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ZARZĄDZENIE NR 67/10
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie zmiany planu finansowego na 2010r w zakresie przeniesienia wydatków między paragrafami 
w ramach rozdziału. 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku nr 
142,poz.1591 z późn.zm.),§ 14 pkt 3 Uchwały Nr XXXVIII/370/09 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 
grudnia 2009roku w sprawie wykonania budżetu Gminy Mszczonów na rok 2010, z późn. zm. i Zarządzenia Nr 
9/10 Burmistrza Mszczonowa z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie przekazania uprawnień kierownikom 
jednostek organizacyjnych Gminy do przeniesień planowanych wydatków, zarządza się co następuje: 

§ 1. Dokonuje się przeniesień planów wydatków wg załącznika nr 1 do zarządzenia Burmistrza Mszczonowa. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

BURMISTRZ MSZCZONOWA 

mgr inż. Jóżef Grzegorz Kurek



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia z dnia 28 października 2010 r.

załącznik do zarządzenia

Zalacznik1.xls


zał. nr 1

						zły załącznik								Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej

														na rok 2010

						DOCHODY

		Dział		Źródło dochodów*		Planowane dochody na 2010 r

						Ogółem		z tego :

								bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:

										dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Dochody ogółem

		* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów





zał. nr 2

		

		Załącznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 67/10 Burmistrza Mszczonowa  z dnia 28 października 2010r.

						WYDATKI

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Plan wydatków na 2010 rok przed zmianą		Zmiana		Plan Wydatków na 2010 rok po zmianie

				paragraf

		1		2		3		4		5		6

		600				Transport i łączność		5,771,652.00		0.00		5,771,652.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,026,851.00		0.00		5,026,851.00

				4270		Nzakup usług remontowych		1,454,237.00		5,000.00		1,459,237.00

				4430		Różne opłaty i składki		5,000.00		-5,000.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,322,800.00		0.00		1,322,800.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		412,300.00		0.00		412,300.00

				4300		Zakup usług pozostałuch		60,000.00		600.00		60,600.00

				4520		Opłaty na rzecz budżetów jst		2,300.00		-600.00		1,700.00

		710				Działalność  usługowa		194,100.00		0.00		194,100.00

				71035		Cmentarze		17,500.00		0.00		17,500.00

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		2,500.00		400.00		2,900.00

				4300		Zakup usług pozostałuych		5,000.00		-400.00		4,600.00

		750				Administracja publiczna		4,122,358.00		0.00		4,122,358.00

				75022		Rady gmin		212,500.00		0.00		212,500.00

				4210		Zakup materiałów i wyposażenia		5,000.00		3,000.00		8,000.00

				4300		Zakup usług pozostałych		50,000.00		-3,000.00		47,000.00

		900				Gosp.kom.i ochrona srodowiska		8,651,818.00		0.00		8,651,818.00

				90001		Gosp.ściekowa i ochrona wód		4,245,855.00		0.00		4,245,855.00

				4510		Opłaty na rzecz budzetu państwa		5,000.00		-5,000.00		0.00

				4520		Opłaty na rzecz budżetów jts		0.00		5,000.00		5,000.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		172,000.00		0.00		172,000.00

				4270		Zakup usług remontowych		8,000.00		-2,000.00		6,000.00

				4300		Zakup usług pozostałych		139,469.00		2,000.00		141,469.00

		Wydatki ogółem						52,576,300.65		0.00		52,576,300.65





zał. nr 2a

																		Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej

																		na rok 2010

										WYDATKI BIEŻĄCE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu

												na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań

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

		10				Rolnictwo i łowiectwo		11,000.00		11,000.00		0.00		11,000.00

				1030		Izby Rolnicze		11,000.00		11,000.00				11,000.00

		400				Wytwarzania i zaopa-trywanie w energie elektr,gaz i wodę		12,000.00		12,000.00		0.00		12,000.00

				40002		Dostarczanie wody		12,000.00		12,000.00				12,000.00

		500				Handel		45,800.00		45,800.00		12,800.00		33,000.00

				50095		Pozostała działalność		45,800.00		45,800.00		12,800.00		33,000.00

		600				Transport i łączność		1,759,237.00		1,759,237.00		0.00		1,759,237.00

				60016		Drogi publiczne gminne		1,759,237.00		1,759,237.00				1,759,237.00

		700				Gospodarka meszkaniowa		205,300.00		205,300.00		3,000.00		202,300.00

				70005		Gospodarka gruntami          i nieruchomościami		62,300.00		62,300.00				62,300.00

				70095		Pozostała działalność		143,000.00		143,000.00		3,000.00		140,000.00

		710				Działalność usługowa		186,600.00		186,600.00		26,600.00		160,000.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		176,600.00		176,600.00		26,600.00		150,000.00

				71035		Cmentarze		10,000.00		10,000.00				10,000.00

		750				Administracja publiczna		3,868,866.00		3,697,566.00		2,718,466.00		979,100.00				171,300.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		326,348.00		324,048.00		270,148.00		53,900.00				2,300.00

				75022		Rady gmin		212,500.00		62,500.00				62,500.00				150,000.00

				75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu		2,944,118.00		2,925,118.00		2,314,618.00		610,500.00				19,000.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		359,900.00		359,900.00		133,700.00		226,200.00

				75095		Pozostała działalność		26,000.00		26,000.00				26,000.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwo		1,870.00		1,870.00		1,870.00

				75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa		1,870.00		1,870.00		1,870.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		425,876.00		370,876.00		17,550.00		353,326.00				55,000.00

				75404		Komendy Woj.Policji		45,000.00		45,000.00				45,000.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		379,576.00		324,576.00		17,250.00		307,326.00				55,000.00

				75414		Ochrona cywilna		1,300.00		1,300.00		300.00		1,000.00

		756				Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		205,100.00		205,100.00		155,500.00		49,600.00

				75647		Pobór podatków,opłat i niepodatkowych należności budżetowych		205,100.00		205,100.00		155,500.00		49,600.00

		757				Obsługa długu publicznego		1,037,230.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		67,230.00		970,000.00

				75702		Obsługa papierów wrtościowych,kredytów i pożyczek jst		970,000.00																970,000.00

				75704		Rozliczenie z tyt.poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jst		67,230.00														67,230.00

		758				Różne rozliczenia		308,029.00		308,029.00		0.00		308,029.00

				75814		Różne rozliczenia finansow		20,000.00		20,000.00				20,000.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		216,100.00		216,100.00				216,100.00

				75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		71,929.00		71,929.00				71,929.00

		801				Oświata i wychowanie		13,027,813.00		12,710,863.00		10,025,350.00		2,685,513.00		0.00		316,950.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,038,080.00		6,818,180.00		5,708,260.00		1,109,920.00				219,900.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		428,470.00		408,370.00		388,370.00		20,000.00				20,100.00

				80104		Przedszkola		1,539,928.00		1,535,928.00		786,000.00		749,928.00				4,000.00

				80110		Gimnazja		3,056,220.00		3,007,520.00		2,604,920.00		402,600.00				48,700.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		412,820.00		410,770.00		155,900.00		254,870.00				2,050.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomi-no administracyjnej szkół		490,270.00		468,070.00		381,900.00		86,170.00				22,200.00

				80146		Dokształcanie                    i doskonalenie nauczycieli		62,025.00		62,025.00				62,025.00

		851				Ochrona zdrowia		286,200.00		236,200.00		82,400.00		153,800.00		0.00		50,000.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		10,000.00		10,000.00		1,000.00		9,000.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		171,000.00		121,000.00		55,700.00		65,300.00				50,000.00

				85195		Pozostała działalność		105,200.00		105,200.00		25,700.00		79,500.00

		852				Pomoc społeczna		4,793,529.00		1,016,379.00		775,299.00		241,080.00		87,000.00		3,690,150.00

				85202		Domy pomocy społecznej		65,000.00										65,000.00

				85204		Rodziny zastępcze		190,000.00										190,000.00

				85212		Świadczenia rodzinne,świadcnia z fund.alim oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,914,000.00		130,000.00		12,400.00		117,600.00				2,784,000.00

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej…		12,800.00										12,800.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz emerytalne i rentowe		388,700.00										388,700.00

				85215		Dodatki mieszkaniowe		40,000.00										40,000.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		653,424.00		646,524.00		531,844.00		114,680.00				6,900.00

				85228		Usługi opiekuncz i specja-listyczne usługi opiekuńcze		242,605.00		239,855.00		231,055.00		8,800.00				2,750.00

				85295		Pozostała działalność		287,000.00								87,000.00		200,000.00

		853				Pozostałe zadania         w zakre-się polityki spolecznej		344,950.00		342,250.00		237,900.00		104,350.00		0.00		2,700.00

				85395		Pozostała działalność		344,950.00		342,250.00		237,900.00		104,350.00				2,700.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		209,346.00		158,872.00		147,790.00		11,082.00		0.00		50,474.00

				85401		Świetlice szkolne		166,372.00		158,872.00		147,790.00		11,082.00				7,500.00

				85414		Pomoc materialna dla uczniów		42,974.00										42,974.00

		900				Gospodarka komun.      i ochrona środowiska		951,040.00		951,040.00		4,700.00		946,340.00		0.00		0.00

				90001		Gospodarka sciekowa        i ochrona wód		19,500.00		19,500.00				19,500.00

				90002		Gospodarka odpadami		17,000.00		17,000.00				17,000.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		343,172.00		343,172.00				343,172.00

				90004		Utrzymanie zieleni              w miastach i gminach		16,000.00		16,000.00		3,000.00		13,000.00

				90015		Oświetlenie ulic placów       i dróg		501,700.00		501,700.00		1,700.00		500,000.00

				90095		Pozostała działalność		53,668.00		53,668.00				53,668.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,489,950.00		0.00		0.00		0.00		1,489,950.00

				92109		Domy i osrodki kultury,     swietlice i kluby		1,209,150.00								1,209,150.00

				92116		Biblioteki		280,800.00								280,800.00

		926				Kultura fizyczna i sport		3,585,471.00		3,253,931.00		1,500,911.00		1,753,020.00		271,400.00		60,140.00

				92604		Instytucje kultury fizycznej		3,264,071.00		3,249,931.00		1,500,911.00		1,749,020.00				14,140.00

				92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		321,400.00		4,000.00				4,000.00		271,400.00		46,000.00

		Ogółem wydatki						32,755,207.00		25,472,913.00		15,710,136.00		9,762,777.00		1,848,350.00		4,396,714.00		0.00		67,230.00		970,000.00





zał. nr 2b

		

														Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej

												na rok 2010

								WYDATKI MAJĄTKOWE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego		Dotacje

												programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		Ogółem wydatki





zał. nr 3

				Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej

						na rok 2010

		Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Kwota 2010 r

		1		2		3		4

		1.		Dochody

		2.		Wydatki

		3.		Wynik budżetu				+ lub -

		Przychody ogółem:

		1.		Kredyty		§ 952

		2.		Pożyczki		§ 952

		3.		Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903

		4.		Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951

		5.		Prywatyzacja majątku jst		§ 944

		6.		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957

		7.		Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931

		8.		Inne źródła (wolne środki)		§ 955

		Rozchody ogółem:

		1.		Spłaty kredytów		§ 992

		2.		Spłaty pożyczek		§ 992

		3.		Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963

		4.		Udzielone pożyczki		§ 991

		5.		Lokaty		§ 994

		6.		Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982

		7.		Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995

				Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwier





zał. nr 4

										Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej

										na rok 2010

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem		z tego:

												wydatki bieżące		wydatki majątkowe

		1		2		3		4		5		6		7

		Ogółem





zał. nr 5

										Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

										na rok 2010

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem		z tego:

												wydatki bieżące		wydatki majątkowe

		1		2		3		4		5		6		7

		Ogółem





zał. nr 6

										Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej

												na rok 2010

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

		Dział		Rozdział		Nazwa zadania		Dotacje
ogółem		Wydatki
ogółem		z tego:

												wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Zakres porozumienia lub umowy

		1		2		3		4		5		6		7		8

		Ogółem





zał. nr 7

		

								Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej

								na rok 2010

		Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
 napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań 
określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa		Kwota

		I.		DOCHODY

		II.		WYDATKI





zał. nr 8

		

								Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej

								na rok 2010

		Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa		Kwota





zał. nr 9

										Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej

										na rok 2010

		Dotacje przedmiotowe w 2010 r.

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa jednostki
 otrzymującej dotację		Zakres		Ogółem kwota dotacji

		1		2		3		5		6		7

		Ogółem





zał. nr 10

								Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej

								na rok 2010

		Dotacje podmiotowe w 2010 r.

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5

		Ogółem





zał. nr 11

								Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej

								na rok 2010

		Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa instytucji		Kwota dotacji

		1		2		3		4		5

		Ogółem





zał. nr 12

										Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej

												na rok 2010

		Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych

		Lp.		Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym:		ogółem		w tym:

										dotacje
(rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu

		1		2		3		4		5		6		7		8

		Ogółem





zał. nr 13

								Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej

								na rok 2010

		Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych

		Lp.		Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Dochody		Wydatki

		1		2		3		4

		Ogółem





zał. nr 14

										Załącznik nr 14 do uchwały budżetowej				Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej

												na rok 2010

		Wydatki na 2010 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

		Lp.		Dział		Rozdział		Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej		Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki

														w tym

												Łączne

												wydatki		bieżące		majątkowe

		1		2		3		4		5

		1.		600		60016		Adamowice		Utwardzenie ulicy Dębowej w Powązkach		2,594.00		2,594.00

				900		90015				Budowa oświetlenia ulicznego w Adamowicach ul Kominkowa		9,000.00				9,000.00

		2.		600		60016		Badów Górny		Utwardzenie tłuczniem  ulicy Spokojnej w Badowie  Górnym		3,693.00		3,693.00

				900		90015				Budowa oświetlenia ulicznego części ulicy Spokojnej		5,200.00				5,200.00

		3.		754		75412		Bobrowce		Remont podłogi w straznicy OSP Bobrowce		13,961.00		13,961.00

		4		900		90015		Ciemno Gnojna		Budowa  oświetlenia ulicznego w ulicy Słonecznej w Kaczkowie		7,679.00				7,679.00

		5.		600		60016		Gąba		Utwardzenie ulicy Mokrej i Brzozowej		6,396.00		6,396.00

				900		90015				Dobudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Głównej		4,500.00				4,500.00

		6.		900		90095		Grabce Józefpolskie		Urzadzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego		11,867.00		11,867.00

		7.		600		60016		Janówek		Remont ulic Jaworowej w Janówku		9,439.00		9,439.00

		8.		900		90095		Lindów		Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych		8,801.00		8,801.00

		9.		900		90003		Marków Towarzystwo		Zakup pojemników na składowanie worków ze śmieciami		13,172.00		13,172.00

		10.		600		60016		Nosy Poniatki		Wykonanie powierzchniowego utrwalenia emulsją ulicy  Leśnej w miejscowości Bronisławów		12,322.00		12,322.00

		11.		900		90015		Olszówka - Nowy Dworek		Oświetlenie ulicy Lipowej w miejscowości Olszówka		9,226.00				9,226.00

		12.		900		90015		Pawłowice		Oświetlenie uliczne we wsi Pawłowice, Małachowszczyzna		9,135.00				9,135.00

		13.		801		80101		Piekarowo		Zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Piekarach		10,107.00				10,107.00

		14.		600		60016		Piekary		Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej		10,622.00		10,622.00

		15.		900		90015		Sosnowica		Oświetlenie skrzyżowania ulicy Kolejowej i Spokojnej		9,075.00				9,075.00

		16.		600		60016		Suszeniec		Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiatrowskiej, Lipowej, Bobrowskiej		9,075.00		9,075.00

		17.		600		60016		Świnice		Utwardzenie tłuczniem ulicy Długiej w miejscowości Marków Świnice		8,771.00		8,771.00

		18.		754		75412		Wręcza		Zakup stołów i krzeseł do OSP Wręcza. Budynek ten stanowi własność gminy		5,865.00		5,865.00

				801		80101				Monitoring zewnętrzny terenów sportowych przy Szkole Podstawowej we Wręczy		5,000.00		5,000.00

		19.		600		60016		Wygnanka		Utwardzenie tłuczniem ulicy Zarzecznej i Spokojnej		13,536.00		13,536.00

		20.		600		60016		Wymysłów		Utwardzenie tłuczniem ulicy Granicznej, Wspólnej i Polnej		9,682.00		9,682.00

		21.		754		75412		Zbiroża		Zakup motopompywodnej pływającej, zakup agregatu prądotwórczego dla  OSP		9,955.00				9,955.00

		22.		600		60016		Zimnice		Utwardzenie tłuczniem ulicy Pięknej		10,107.00		10,107.00

		Ogółem										228,780.00		154,903.00		73,877.00





zał. nr 15

		Załącznik nr 15 do uchwały budżetowej

				na rok 2010

		Zestawienie  przychodów i wydatków Gminnego Funduszu

		Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

		Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2010 r.

		I.		Stan środków obrotowych na początek roku

		II.		Przychody

		1.

		2.

		3.

		III.		Wydatki

		1.		Wydatki bieżące

		2.		Wydatki majątkowe

		IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku





zał. nr 16

				Załącznik nr 16 do uchwały budżetowej

				na rok 2010

		Plan przychodów i wydatków Gminnego* Funduszu

		Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

		Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2010 r.

		I.		Stan środków obrotowych na początek roku

		II.		Przychody

		1.

		2.

		3.

		III.		Wydatki

		1.		Wydatki bieżące

		2.		Wydatki majątkowe

		IV.		Stan środków obrotowych na koniec roku

		(* w przypadku przejęcia zadania na podstawie porozumienia z powiatem)





zał. nr 17

																		Załącznik nr 17 do uchwały budżetowej

																		na rok 2010

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

												rok 2010		z tego źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące
z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

		1		2		3		5		6		7		8		9		10		11		12

		1.																A.      
B.
C.
…

		2.																A.      
B.
C.
…

		3.																A.      
B.
C.
…

		4.																A.      
B.
C.
…

		Ogółem																				x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła

		- ………………….

		- ………………….

		- ………………….





zał. nr 18

																						Załącznik nr 18 do uchwały budżetowej

																										na rok 2010

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Okres realizacji (w latach)		Łączne koszty finansowe		Nakłady poniesione		Planowane wydatki														Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

																rok budżetowy 2010		z tego źródła finansowania								2011 r.		2012 r.

																		dochody własne jst		kredyty, pożyczki, papiery wartościowe		środki pochodzące
 z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15

		1.																				A.      
B.
C.
…

		2.																				A.      
B.
C.
…

		3.																				A.      
B.
C.
…

		4.																				A.      
B.
C.
…

		Ogółem																												x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła

		- ………………………...

		- ………………………...

		- ………………………...





zał. nr 19

																						Załącznik nr 19 do uchwały budżetowej

																												na rok 2010

		Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

		Lp.		Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)		Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)		w tym:				Planowane wydatki

												Środki
z budżetu krajowego		Środki
z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 
pkt 2  i 3
 uofp		2010 r.

																Wydatki razem (9+13)		z tego:

																		Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE i inne

																		Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:						Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:

																				pożyczki
i kredyty		obligacje		pozostałe**				art. 5 ust. 1 
pkt 2 
 uofp		pożyczki i kredyty		obligacje		art. 5 
ust. 1 
pkt 3
 uofp

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17

		1		Wydatki majątkowe razem:		x

		1.1		Program:

				Priorytet:

				Działanie:

				Nazwa projektu:

				Razem wydatki:

				z tego: 2010 r.

				2011 r.

				2012 r.

				2013 r

		1.2		Program:

				Priorytet:

				Działanie:

				Nazwa projektu:

				Razem wydatki:

				z tego: 2010 r.

				2011 r.

				2012 r.

				2013 r.

		1.3		...............

		2		Wydatki bieżące razem:		x

		2.1		Program:

				Priorytet:

				Działanie:

				Nazwa projektu:

				Razem wydatki:

				z tego: 2010 r.

				2011 r.

				2012 r.

				2013 r.

		2.2		...............

		Ogółem (1+2)				x

		* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

		** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne





prognoza

		

		Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

		Lp.		Wyszczególnienie		Kwota długu na dzień 31.12.2009		Prognoza

								Umorzenie		2010		2011		2012		2013		2014

		1		2		3		4		5		6		7		8		9

		1.		Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)

		1.1		Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w 
art. 170 ust. 3) z tytułu:

		a		pożyczek

		b		kredytów

		c		obligacji

		1.2		Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):

		a		pożyczki

		b		kredyty,  w tym:

				EBOiR

		c		obligacje

		1.3		Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):

		a		Zaciągnięte zobowiązania

		b		Planowane zobowiązania

		2		Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)

		2.1		Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w  art. 169 ust. 3

		a		kredytów i pożyczek

		b		wykup papierów wartościowych

		c		udzielonych poręczeń

		2.2		Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3

		2.3		Spłata odsetek i dyskonta

		3.		Prognozowane dochody budżetowe

		4.		Prognozowane wydatki budżetowe

		5.		Prognozowany wynik finansowy

		6.		Relacje do dochodów (w %):

		6.1		długu (art. 170 ust. 1)        ( 1-2.1.a-2.1.b-2.2):3

		6.2		długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3)
(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3

		6.3		spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1)        (2:3)

		6.4		spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)      (2.1+2.3):3

		Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych









