Zaplanowano również dotacje podmiotowe dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury 

w Borku Wlkp oraz dla Biblioteki Publicznej w Borku Wlkp.

5. W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 

„Pozostała działalność” zaplanowano dotację dla samorządowego zakładu 

budżetowego- Zakład Aktywności Zawodowej.
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5. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie wprowadzonej dyscypliny reguły 

wydatkowej, na podstawie której limit wydatków bieżących na 2012 rok pozostaje na 

poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2011. Wydatki na energię 

zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania wydatków za III kwartały 2011 

r. powiększonych o wskaźnik inflacji 3,8 %. Do nowo powstałych

i oddanych do użytku w 2011 r, obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania.

WYDATKI MAJĄTKOWE:

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 4.574.647 zł., w tym na :

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne,

2. na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadania

- „Budowa z przebudową drogi gminnej od drogi wojewódzkiej nr 438 ( od ul. Koźmińskiej) 

do drogi powiatowej P4965”,

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków”,

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków”

3. zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - objęcie 

udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Sp z o.o w Jarocinie .

4. dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - w dziale 600, rozdz. 60014 „Drogi 

publiczne powiatowe”, w dziale 900, rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”.

5. dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- w dziale 010, 

rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”.

UZASADNIENIE DO PRZYCHODÓWI ROZCHODÓW W2011 ROKU

PRZYCHODY

W 2012 roku planuje się zaciągnąć pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w ramach 

PROW - na zadania:

- Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bruczków” w kwocie 361.000,00 zł,

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Borek Wlkp., Jeżewo, Skoków w 

kwocie 644.381,00 zł., zgodnie z uchwałą nr XLIV/336/2010 z dnia 15 lipca 2010 r

Planuje się zaciągnąć kredyt 1.240.000,00 zł na finansowanie inwestycji realizowanych 

w 2012 roku.

ROZCHODY

Planowana jest spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje i planowany deficyt 

w latach 2009- 2010 w wysokości 1.332.883,00 zł w tym w:

- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

- 56.000 zł
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• Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu O/Borek Wlkp.- 796.883 zł, 

- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie ~ 480.000 zł.

Informacja o sytuacji finansowej Gminy

Stan zadłużenia na 31.12.2011 r wynosić będzie - 12.828.690 zł.

Spłata w 2012 r zaciągniętych pożyczek i kredytów - - 1.332.883 zł.

Planowane zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego - + 1.240.000 zł

Planowane zaciągnięcie pożyczek na prefinansowanie + 1.005.381 zł 

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r( z tytułu pożyczek kredytów) 13.741.188 zł.

Z tytułu zawartych umów 46.075 zł

Ogółem zadłużenie na 31.12.2012 roku wynosi 13.787.263 zł.

Kredyty zaciągnięte w 2010 roku planuje się spłacić do czerwca 2016 roku

Kredyty zaciągnięte w 2011 roku planuje się spłacić do grudnia 2020 roku.

Natomiast planowane kredyty w 2012 roku planuje się spłacić do grudnia 2019 r.
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