
UCHWAŁA NR XLIII/209/010  

RADY GMINY BURZENIN  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 

Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591; zmiana Dz. U z 2002 r.. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 

153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. nr 102 

poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, 

nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i z 2008 r. Dz. U nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458 i z

2009 r. nr 52 poz. 420)oraz art.211,212,214,239,258,264 ust. 3 i art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) i art. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Burzenin uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Burzenin na okres roku kalendarzowego 2010,  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.223.345,92 zł, zgodnie z tabelą nr 1 w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.817.548,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,  

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.523.345,92 zł zgodnie z tabelą nr 3 w tym: 1) wydatki 

bieżące w wysokości 11.727.463,20 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 795.882,72 zł 2a) zestawienie wydatków

majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela 3a,  

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się : 

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 700.000 zł 

z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,  

§ 7. Uchwala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 700.000 zł zgodnie z tabelą nr 5,  

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości 1.000.000,00 zł,  

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6,  

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

§ 12. Ustala się limity wydatków 

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań 

z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8,  

§ 14. Upoważnia się Wójta do 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 

bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z tabelami nr 

7 i 11,  

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.  

§ 18. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata następne zgodnie z tabelą nr 9,  

§ 19. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 10,  

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy,  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 13.056.730,92 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 166.615,00 zł,

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.817.548,00 zł 

zgodnie z tabelą nr 4, 

1) ogólną w wysokości 13.000 zł

2) celową w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 425.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 25.000,00 zł,

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 7 

2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi 

pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą 11. 

1) dokonywanie zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między 

rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

2) dokonywania zmian w zakresie rocznych planów wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami,

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do 

wysokości 950.000,00 zł, 

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

Przewodniczący Rady Gminy 
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UCHWAŁA NR XLIII/209/010  

RADY GMINY BURZENIN  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 

Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591; zmiana Dz. U z 2002 r.. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 

153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. nr 102 

poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, 

nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i z 2008 r. Dz. U nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458 i z

2009 r. nr 52 poz. 420)oraz art.211,212,214,239,258,264 ust. 3 i art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) i art. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Burzenin uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Burzenin na okres roku kalendarzowego 2010,  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.223.345,92 zł, zgodnie z tabelą nr 1 w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.817.548,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,  

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.523.345,92 zł zgodnie z tabelą nr 3 w tym: 1) wydatki 

bieżące w wysokości 11.727.463,20 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 795.882,72 zł 2a) zestawienie wydatków

majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela 3a,  

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się : 

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 700.000 zł 

z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,  

§ 7. Uchwala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 700.000 zł zgodnie z tabelą nr 5,  

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości 1.000.000,00 zł,  

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6,  

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

§ 12. Ustala się limity wydatków 

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań 

z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8,  

§ 14. Upoważnia się Wójta do 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 

bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z tabelami nr 

7 i 11,  

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.  

§ 18. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata następne zgodnie z tabelą nr 9,  

§ 19. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 10,  

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy,  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 13.056.730,92 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 166.615,00 zł,

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.817.548,00 zł 

zgodnie z tabelą nr 4, 

1) ogólną w wysokości 13.000 zł

2) celową w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 425.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 25.000,00 zł,

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 7 

2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi 

pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą 11. 

1) dokonywanie zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między 

rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

2) dokonywania zmian w zakresie rocznych planów wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami,

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do 

wysokości 950.000,00 zł, 

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 
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UCHWAŁA NR XLIII/209/010  

RADY GMINY BURZENIN  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Burzenin na 2010 rok. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 

Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591; zmiana Dz. U z 2002 r.. nr 23 poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113 poz. 984, nr 

153 poz. 1271, nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Dz. U. nr 80 poz. 717, nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. nr 102 

poz. 1055, nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. nr 172 poz. 1441, nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. nr 17 poz. 128, 

nr 181 poz. 1337, z 2007 r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974 i z 2008 r. Dz. U nr 180 poz. 1111, nr 223 poz. 1458 i z

2009 r. nr 52 poz. 420)oraz art.211,212,214,239,258,264 ust. 3 i art.266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240) i art. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy 

wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) Rada Gminy Burzenin uchwala, co 

następuje: 

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Burzenin na okres roku kalendarzowego 2010,  

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.223.345,92 zł, zgodnie z tabelą nr 1 w tym: 

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację 

zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.817.548,00 zł zgodnie z tabelą nr 2,  

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 12.523.345,92 zł zgodnie z tabelą nr 3 w tym: 1) wydatki 

bieżące w wysokości 11.727.463,20 zł, 2) wydatki majątkowe w wysokości 795.882,72 zł 2a) zestawienie wydatków

majątkowych w podziale na realizowane zadania inwestycyjne przedstawia tabela 3a,  

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się : 

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 700.000 zł 

z przeznaczeniem na wskazaną w rozchodach budżetu spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich,  

§ 7. Uchwala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 700.000 zł zgodnie z tabelą nr 5,  

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów 

wartościowych z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 

w wysokości 1.000.000,00 zł,  

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy: 

§ 10. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6,  

§ 11. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym: 

§ 12. Ustala się limity wydatków 

§ 13. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań 

z zakresu ochrony środowiska zgodnie z tabelą nr 8,  

§ 14. Upoważnia się Wójta do 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy 

inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub 

bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zgodnie z tabelami nr 

7 i 11,  

§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Wójta Gminy do: 

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2010 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja 

w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.  

§ 18. Załącza się prognozę długu i spłat zobowiązań na rok 2010 i lata następne zgodnie z tabelą nr 9,  

§ 19. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z tabelą nr 10,  

§ 20. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy,  

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2010 roku i podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

1) dochody bieżące w wysokości 13.056.730,92 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 166.615,00 zł,

1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.817.548,00 zł 

zgodnie z tabelą nr 4, 

1) ogólną w wysokości 13.000 zł

2) celową w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 425.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości 25.000,00 zł,

1) na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 7 

2) na wieloletnie projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, 

z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) oraz i innych środków niepodlegających zwrotowi 

pochodzących z zagranicy, zgodnie z tabelą 11. 

1) dokonywanie zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między 

rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 

2) dokonywania zmian w zakresie rocznych planów wydatków majątkowych w ramach działu między zadaniami,

1) zaciągania w 2010 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu w ciągu roku budżetowego do 

wysokości 950.000,00 zł, 

2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych 

bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu, 

Przewodniczący Rady Gminy 

Burzenin  

 

Grzesiak 
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Arkusz1

		

												Załącznik nr 1

				do uchwały Rady Gminy Burzenin nr XLIII/209/010 z dnia 26 stycznia 2010 r.

						Dotacje udzielone w roku 2010 z budżetu

						podmiotom należącym i nienależącym do sektora

						finansów publicznych

		Dział		Rozdział		Treść				Kwota dotacji w zł

								podmiotowej		przedmiotowej		celowej

		1		2		3		4		5		6

		Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki

		921		92109		Gminny Dom Kultury w Burzeninie		157,000.00

		921		92116		Gminna Biblioteka Publiczna w Burzeninie		268,000.00

		Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania

		926		92605		Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu						25,000.00

		Ogółem						425,000.00				25,000.00





Arkusz2

		





Arkusz3

		






dochody-tab. 1

		

		Tabela nr 1
do UCHWAŁY NR XLIII/209/10
Rady Gminy Burzenin
z dnia 26 stycznia 2010r

		Dochody

		Dział		Rozdział		Paragraf		4P		Rodzaj		Wartość

		10		1095		75		0		Własne		3200

		400		40002		83		0		Własne		274000

		400		40002		91		0		Własne		2042.72

		600		60095		83		0		Własne		1000

		700		70005		47		0		Własne		5536

		700		70005		75		0		Własne		123918

		700		70005		77		0		Własne		166615

		750		75011		201		0		Zlecone		72578

		750		75011		236		0		Własne		3

		750		75023		83		0		Własne		1000

		751		75101		201		0		Zlecone		960

		754		75414		201		0		Zlecone		3500

		756		75601		35		0		Własne		13000

		756		75615		31		0		Własne		212000

		756		75615		32		0		Własne		2000

		756		75615		33		0		Własne		24000

		756		75615		34		0		Własne		500

		756		75615		50		0		Własne		1000

		756		75616		31		0		Własne		310000

		756		75616		32		0		Własne		360000

		756		75616		33		0		Własne		60000

		756		75616		34		0		Własne		80000

		756		75616		36		0		Własne		13000

		756		75616		43		0		Własne		23000

		756		75616		50		0		Własne		85000

		756		75616		91		0		Własne		100

		756		75618		41		0		Własne		22000

		756		75618		49		0		Własne		3000

		756		75621		1		0		Własne		1090610

		756		75621		2		0		Własne		2000

		756		75647		91		0		Własne		15000

		758		75801		292		0		Własne		3767053

		758		75807		292		0		Własne		3819476

		758		75831		292		0		Własne		204085

		801		80104		83		0		Własne		25000

		801		80148		83		0		Własne		135000

		801		80195		200		8		Własne		152240

		851		85154		48		0		Własne		72000

		852		85212		201		0		Zlecone		1738879

		852		85212		236		0		Własne		4000

		852		85213		201		0		Zlecone		1631

		852		85213		203		0		Własne		3989

		852		85214		203		0		Własne		33074

		852		85216		203		0		Własne		67102

		852		85219		203		0		Własne		95272

		852		85228		83		0		Własne		1000

		852		85295		202		3		Własne		66982.2

		900		90001		83		0		Własne		60000

		900		90095		97		0		Własne		6000

												13223345.92






dochody zad.zlec-tab. 2

		

		Tabela nr 2
do UCHWAŁY NR XLIII/209/10
Rady Gminy Burzenin
z dnia 26 stycznia 2010r

		Dochody zadań zleconych

		Dział		Rozdział		Paragraf		4P		Wartość

		750		75011		201		0		72578

		751		75101		201		0		960

		754		75414		201		0		3500

		852		85212		201		0		1738879

		852		85213		201		0		1631

										1817548






wydatki-Tab.3

		

		Tabela nr 3
do UCHWAŁY NR XLIII/209/10
Rady Gminy Burzenin
z dnia 26 stycznia 2010r

		Wydatki

		Dział		Rozdział		Paragraf		4P		Rodzaj		Wartość

		10		1010		605		0		Własne		141000

		10		1095		285		0		Własne		7000

		400		40002		411		0		Własne		3700

		400		40002		412		0		Własne		300

		400		40002		417		0		Własne		30000

		400		40002		421		0		Własne		13000

		400		40002		426		0		Własne		85000

		400		40002		427		0		Własne		123600

		400		40002		430		0		Własne		6500

		400		40002		443		0		Własne		2900

		400		40002		452		0		Własne		29000

		600		60016		417		0		Własne		1000

		600		60016		421		0		Własne		95000

		600		60016		427		0		Własne		50000

		600		60016		430		0		Własne		5000

		600		60016		443		0		Własne		6000

		600		60016		605		0		Własne		100000

		600		60095		302		0		Własne		1500

		600		60095		401		0		Własne		166000

		600		60095		404		0		Własne		14000

		600		60095		411		0		Własne		28000

		600		60095		412		0		Własne		5500

		600		60095		421		0		Własne		70000

		600		60095		427		0		Własne		10000

		600		60095		428		0		Własne		200

		600		60095		430		0		Własne		5000

		600		60095		441		0		Własne		200

		600		60095		443		0		Własne		5500

		600		60095		444		0		Własne		5100

		630		63003		605		0		Własne		549882.72

		700		70005		411		0		Własne		200

		700		70005		417		0		Własne		10000

		700		70005		421		0		Własne		9000

		700		70005		430		0		Własne		140000

		700		70005		439		0		Własne		30000

		700		70005		443		0		Własne		3000

		750		75011		401		0		Zlecone		51377

		750		75011		404		0		Zlecone		4368

		750		75011		411		0		Zlecone		7290

		750		75011		412		0		Zlecone		1259

		750		75011		421		0		Zlecone		3334

		750		75011		430		0		Zlecone		4500

		750		75011		441		0		Zlecone		450

		750		75022		303		0		Własne		70000

		750		75022		401		0		Własne		10000

		750		75023		302		0		Własne		4500

		750		75023		401		0		Własne		1228503

		750		75023		404		0		Własne		80000

		750		75023		412		0		Własne		25000

		750		75023		414		0		Własne		22000

		750		75023		417		0		Własne		2000

		750		75023		421		0		Własne		3

		750		75023		426		0		Własne		20000

		750		75023		427		0		Własne		3000

		750		75023		428		0		Własne		1000

		750		75023		430		0		Własne		10000

		750		75023		435		0		Własne		6000

		750		75023		436		0		Własne		4000

		750		75023		437		0		Własne		12000

		750		75023		441		0		Własne		9000

		750		75023		443		0		Własne		10000

		750		75023		444		0		Własne		25000

		750		75023		470		0		Własne		18000

		750		75023		475		0		Własne		35000

		750		75075		411		0		Własne		400

		750		75075		412		0		Własne		50

		750		75075		417		0		Własne		10000

		750		75075		421		0		Własne		18000

		750		75075		430		0		Własne		30000

		750		75075		443		0		Własne		2000

		750		75095		443		0		Własne		10000

		751		75101		411		0		Zlecone		123

		751		75101		412		0		Zlecone		20

		751		75101		417		0		Zlecone		817

		754		75412		411		0		Własne		1300

		754		75412		412		0		Własne		50

		754		75412		417		0		Własne		14500

		754		75412		421		0		Własne		75000

		754		75412		426		0		Własne		5000

		754		75412		427		0		Własne		40000

		754		75412		428		0		Własne		7000

		754		75412		430		0		Własne		15000

		754		75412		436		0		Własne		100

		754		75412		443		0		Własne		15000

		754		75414		421		0		Zlecone		3000

		754		75414		430		0		Zlecone		500

		754		75421		481		0		Własne		3000

		754		75495		421		0		Własne		4000

		756		75647		302		0		Własne		48000

		756		75647		410		0		Własne		11000

		756		75647		411		0		Własne		1600

		756		75647		412		0		Własne		200

		756		75647		421		0		Własne		2000

		757		75702		807		0		Własne		94000

		758		75818		481		0		Własne		13000

		801		80101		302		0		Własne		112000

		801		80101		401		0		Własne		1450000

		801		80101		404		0		Własne		103000

		801		80101		411		0		Własne		240000

		801		80101		412		0		Własne		35000

		801		80101		417		0		Własne		6000

		801		80101		421		0		Własne		140000

		801		80101		424		0		Własne		5000

		801		80101		426		0		Własne		42000

		801		80101		427		0		Własne		20000

		801		80101		428		0		Własne		3500

		801		80101		430		0		Własne		25000

		801		80101		435		0		Własne		1000

		801		80101		437		0		Własne		7000

		801		80101		441		0		Własne		4000

		801		80101		443		0		Własne		5000

		801		80101		444		0		Własne		125000

		801		80101		470		0		Własne		2000

		801		80101		474		0		Własne		1000

		801		80101		475		0		Własne		12000

		801		80103		302		0		Własne		13000

		801		80103		401		0		Własne		174300

		801		80103		404		0		Własne		13000

		801		80103		411		0		Własne		14700

		801		80103		412		0		Własne		5000

		801		80103		421		0		Własne		8000

		801		80103		444		0		Własne		10000

		801		80104		302		0		Własne		13500

		801		80104		401		0		Własne		132400

		801		80104		404		0		Własne		12000

		801		80104		411		0		Własne		25000

		801		80104		412		0		Własne		4000

		801		80104		417		0		Własne		2000

		801		80104		421		0		Własne		1000

		801		80104		424		0		Własne		1000

		801		80104		426		0		Własne		600

		801		80104		427		0		Własne		500

		801		80104		430		0		Własne		4500

		801		80104		444		0		Własne		11000

		801		80110		302		0		Własne		71000

		801		80110		401		0		Własne		898000

		801		80110		404		0		Własne		78600

		801		80110		411		0		Własne		165000

		801		80110		412		0		Własne		26700

		801		80110		417		0		Własne		6000

		801		80110		421		0		Własne		80000

		801		80110		424		0		Własne		9000

		801		80110		426		0		Własne		20000

		801		80110		427		0		Własne		2000

		801		80110		428		0		Własne		200

		801		80110		430		0		Własne		52000

		801		80110		435		0		Własne		900

		801		80110		437		0		Własne		4000

		801		80110		441		0		Własne		4000

		801		80110		443		0		Własne		1000

		801		80110		444		0		Własne		48754

		801		80110		470		0		Własne		6500

		801		80110		474		0		Własne		500

		801		80110		475		0		Własne		3000

		801		80113		430		0		Własne		190000

		801		80146		430		0		Własne		25600

		801		80148		401		0		Własne		131700

		801		80148		404		0		Własne		17800

		801		80148		411		0		Własne		34700

		801		80148		412		0		Własne		5700

		801		80148		421		0		Własne		2500

		801		80148		422		0		Własne		150000

		801		80148		426		0		Własne		1500

		801		80148		430		0		Własne		1500

		801		80195		302		0		Własne		500

		801		80195		401		0		Własne		95100

		801		80195		404		0		Własne		7100

		801		80195		411		0		Własne		14100

		801		80195		412		0		Własne		2300

		801		80195		417		0		Własne		1600

		801		80195		421		0		Własne		9500

		801		80195		430		0		Własne		12000

		801		80195		430		8		Własne		152240

		801		80195		441		0		Własne		500

		801		80195		444		0		Własne		2000

		801		80195		470		0		Własne		800

		801		80195		475		0		Własne		3500

		851		85153		421		0		Własne		3000

		851		85153		430		0		Własne		2000

		851		85154		411		0		Własne		2000

		851		85154		412		0		Własne		400

		851		85154		417		0		Własne		38000

		851		85154		421		0		Własne		9000

		851		85154		426		0		Własne		1800

		851		85154		430		0		Własne		15800

		852		85212		311		0		Zlecone		1665460

		852		85212		401		0		Zlecone		33373

		852		85212		401		0		Własne		4000

		852		85212		404		0		Zlecone		2800

		852		85212		411		0		Zlecone		13598

		852		85212		412		0		Zlecone		950

		852		85212		417		0		Zlecone		1190

		852		85212		421		0		Zlecone		6198

		852		85212		430		0		Zlecone		4000

		852		85212		435		0		Zlecone		800

		852		85212		437		0		Zlecone		1500

		852		85212		444		0		Zlecone		1010

		852		85212		474		0		Zlecone		3000

		852		85212		475		0		Zlecone		5000

		852		85213		413		0		Zlecone		1631

		852		85213		413		0		Własne		3989

		852		85214		311		0		Własne		70074

		852		85214		433		0		Własne		76800

		852		85215		311		0		Własne		15000

		852		85216		311		0		Własne		67102

		852		85219		302		0		Własne		2320

		852		85219		401		0		Własne		185233

		852		85219		404		0		Własne		14400

		852		85219		411		0		Własne		28399

		852		85219		412		0		Własne		4692

		852		85219		417		0		Własne		1600

		852		85219		421		0		Własne		3700

		852		85219		426		0		Własne		1249

		852		85219		427		0		Własne		400

		852		85219		430		0		Własne		4850

		852		85219		435		0		Własne		1200

		852		85219		441		0		Własne		300

		852		85219		443		0		Własne		100

		852		85219		444		0		Własne		5002

		852		85219		474		0		Własne		1300

		852		85219		475		0		Własne		1048

		852		85219		605		0		Własne		5000

		852		85228		401		0		Własne		13213

		852		85228		404		0		Własne		1091

		852		85228		411		0		Własne		2400

		852		85228		412		0		Własne		400

		852		85228		417		0		Własne		1500

		852		85228		444		0		Własne		501

		852		85295		430		3		Własne		66982.2

		852		85295		475		0		Własne		55000

		854		85401		302		0		Własne		10300

		854		85401		401		0		Własne		133100

		854		85401		404		0		Własne		11300

		854		85401		411		0		Własne		23800

		854		85401		412		0		Własne		4000

		854		85401		421		0		Własne		600

		854		85401		424		0		Własne		300

		854		85401		426		0		Własne		100

		854		85401		444		0		Własne		4500

		900		90001		412		0		Własne		100

		900		90001		417		0		Własne		2500

		900		90001		421		0		Własne		2500

		900		90001		426		0		Własne		44700

		900		90001		427		0		Własne		10000

		900		90001		430		0		Własne		19000

		900		90001		443		0		Własne		2500

		900		90001		452		0		Własne		4000

		900		90003		430		0		Własne		40000

		900		90004		421		0		Własne		2500

		900		90015		421		0		Własne		20000

		900		90015		426		0		Własne		160700

		900		90015		427		0		Własne		35000

		900		90095		421		0		Własne		3000

		900		90095		430		0		Własne		3000

		921		92109		248		0		Własne		157000

		921		92116		248		0		Własne		268000

		921		92195		411		0		Własne		450

		921		92195		412		0		Własne		200

		921		92195		417		0		Własne		4500

		921		92195		421		0		Własne		35000

		921		92195		426		0		Własne		6500

		921		92195		427		0		Własne		1000

		921		92195		430		0		Własne		1500

		921		92195		443		0		Własne		750

		926		92605		282		0		Własne		25000

		926		92605		411		0		Własne		500

		926		92605		412		0		Własne		50

		926		92605		417		0		Własne		8000

		926		92605		421		0		Własne		20000

		926		92605		426		0		Własne		6000

		926		92605		427		0		Własne		500

		926		92605		430		0		Własne		4000

		926		92605		443		0		Własne		1000

		926		92695		411		0		Własne		1800

		926		92695		412		0		Własne		300

		926		92695		417		0		Własne		15000

		926		92695		421		0		Własne		3000

		926		92695		430		0		Własne		6600

		926		92695		443		0		Własne		120

												12523345.92






Tabela nr  3a

Do uchwały 


Rady Gminy


Burzenin


Nr XLIII/209/010


Z dnia 26 stycznia 2010 r.

PLAN


NAKŁADÓW NA INWESTYCJE


I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2010 ROKU


		Lp.

		Wyszczególnienie nazwy zadania

		Dział-Rozdział

		Nakłady planowane


na 2010 rok



		1.

		„Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko” Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna (budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w miejscowości Burzenin – jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin

		630-63003

		452.885,86



		2

		„Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko” Działanie I.1 Drogi. (Budowa drogi dojazdowej i ścieżki rowerowej do przystani kajakowej w miejscowości Burzenin).Jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin

		630-63003

		96.996,86



		3

		Adaptacja pomieszczeń byłego posterunku policji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Burzenin– jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin

		852-85219

		5.000



		4

		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zakończenie I etapu – „bieżąca woda dostępna w całej gminie”

jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin

		010-01010

		141.000



		5

		Remont drogi gminnej ul. Polna i Lipowa

jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin

		600-60016

		100.000



		OGÓŁEM

		795.882,72






 Tabela nr 4

Do uchwały 


Rady Gminy Burzenin


Nr XLIII/209/010


Z dnia 26 stycznia 2010 r.


Plan wydatków na zadania zlecone 2010 rok

		Dział

		Rozdział

		Opis

		Plan

		Wydatki

 bieżące

		Wydatki jednostek budże


towych

		Z tego:

		Razem wydatki majątkowe

		Wydatki na inwestycje



		

		

		

		

		

		

		Wynagrodzenia i pochodne

		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

		Dotacje na zadania bieżące

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych

		

		



		OGÓŁEM:

		1.817.548

		1.817.548

		1.817.548

		118.796

		33.292

		

		1.665.460

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		

		10

		11



		750

		

		Administracja publiczna

		72.578

		72,578

		72.578

		64.294

		8.284

		

		

		

		



		

		75011

		Urzędy wojewódzkie

		72.578

		72.578

		72.578

		64.294

		8.284

		

		

		

		



		751

		

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

		960,0

		960

		960

		960

		

		

		

		

		



		

		75101

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

		960

		960

		960

		960

		

		

		

		

		



		754

		

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

		3.500

		3.500

		3.500

		

		3.500

		

		

		

		



		

		75414

		Obrona cywilna

		3.500

		3.500

		3.500

		

		3.500

		

		

		

		



		852

		

		Pomoc społeczna

		1.740.510

		1.740.510

		1.740.510

		53.542

		21.508

		

		1.665.460

		

		



		

		85212

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

		1.738.879

		1.738.879

		1.738.879

		53.542

		21.508

		

		1.665.460

		

		



		

		85213

		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

		1.631

		1.631

		1.631

		1.631
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             Tabela nr 5

Do uchwały


Rady Gminy


Burzenin


Nr XLIII/209/010


Z dnia 26 stycznia 2010 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 ROKU

Przychody
§ 955 – Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych      

0,00










OGÓŁEM:
       

0,00

Rozchody

		Lp.

		Treść

		Klasyfikacja


§

		Kwota

2010 r.



		

		Rozchody ogółem




		

		700.000



		1.

		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

		§ 992

		700.000







Załącznik nr Tabela nr 6 do 
Uchwały z dnia 26 stycznia 2010 
r.

Zalacznik8.doc 
DOCHODY z tytułu wydawania 
zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych oraz WYDATKI 
na realizację zadań określonych 
w programie profilaktyki i 
rozwiązywania problemów 
alkoholowych

Załącznik nr Tabela nr 7 do 
Uchwały z dnia 26 stycznia 2010 
r.

Zalacznik9.doc 
LIMIT WYDATKÓW NA 

WIELOLETNIE PROGRAMY 
INWESTYCYJNE

Załącznik nr Tabela nr 8 do 
Uchwały z dnia 26 stycznia 2010 
r.

Zalacznik10.doc 
Dochody z tytułu opłat i kar za 
korzystanie ze środowiska oraz 
wydatki na realizację zadań z 
zakresu ochrony środowiska

Załącznik nr Tabela nr 9 do 
Uchwały z dnia 26 stycznia 2010 
r.

Zalacznik11.doc 
INFORMACJE O PROGNOZIE 
DŁUGU GMINY BURZENIN

Załącznik nr Tabela nr 10 do 
Uchwały z dnia 26 stycznia 2010 
r.

Zalacznik12.doc 
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU 
PAŃSTWA DO UZYSKANIA 
PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z 
REALIZACJĄ ZADAŃ 
ZLECONYCH Z ZAKRESU 
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 
ORAZ INNYCH ZADAŃ 
ZLECONYCH USTAWAMI NA 
2010 ROK












Tabela nr  6

Do uchwały Rady Gminy Burzenin


Nr XLIII/209/010


 z dnia  26 stycznia 2010 r.

DOCHODY


z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.



Przewidywane wpływy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały oszacowane na kwotę 72.000 zł.


Kwota ta została umieszczona w dochodach gminy w:


Dział 851 – Ochrona zdrowia


Rozdział  85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi


§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.


WYDATKI


na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


Dział 851 – Ochrona zdrowia




-        67.000 zł

Rozdział  85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 
67.000 zł


§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne


-
  2.000zł


§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy




     400 zł

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe



-
  38.000 zł


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia


-
    9.000  zł

§ 4260 – Zakup energii





   
    1.800 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych



-
  15.800 zł 


WYDATKI


na realizację zadań określonych w programie zwalczania narkomanii.


Dział 851 – Ochrona zdrowia




-
5.000 zł

Rozdział  85153 – Zwalczanie narkomanii



5.000 zł


§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia


-
 3.000 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych



-
 2.000 zł



















         Tabela nr 7

Do uchwały


 Rady Gminy


Burzenin


Nr XLIII/209/010


Z dnia 26 stycznia 2010 r.


LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE


		Lp.

		Nazwa zadania

		Łączne nakłady finansowe

		Okres realizacji

		Nakłady poniesione do 31-12-2009 r.

		Nakłady planowane w latach



		

		

		

		

		

		2010

		2011

		2012

		2013



		1

		„Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko” Działanie III.5 Infrastruktura Turystyczno – Rekreacyjna (budowa przystani kajakowej na rzece Warcie w miejscowości Burzenin – jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzennin

		589.197,29

		2007-2013

		121.512,89

		452.885,86

		3.698,90

		7.221,49

		3.878,15



		2

		„Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko” Działanie I.1 Drogi. (Budowa drogi dojazdowej i ścieżki rowerowej do przystani kajakowej w miejscowości Burzenin).Jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin 

		145.907,20

		2007-2013

		43.041,27

		96.996,86

		1.862,78

		1.918,05

		2.088,24



		3

		Adaptacja pomieszczeń byłego posterunku policji na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


- jednostka realizująca inwestycję – Gmina Burzenin

		250.000

		2009-2013

		50.000

		5.000

		100.000

		50.000

		45.000



		4

		Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – zakończenie I etapu –„bieżąca woda dostępna w całej gminie”

		500.000

		2010-2013

		0

		141.000

		150.000

		150.000

		59.000



		4

		Remont drogi gminnej ul. Polna i Lipowa

		300.000

		2010-2011

		0

		100.000

		200.000

		

		






Tabela nr 8

Do uchwały Rady Gminy 


Burzenin nr XLIII/209/010

Z dnia 26 stycznia 2010 r.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Planowane dochody to:


Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
-  6.000 zł


Rozdział 90095– Pozostała działalność




-  6.000 zł


§ 0690 Wpływy z różnych opłat– 




-  6.000 zł


Planowane wydatki to:


Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 6.000 zł


Rozdział 90095 –Pozostała działalność




- 6.000 zł


Wydatki bieżące








- 6.000 zł


Tabela nr 9.


Do uchwały


Rady Gminy


Burzenin


Nr XLIII/209/010


Z dnia 26 stycznia 2010 r. 


INFORMACJE O PROGNOZIE DŁUGU GMINY BURZENIN

		Wyszczególnienie

		Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2009

		Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2010

		Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2010 roku

		Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2010



		

		

		

		

		

		2011

		2012



		Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:

		1.925.000

		700.000

		

		1.225.000

		700.000

		525.000



		1) emisja papierów wartościowych

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		2) kredyty

		1.925.000

		700.000

		0

		1.225.000

		700.000

		525.000



		3) pożyczki

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		4) przyjęte depozyty

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		5) wymagane zobowiązania

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		- jednostek budżetowych

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		- pozost. jednostek sektora Fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udziel. poręczeń i gwarancji i innych tytułów

		-

		-

		-

		-

		-

		-



		Razem (od 1 do 5)

		1.925.000

		700.000

		0

		1.225.000

		700.000

		525.000



		Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, -dyskonto.

		-

		94.000

		

		

		55.000

		23.000



		Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)

		

		

		

		

		

		



		OGÓŁEM:

		1.925.000

		794.000

		0

		1.225.000

		755.000

		548.000



		Planowane dochody budżetowe

		

		13.223.345,92

		

		13.223.345,92

		13.000.000

		13.500.000



		Wskaźnik % zgodnie z art. 169 u ofp.

		

		6,00

		

		

		

		



		Wskaźnik % zgodnie z art. 170 ustawy ofp..

		

		

		

		9,26

		5,81

		4,06














             TABELA NR 10

Do uchwały 


Rady Gminy 


Burzenin


Nr XLIII/209/010


Z dnia 26 stycznia 2010 r.


PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA DO UZYSKANIA PRZEZ GMINĘ W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2010 ROK.


Dział 750 – Administracja Publiczna



 58 zł


Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie



- 58 zł


§ 0690 – 
wpływy z różnych opłat


      -    58  zł 


Dział 852 – Pomoc społeczna    




13.700 zł


Rozdział 85212  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego , oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 





13.700 zł

§ 0690 – 
wpływy z różnych opłat


      - 13.700  zł 




Załącznik nr Tabela nr 11 do 
Uchwały z dnia 26 stycznia 2010 
r.

Zalacznik13.xls 
Wydatki na programy i projekty 
realizowane ze środków 
pochodzących z Unii 
Europejskiej oraz bezzwrotnych 
środków zagranicznych


OK

		

																								Tabela nr 11 do Uchwały Rady Gminy nr XLIII/209/010

																								z dnia 26 stycznia 2010 r.

		Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  oraz bezzwrotnych środków zagranicznych

		(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)

		Lp.		Projekt		Klasyfikacja wydatków strukturalnych
(Obszar /Kategoria /Podkategoria  interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja
(dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu 
(całkowita wartość Projektu)		w tym:				Planowane wydatki

												środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		2010

																Wydatki Razem		z tego:

																		Środki z budżetu krajowego**								Srodki z budżetu UE, oraz środki pochodzace  ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi

																		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:						Wydatki razem		z tego źródła finansowania:

																				pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe **				pożyczki na prefi-nansowa-nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe

										(6+7)						(9+13)		(10+11+12)								(14+15+16+17)

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

		I		Wydatki majątkowe razem		x

		1.1

				Priorytet: ...........................

				Działanie: ........................

				nazwa projektu: .......
 Np. Budowa drogi (razem)

				z tego                      2004

				2005

				2006

				............

		1.2		Program

				Priorytet: ...........................

				Działanie: ........................

				nazwa projektu: .......

				z tego                      2004

				2005

				2006

		…		............

		II		Wydatki bieżące razem		x				580,175.20		10,908.75		569,266.45		219,222.20				0		0				219,222.20								219,222.20

		2.1.		Program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

				Priorytet: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

				Działanie: 2.7.Pilotażowy rozwój obszarów wiejskich

				Nazwa projektu: "Tak jak Warta popłyniemy z nurtem inicjatyw (razem		1305		010.01095		50.000		0		50.000		0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		50.000

				z tego                      2004		1305		010.01095								0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		50.000

				2005

				2006						50.000		0		50.000

				............

		1		Program:Poakcesyjny program wsparcia obszarów wiejskich

				Projekt: Program integracji społecznej				852  85295		259,270.20				259,270.20		66,982.20										66,982.20								66,982.20

				Wydatki bieżące razem		x				259,270.20				259,270.20		66,982.20				0		0				66,982.20								66,982.20

				z tego: 2009 rok						192,288.00				192,288.00

				2010 rok						66,982.20				66,982.20

		2		Projekt: rozwój wykształcenie i kompetencje w regionie		IX

				Priorytet: wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		9.1		801 80195		320,905.00		10,908.75		309,996.25		152,240.00										152,240.00								152,240.00

				z tego 2009 rok						72,725.00		10,908.75		61,816.25

				2010 rok						152,240.00				152,240.00

				2011 rok						95,940.00				95,940.00

				Lp.		Projekt		Klasyfikacja wydatków strukturalnych
(Obszar /Kategoria /Podkategoria  interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja
(dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu 
(całkowita wartość Projektu)		w tym:				Planowane wydatki

														środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		2005 r.

																		Wydatki Razem		z tego:

																				Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE

																				Wydatki razem								Wydatki razem		z tego źródła finansowania:

																						pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe **				pożyczki na prefi-nansowa-nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe

												(6+7)						(9+13)		(10+11+12)								(14+15+16+17)

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

				I		Wydatki majątkowe razem		x

				1.1		Program: ...........................

						Priorytet: ...........................

						Działanie: ........................

						nazwa projektu: .......
 Np. Budowa drogi (razem)

						z tego                      2004

						2005

						2006

						............

				1.2		Program

						Priorytet: ...........................

						Działanie: ........................

						nazwa projektu: .......

						z tego                      2004

						2005

						2006

				…		............

				II		Wydatki bieżące razem		x

				2.1.		Program: ...........................

						Priorytet: ...........................

						Działanie: ........................

						nazwa projektu ....  (razem)

						z tego                      2004		1305		010.01095								0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		50.000

						2005

						2006						50.000		0		50.000

						............

				OGÓŁEM (I+II)				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

																														ZAŁĄCZNIK NR 2

				Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

				(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)

				Projekt		Klasyfikacja wydatków strukturalnych
(Obszar /Kategoria /Podkategoria  interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfikacja
(dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu 
(całkowita wartość Projektu)		w tym:				Planowane wydatki

												środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		2005 r.

																Wydatki Razem		z tego:

																		Środki z budżetu krajowego**								Środki z budżetu UE

																		Wydatki razem		z tego źródła finansowania:						Wydatki razem		z tego źródła finansowania:

																				pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe **				pożyczki na prefi-nansowa-nie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe

										(6+7)						(9+13)		(10+11+12)								(14+15+16+17)

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

				I		Wydatki majątkowe razem		x

				1.1

						Priorytet: ...........................

						Działanie: ........................

						nazwa projektu: .......
 Np. Budowa drogi (razem)

						z tego                      2004

						2005

						2006

						............

				1.2		Program

						Priorytet: ...........................

						Działanie: ........................

						nazwa projektu: .......

						z tego                      2004

						2005

						2006

				…		............

				II		Wydatki bieżące razem		x

				2.1.		Program: Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

						Priorytet: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich

						Działanie: 2.7.Pilotażowy rozwój obszarów wiejskich

						Nazwa projektu: "Tak jak Warta popłyniemy z nurtem inicjatyw (razem		1305		010.01095		50.000		0		50.000		0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		50.000

						z tego                      2004		1305		010.01095								0		0		0		0		0		50.000		0		0		0		50.000

						2005

						2006						50.000		0		50.000

						............

				OGÓŁEM (I+II)				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



&CStrona &P z &N



Takie sobie wprawki

		Wydatki* na programy i projekty ze środków

		funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności ( art. 124 ust. 1 pkt 4a ustawy o finansach publicznych)

		Lp.		Projekt		Kategoria interwencji funduszy struktu-ralnych		Klasyfikacja
(dział, rozdział)		Wydatki w okresie realizacji projektu 
(całkowita wartość Projektu)		w tym:				Planowane wydatki

												środki z budżetu krajowego		środki z budżetu UE		2005 r.												2006 r.

																Razem wydatki		w tym										razem		w tym

																		Środki z budżetu krajowego, 
w tym źródła finansowania:				Środki UE, 
w tym, żródła finansowania:								Środki własne, 
w tym źródła finansowania:				Środki UE, 
w tym, żródła finansowania:

																		pożyczki i kredyty		obligacje		prefinanso-wanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje				pożyczki i kredyty		obligacje		prefinanso-wanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty		obligacje

										(6+7)

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19

				Program: ...........................

				Priorytet: ...........................

				Działanie: ...........................

				Nazwa zadania ...................

				Program: ...........................

				Priorytet: ...........................

				Działanie: ...........................

				Nazwa zadania ...................

				Program: ...........................

				Priorytet: ...........................

				Działanie: ...........................

				Nazwa zadania ...................

				Program: ...........................

				Priorytet: ...........................

				Działanie: ...........................

				Nazwa zadania ...................

		RAZEM				x

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






