
ZMIANA X>CHODÓW BUDŻETU
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXXIV /171/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

RADA GMINY
Godziesze Wielkie
Dział. Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
'1010~""':: ~'

• . ' .CM"

!aolnictw~oi.~ólVi'ectwo
B' ':-TV;,?, . ....:.' .: . .~ :~ .", ;1'" ~,' • 1::<,.:;;;. ) ~.65437,00 '3j2:~~fIOO. ;; , .-"= ,-;.~. :'.•."

". .: .,.... .. ,,;;;-,. ::, 247 '520,'00 ...... .,. . ':C'"

. 01095;1\ ,
:H!~ Pozostała <lzia~~IOo~Ć,!,

.~: ~~,:~i75~O,00 : , ,:~~~~, _,T ,'rt, ~5437,00 . ~3J~,ęS7,OO",:~, " ;:'",qti'i', ,'~."" ' F.j,.;.'!1, , , . " ,"'", iV ri'.~i.' ,
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 246120,00 65437,00 311 557,00
gminie (związkom gmin) ustawami

i 49a~~,~:: .', &,;5'-
Wytwarzanie,hąopatrywa~i~w~ne'rgię elęk~czną, gazj ~~ę. " " '" . .~ !60 '300,00 ~'. "~!7"f ,~~ ,i1 42~JOO;00~. . ", .:; ,.' , 63:000,00

-""-"'.d t .. .•..... • • .. ,'. O'v ,>'!;ji . , ,~ . . .~

,.400??;~ił~ ., .. ' .:F,~
. . , 's. ~ :U',- ~",

n ~~6Q 300"00 '
,

p0star,c:~~1~:~bdy ~ril::' ,,:!;,: .. '
l:",.,.: ',::>t,~ ,0/ 63,:000100. 4~~300~.oOt,·~: .- >:~ ""- !.II! ,~~.~,;~ , ,- _._~.. - ..

0690 Wpływy z różnych opłat 17300,00 6000,00 23300,00

0830 Wpływy z usług 340000,00 55000,00 395000,00

0920 Pozostałe odsetki 3000,00 2000,00 5000,00

I~· ..".' I '\''1'.+,< "'i,;i 1.',\ "iXJ~ PO!,:ho'dy,"od IOS'q;b. prawnych; o.a óś.6brfizyc%nych 1~'O(n'tnycłl ~~. -i: ;'" nr' "Y'.' '1\"', ,g',. ?o~~~,~ , ",iii' .....'1',~, ,.•

4103!81~;00! 7.56, ' • ~ednostę~ niep,gsiadających :esobowo'Ści prawnej oraz wydi'lkl .' , : 416§818,0'0 '.• ,65000,00
.;..,'" "

" ~.':l, ,:, .~;

~';:.;.:~.;:.. <o '~ ~ią~ane.' z ich p,ól).orem.' . ..', ',:,-,' " ,_ • ol;:

7560'1;i,~~~:
l ,,;e.;;' -; " ':f':~::, " •• ".~:tr;'i: -. I' '.' o,,'. '. . '--.1; "qti."~ i1t w·;.... '~~

,10'500;00 ' ,··V·'·" "i, '':: 500 :00 . -- ' 1O~ciop',O@V;J,Pt.ywyZ pod,ci'fktJ:docnodowego·od'osob fiz'YCz~cnj ~,V' I]
I ;,; :"~ ~..!I ~ _~ __ ,Il' ., '.~ - ,. ""-:iN. - "

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 - 500,00 0,00

756~5'~'~ "
- "".,.." 'i Wpływy z ,poaatRu. rdlnego,"poc!aU<v· leśnego, pOd,alku od' czynmciś'cY'" --- ~ - ---"

I
cywilnoprawnycl:i; podatków iopłat lokalnyct'lOd,;osob prawnych iinnych d' 1'37620,00 - '5.3 000,00 1084620,00

't]
i

••• ·.ę~nostek organizacyjnych. ..'. " [l

~C:", n .. ~_'- .- -, -- .~.
0310 Podatek od nieruchomości 1 117900,00 - 47000,00 1070900,00

0340 Podatek od środków transportowych 8300,00 - 6 000,00 2300,00

.; ." Wpływy, z !;lCdatlru tolneqo, podatku leśnego, poo-atku od' spadków i :0;:-1' .. ,c.,':; '. --
75616 " ldarowizn, po'l;lalku od czynności cywilno-prawnycłi oraz podatkóW!' Opłat 921500,00 - t3 OOO~OO . 908500,00~:

i~-.... =_, Lokalnych od Qsób 'fizycznych .'il. . _:' . '''' ,c,

0320 Podatek rolny 196000,00 - 16 000,00 180000,00

0340 Podatek od środków transportowych 121 200,00 6000,00 127200,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 10000,00 - 3 000,00 7000,00

IN,plywy z ii'1nych~~at s1anowi,'il;'9X~"hdochodyjednostek samorząClu. ", "-- ..

7-5618 g" . " !'ł 1:19.700,00 : r,j #-;lj 400,,00, t 1g ,~OO\'(')O
E, ti:ir'y:torialhegQ!;nąpodstawieustaw- , _ ' ;, .". -4

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30000,00 - 5 000,00 25000,00

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 85000,00 3600,00 88600,00

,7564'7' P.obór,podąlk6w, opłat i niepodatkowych należności budżetowych . . 900.0,00,
,Y"

2900,00, 11900,'0010: . ,fi" '" !Ci.~. ... ", ,!In- "." ,,,"', _.

0690 Wpływy z różnych opłat 4000,00 1900,00 5900,00
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,

0910 Odsetki od nieterminowych WJ:.. ~ tytułu podatków i opłat ) 5000,00 1000,00 6000,00

. l~~;, '0śwlata i~C'łiriYl?anie'
'," ~.

u ~ _ ~

801 , :' ~ ;e' 246644,00 ."-.: 'Jl. w' 10450100 r. 257 0,94.00'
. .., ,..;_w' .* "" 7~ .•;;t.:__ 'T -c " ~ ...-.c ~. '_ ..:;..., ., "'.

8'01:01 ,~c." . Szkóiy.~ÓdS!ę.w~~E1· " I· r. , ';,'. ci.. : 17 584,00 ."~ji~,$f. ;',;"
2 700,00:. 80284,0l!)

er

0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 2241,00 2241,00
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,

0750 lednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 19900,00 459,00 20359,00
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

80iQ4 f:' Prze-d$?kdlą";I~if
~Pii~. "Y

~. ,''''''i .:.' T,:::- e31 900,'00;' '.. }, '''\ 2 300,00 34200,00
::w "

,h;
~. ." ..,

0830 Wpływy z usług 31900,00 2300,00 34200,00

~;.. '":
, · ..... ~

o _". _"

801'10': '. Gimnazja I 15200,00 5450,.00 ~ 20650,00
°n<f:'· :J -- - }~

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
0750 lednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 15200,00 5450,00 20650,00

sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
~ ~ -,,'"' '" - .. "(:; .. · ".~, . , " O'U

852 r::-~ ~ Pomoc spobfejna' ~i, 2920699,00 73839,00 2994538,00_ ..
, • ,._.. '. ~ ••• ,'n _ '" .

Swiadczei'li'a.Jióiiliinil:e;, świadczenia z fU\ldu$zu.a:limen.łaoYjneegooraz - . -.- - "~; r; '~ri1'"

'85212 .~ ~~l~ skladk):na ubet~iitćzenią emerytalne f ,rentowe:(H,b~l'lfeczenia ,
ir-

J( ,,2 577 Vi5,00 :I~~~~':;~":J'~" 1$839,00 ;2 135f'564,00i~ iG,
ii

'~"~:-;')_:,t~· spOłeczne!llo w : !]l' II< .!~" .•.. . . . , • ",' . !~'.,' . "":' .. J i:J..~~" . ;.Jt .' :.& I ,',i ."~w..__ ii,\i ~~ i '1ę ;~,~: _ " 'J' .: Jjt,~..
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

·2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2576725,00 73839,00 2650564,00
gminie (związkom gmin) ustawami

.1' __

Gospodark:,jcQtt'lUrialna,j ocłir~na''Srodowisk~r .
,.- - ~ ,iii 2000,,06,':' 90,0 .

l .. __"___ =~.:f:~,4!,~:~,'i ;1. 8.0,'Od~~0o. ' , 82 ÓÓO,OO, , ~' ~ .•+, ;tdt. _ ~, .•..., _ ," ~ -e: ...•'.'" :!':~'"iB

'90'001"": : .Y GosPQdarKa"~cte~ow~'i;~hrQna,w6d'
.c- ~.,-:.:; tl + ~;i..,~ 8QOQO~bOI· "'Ul: :r"!!fc .,.'. ~ """'t' ,82000,'00''y,i> . "~i " ' 2,000,'0'0

.~ "1P!66~f , " t ' '. '''i "' ..H' . ;'"#,' . .,
0830 Wpływy z usług 80000,00 2000,00 82000,00

Razem: 19 804 466,00 149726,00 19 954 192,00

PRlEWO '

r?~!9Y9~D~I~ZĄCY
g':l$ze{s ~ymański
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ZMIAł ) WYDATKÓW BUDŻETU
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIV/171/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
:"1 " , , ',,' c"" Rolnictwó iJóW;~<;two

,._-~~ ~ _ w

6549OQ,oli
,-'_. - --

010 , ;~ , t, , '65437,00 120 3-:31;Q9, <;f
,. - ~ v _'fi' ~. n . "" ..(~ "" "

, .-
i"oIi9~0~p ~, Pozostała 'działalntlść , ",1)~ , "

,
" i~ąT

i ~,

2,46J~O,PO I in,;; 65437,00 311ę57"OO,Ht- -W!:~;~" ' l " ,.~~"~\i .~>"1t ,.. :-.. '. ,."

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304,00 212,49 516,49

4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 34,76 83,76

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 400,00 3 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337,00 - 153,88 183,12

4300 Zakup usług pozostałych 900,00 1026,07 1 926,07

4430 Różne opłaty i składki 242530,00 62917,56 305447,56
- --

, "" ";~ ...J
. Żs. . ".

, : 600 ''l!;:'' III , ,Transport iłączność -'1"

"..
I:: :"'"" . 3 3,75'71iO*OO 1200.00 337691b;Óp

t •• t ~~ - !
,. 3<' ,1<.,. .r-

,II> J '>;: ':r __ i' r,,_ ,
~., _'w \- .~ ',' _'L; ," ';l'll'.$J' r <'~*'-""'"

I";, "60016 ',""" "';' .:~,.-,:" "'""-~r:-"'~:''"'' ,"41:.- . ' ';, ,;'-- ~; ;" ;~~"I~ '~.;:,'~ ~ < •• ~::.- •• cŻr -1:, 'f~" I,
,~,~

,J'. . ,.~ '=''if'' '"'- .,)1, -_.-:--~ -r-

Drogi pulilicZAę gminne 3 '220 9Q.O:,QG ~ r~ 1200,00 3222190;00,- tJ ~ ~, ~'.l.,c. " ' ..' " r. ,,- tt~ ,,, ,
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 200,00 1 200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 988 240,00 - 96 485,00 2891755,00

6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 41 398,00 41 398,00

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 55087,00 55087,00
I , ,/'';'' .. - " "" '1"

.- .« ;

700, Gospodarka 'mieszkaniowa e 133:,900;00 ~ 9 200,00 124 700,OUI , ~
7. ,

"
"

, .... -" , " - -.~,..- . - l

70005 Gospodarkagruntarni i.nieruchomOściami 133900,00 ~. ~ 9 200,00 124 7eJO,OO,....,
"".

."Ift ... -- - ...' " -;.'

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 ,,2000,00 13000,00

4260 Zakup energii 7000,00 2000,00 9000,00

4270 Zakup usług remontowych 3800,00 - 3 800,00 0,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 700,00 - 700,00 0,00

4480 Podatek od nieruchomości 96000,00 - 4 700,00 91300,00

" t-. A : oc' ":i Admj~iśtr~~ja·ił~bnczna -, .~;hq;tl~ ". , , l.ł>.
. J,." ~~.~

750 .~ 260 54'Q,00 " ,- '4 500';00 -, 2 256 040,-oQ,~ , ,
, , -- -- , ~ " "

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) '. 92·500,00 ; - 5 000,00 87500,00
" .,

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 71 500,00 - 5 000,00 66500,00

75023 Urzędy gmin -(miast i miast na prawach powiatu) 2059540,00
'c' -c,

- 8 300,00 2051240;00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 219000,00 - 10 800,00 208200,00
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1280'0',0'0'

511 egQJ}ua

0',0'0' 500'0',0'0' 50'00',0'0'4170' Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia - 2 860',0'0' 430'40',0'0'4590'0',0'0'4210'

80'00',0'0 730',00 8730',0'0'4260' Zakup energii

90'0'0',0'0' - 2870,0'0' 6130',0'0'430'0'

40'10' IWynagrodzenia osobowe pracowników 275550'0',0'0' 1200'0',0'0' 276750'0',0'0'

4110' ISkład~i na ubezpieczenia społeczne 47690'0',0'0' 220'0',0'0' 47910'0',0'0

'. 4118 ISkładki na ubezpieczenia społeczne 77,50' 129,0'9 206,59

4120' ISkładki na Fundusz Pracy 7650'0',0'0 200,00 7670'0,0'0'

4128 ISkładki na Fundusz Pracy 12,50 20,83 33,33

4140 IWpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2660'0',0'0 - 19 70'0',0'0' 690'0',0'0

4178 IWynagrodzenia bezosobowe 2950,00 - 149,92 280'0',08

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia 284934,00' - 29 0'44,00 255890,00

4217 [Zakup materiałów i wyposażenia 5966,00 - 224,00 5742,0'0

4240' [Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 10960',00' 41544,00 52504,0'0'

430'0' IZakup usług pozostałych 48340',0'0' - 50'0,00' 47840',0'0'

430'7 IZakup usług pozostałych 0',0'0 224,0'0' 224,0'0'

4750' Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8230',0'0' 220'0,00' 10' 430',0'0'

Oddzialyprzedstkolne w szkołach podstawowyc)1
~ - ~--,.;;,' - .-.,

~Oi&00,OO :'i§DÓ:qo . " 5ÓO"300,06$01.Cl3 I ~
.' ";' .. : ':~:.

- ;'" - '?, .'" r- ·v· _ • ~i:

40'10 Wynagrodzenia osobowe pracowników 349600',00 - 3 50'0,0'0' 34610'0',0'0'
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Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
2310 [podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego
160000,00 2000,00 162000,00

189800,00 - 1 000,00 188800,00

0,00 23900,00 23900,00

5000,00 90000,00

1'~57~5ę~~g
1260800,00

84800,00

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników

4580 IPozostałe odsetki

6050 IWydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

73839,00
<

> ~>
"-',,' ." '\. ,,'

1 200,00 -1112,00 88,00

2484125,00 80030,00 2564155,00

28400,00 - 2300,00 26100,00

24400,00 - 2 365,00 22035,00
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3110 IŚwiadczenia społeczne

4010 IWynagrodzenia osobowe pracowników

4110 ISkładki na ubezpieczenia społeczne



4120 Składki na Fundusz Pracy ) ./ 700,00 - 60,00 640,00

4300 Zakup usług pozostałych 22400,00 2200,00 24600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1500,00 - 600,00 900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1000,00 - 499,00 501,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000,00 - 840,00 1 160,00

4740 IZakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń I 1000,001 - 400,001 600,001kserograficznych

4750 [Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 2000,001 - 215,001 1785,00

4018 IWynagrodzenia osobowe pracowników 17664,00 1465,28 19129,28

4118 ISkładki na ubezpieczenia społeczne 2962,00 - 116,02 2845,98

4128 Składki na Fundusz Pracy 475,00 - 18,98 456,02

4178 Wynagrodzenia bezosobowe 1699,00 - 1 699,00 0,00

4218 [Zakup materiałów i wyposażenia 3077,00 - 0,15 3076,85

4219 [Zakup materiałów i wyposażenia 3429,00 -0,43 3428,57

4308 Zakup usług pozostałych 37885,00 369,30 38254,30

~OO . f ·c, ""-.-- ~f-~,~§ '" - -
.GQS,~(.._ .CĆ ...• "~~~ -:,7.". "

" "
'-:'~'-'~-.- - -~ ,~. '-, --,-o

Gospodarka 'ściekgwa i ochrona V/óg.,
"t-Ż. .....

4210 [Zakup materiałów i wyposażenia 15000,00 - 5 000,00 10000,00

4260 [Zakup energii 40000,00 6000,00 46000,001
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,
4300 Zakup usług pozostałych ) 45000,00 - 5 000,00 40000,00

90004 Utrzymanie z;ieleni w miastach i gminach 5000,00 - 2 000,00 3000,00
_~r~" .. .- .. .. -

4300 Zakup usług pozostałych 2000,00 - 2 000,00 0,00

Razem: 20 422 341,00 149726,00 20572 067,00
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Załącznik nr 3

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ao.dinlatrac]i rządowej i innych zadań zle"Jnych gminie ustaw~jlChGwa~ nrGXXXId. V/IW71/0lk9.itady miny o ziesze ie re
z dnia 22 grudnia 2009 r.

RADA GMINY...
Dziaud d~z'~z~lt: Il~~ragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

.. ' JÓ10 <ii ....••~. " .: ~" ..'-' ....,. :: ... ~ii,- 't.:.:,;,.,4t~i':";;': -:"f~. '~': _~":~ ,D/' -: ';,:\;~;; " '., .,." .. - ,-II, fi"'.?I~ri!r,:'t;:"n~2.rł612();OO
. '.', . ,

65437/pO .\C!:~~., ,,~1<1 557,~,:.~< " ~olo~~~ł4f~~~~c~, 'J..:, I':,' '.! ,;j
'",',~:i" '.' ;l,i>""'J!" " ••.•... :.', , '.', '.':.' ",'c':: <.: :>,;".", '.2 ..•~

,{)1Q95 'POZ.ó~tatlf~tj~l~t~~~sĆ;:.•'~:"v' .'" ',"~ ', ",,,4 ;:;' ;;:ZA6 120,.00 i!i "1.

165437;00. 5'3"':l1' ,tli' 311~557.,00.• :c ,·111 V 1i,ii

, . ',' .?" ._.... >;...~>;~:m ' ,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 246120,00 65437,00 311 557,00

gminie (związkom gmin) ustawami

'·";750' I ,~d~inist;aeją,~~b1ie~,:': , .'." . :: ,J?' .', ;~:; l"':~.:. ~ '~5 500,00 .. ~ '0.00; .~~i,'" 65.500.00:" .. :1 ;,.' '.' .,:,':', -:',' ;;r.
l'

~
:.I ' ,~"~, \"j __ "D'. :~'~, ' -:: r. , 'Poi ' ":t;~ o,; >_, ..

.. , •. w
", ...

Uizędy WQjeW(ądzkie
",',-,-- ---- O ' I

'-:'w

75011 .1," 'Ji'it'. "~o . '. es 5 0,00, ~; ~ ij 0,00
'o_$' ~ _._« ~ 65'500;00

, C;~r;_'"'""- __ -----?- '% - ~, .. '

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 65500,00 0,00 65500,00

gminie (związkom gmin) ustawami
'."> , ;,ł; .~,l; . F ,';~ :!(~:.ff,V~ędYhjl~mll~h~Qr;g'iljró\,Vy;jład~y'~ń$tw()Viej!, konfr~Ii'I! ~JjrQny?' ';:"I~"

~~~lJ.~{~,""~'rQ;,.,,n .. ,'" ..•. ~.:.' .: , ..:."C:: , .: " ':Xii~,i';5' .:

"":;:,>t~~;.f,~I.:,. ".
(l" v ,"';- •... :'. .,.' ';"',)j;:,, " ..,,'" pr;aw.ą!:~lrąz~~ą«ow.i:'li'c(Wiil ~ ,;~ ~ri,;..:>;' >; .. "'.::, " .. ' ;:;,' ,,;:-~,::>:< 'i., ,li., 1'-:;\" ''':;; .'''' .';,c' ' ';'i',".:i..<:': O,~ !::.1:,: s -;:f~;: r ,- .

;" ;:;:7:51,9:1 '
~.~;\"' ji;·r. lJrzędY;$&ęlpycM91gan6w'władiy'paóstwo,~ęJ\:kohtr9f1 i9chr~ny praw~,' ,'l'.~:,~~)/.i/; 1 ,36ti)(), :' '~' " \'f

0,00, e: ;i~.' """" 1367,00l! '1'1 ~'I...: _, " . 'b'-i-, ,~,' ;~~i'V:;:'.t'f{t·::;t' '/> '; :;0; .' . ',F ", .' , .., ,:f . It' •.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1367,00 0,00 1367,00
gminie (związkom gmin) ustawami

,Wyboty~d~:P~tlafneotu Europejski~go
-Ż;., ~.[; '" ,,'" ..

751113 ,";", 2.- ' :23,307,00 0,00 '. '23307:,00
'" !Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 23307,00 0,00 23307,00
gminie (związkom gmin) ustawami

Ó~:~~5~:;~';'?:I··'· :.".' ';".' ,!:, .:,' , ',~,~#~§5'~p;~i~~a.}~c';.i.~,,:,,:'~.". '.' .. ~~:, ..t::::::;.">'-:·;·':<~~"::,{'0:~~::i:L·./1.~20:~20,0~ I',,;~,r':~T'tS>:}:??3839,"~OI. o'::~·,' ~\;~:<2 69':fsS9'OO:
1; -.-::<", .: 'f, .1',:<·", .•. T.'," ,;"'-.' "c'::" ":' ' r-:,' L".J.,', .~:'\ ••:, <.Ż: ,,",, ,: c ... ,.'.,. "

,< II ~- " SWia!:l.czerti~[F0azi"Jifire;,~wiadGzeAia z fUAduszUl alimentacyjneego oraz ~~' k ,_.':3, .; :' " .fi ;

"85212. '" ;{ . Sklądki na»bętpię.Gzęńia~emer:yt~lnę i rentowe Z ubezpieczenia ', '
;.;: ~:.$:t6,125;.00 ;

f.

.73,839,O(j)':
.~>'~ &:'~

2650': 5p.4.,ba::' .' "'.
"fi' • społecZnego ·n:~..;::4 ' 'L",,,.: 'lih, :'0

,
...~, ' .. - o'"";:!',, '\,":

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 576725,00 73839,00 2650564,00

gminie (związkom gmin) ustawami
rtc"" Składki na Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace' - rl .

"
"o 1 - -' r-

U "8~213 niektóre ś5Nia.dczenia z pórnocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinńe c~ ~ 7 Q60,00, , 0,00 " 7060,00,.
<.

oraz za o:só.by l[c,z.e!?tni'cząc;eW zajęciach W centrum integracji' społecznej. ' :1': " r. '*"
'rJ!;.~ ~li~h.

;,~'

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 7060,00 0,00 7060,00

gminie (związkom gmin) ustawami
2'!a,sił~li,por:nę,(W:~atu~eorąz skłaqki na ubezpieczenia ernerytalhe i '~ '+"~c::l' , ..... ' . .: .' , '!:: ',,:: ' :35 2'35,1008521.4 36,2'35,00 >! 0,00o ' renfqwe' "'hit." ..•..:: -:;'_.,: ...... , , .' l~c .., ..1'l .c' ~an . iY' " II ;;:t<;:;~..:: ,~- -,'-'>7ł!!

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 36235,00 0,00 36235,00

gminie (związkom gmin) ustawami

Razem: 2956314,00 139276,00 3095590,00
...~t. -" r.. L1\\.-1

/A_~~"~J~9ń~
", J~ sf~ans'a



Wydatki związane z realizacją zadań zleconych .•..zakresu administracji rządowej i
innycR.161.a8~fnych ustawami

Godzicsze Wielkie

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIV /171/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

1~'~~1Ó:' ;. , ,~'.~:~Qil'!,#~~,~t~~[~f~~~:~:'·;,,::~': ..f :/:;:7r'~;';~'",:ii~~'"~:i .•~ ~,"'}'~>:;?,.'~461120,,(JQ . .... ~65437,ÓOIf'r;:'}:':~~;:~;~~,3J1~5!"I!~
I F" "~o,"~ '" "OC 1:P,""~{-'!i(~tJ" :Mo" l .• ' ~~,~tI- : " ,,~',' .: , ii.•..q~_,:f,.,.~~'i ". ~ .. ~ 11 ~ , . _%1:' o

0.10.99 !I - PÓZ()S~~~:p~~t~~~M> ,t'J,!'\:'~$ . . a ł:, . '~.' H "" ": ""oj:'!!>"" oj ..,li: ,246 120',00' "" i6M37;00, ':fs', ~ Ili 3~~ 55ł,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304,00 212,49 516,49

4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00. 34,76 83,76

4170. Wynagrodzenia bezosobowe 2000,00 1400,00 3400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337,00 - 153,88 183,12

4300 Zakup usług pozostałych 900,00 1 026,07 1 926,07

4430 R6żne opłaty i składki 242530,00 62917,56 305447,56

:(.56)11 "":' Urz,ędy'r"VOje'1Xi~~i,~:..,: . o"' OL "~~,.J",J::~. ", ,~... ~,.: !o;.~~~;·r;e~·'?',~~ ",::65500,O~' ,:.~:~ ~,,f;::--."', .'0,:09:;,;'" ~ '$i !li - 6~8aO;f!l0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 65500,00 0,00 65 500,00

<';:l:l. S1 .' ., ..-: :',,;t'~:'7:', ".~;:7,i;f,~:,tV,qę. ~~,·n-ąCZ~łiiy:C:b,,tÓijJililÓ:W.·WładZy .•państwowej~k. C!~troli ,j oc.h~oQY:'>"" ,~'f.::S"":'!!.:;'.-:;";.:Z~";':l4';g7400.r '~'!iF"~ .",'>. :;(\:'nnn ~.:,.,t;~·~t~f.~";;~:24' 67'':400
~2("~J"":~:~';_\:~,,' ··":::;··'~:~:i:::::~~···',. prawaol'iii~_są<!jiwnt~twa:{'(>i,i;L;.~::',::'.,·:::,~:,':·,·.\~,<:<cS~:::".}':··.:;#>"'·,.. l:;>f~:'!f!'~::,":.~::';;\::';C::o",,:'<~·:'.·t,:.<){""";','i.".:.;:''?:':~'~'r;::~~~;:':~;r,2':'·~'7<~;:··:.''':':''"

75101 Urzędy na~ę1nyqh organów Władzy państwowej, k'~ntroli iochrony' prawa .. 1 367,00. 0.,00.'· .Il' 1 367,00.
_ .,." !i{' ..,. _._ _ ,~H

4300 Zakup usług pozostałych 1 367,00 0,00 1 367,00
! "-:';: ,'i-: 'I.-~~ h _ _,t't- .-,. '~'. łi' ~;.t; ~ ., _ ,~ ,

[ 75113 WY,~orydę'Pa,ftęmentl:f,Ę:u(op'ejskiego", ' • ~ ,23307,00 ffi 0,00' - .23'307./00
,itij- ,.. ',';'::";'>:-~r-:" .' _~ •.• - ::.I ;~. ,

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14220,00 0,00 14220,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288,00 0,00 288,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 46,90 0,00 46,90

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3600,00 0,00 3600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3666,14 0,00 3666,14

4300 Zakup usług pozostałych 1 485,96 0,00 1 485,96

/' Ait:l'~' l, f 'Pb'ńlo~ip~ęFz~ą-~";.: !'!; .' '"'c .<r"," &' I~"~"~ .:~'J6Z0'020!OO i :~1ąB39,OO .' '0','(;:. 21693'859,00
'! r. Swiadcfefrią",g,dti~1'la,.,świadc?:enia, z funduszu a,limentacyjnęesci :oraz ',." c, .~~~. . , :1\ ", ",' - I

85212, ' " ,;,~~~9kina:,y~e2~t.~~~nj~e.n;ęryt:iJln'ę ilr.entowe z ubezpieczenia "" .~.• : ,.' w" '2576725,00:~' ..[. 7~,839,OQr'2 65,0564,00;
sp ecz.oęgq· . N,"",,_ ..."... r. .-.,. . ,;, , >

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200,00 - 1 112,00 88,00

3110 Świadczenia społeczne 2484125,00 80030,00 2564155,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 28400,00 - 2 300,00 26 100,00



4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24400,00 - 2365,00 22035,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 - 60,00 640,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8000,00 0,00 8000,00

4300 Zakup usług pozostałych 22400,00 2200,00 24600,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1500,00 - 600,00 900,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1000,00 - 499,00 501,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000,00 - 840,00 1 160,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 000,00 - 400,00 600,00kserograficznych

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2000,00 - 215,00 1785,00

7s, ~~. "", SkłaQki na i.t~e.żpieCż~nlezdrowotne: oPlacarig~a;;QS'Qb~,pobleralace :' .: OM - - : J~"""~ ,,'o. ",

'0'00 i I~ rl <"" ,

852'13
"

niektóre śYl!ią4.Qż~nia z pornocy społecznej', riiek't6re świadczenia rodzinn~ :=. 7. 060,00, ~)w:,.
, y' ",E _" 1060,00

". ..~y
. , -""l'" ' ,

oraz za rlólsobyu~z~=stnj'czącew zaJęciach:wce1)t~un1integracjispołecznej. o.' ,\!h "" !l '"
.. : ' ~

.' .. .•. ".~; :

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7060,00 0,00 7060,00
" .....r; :Zasiłki ,i P~~O~~\&~ir:l:atufze'oraz składki .na ube~pię:cztn~ emery.taln~,i..",'< "', '<'''0:oR);[~'''•• ·ł~~(':,,(! <.

h Ili'}J5214~~.1 ,~ 36235;,00,'; O';GO! ę;;a: A 36 235,0~
'.it>: ',~,I . .. rer:ltowe.o.!f.,~ ..', , ' ..~' _iIt, ._.:- ~ ... :'!j;:trt< ;; .. t;r,t"~. ... ~-~ ,

'3110 Świadczenia społeczne 36235,00 0,00 36235,00

I Razem: I 2956314,001 139276,001 3095590,001

PRZEWOD\ICZĄCY
J1_d~'~IJ~~ )~!3;~;;~;ki' P"



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIV/171/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dotacje z budżetu Gminy w 2009 r.

w złotych

Lp. '" 'RG2!dział
~':, ,2t,.. ''', ,',i;P~;~, l-q~ , .. ~"r,illlDział §** 'Ii ~azl!ail1s;1iY{\!~ji1 KY"ot~dGtąt .:;,

"oc ~ ..

1 2 3 4 5 6

1. 801 80101 2590 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zadowicach 88000,00
..

2. 801 80104 2310 Dotacja dla Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Wydział 162000,00Edukacji)

3. 754 75412 2820 Dotacja dla OSP 57300,00

4. 854 85415 2590 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zadowicach 450,00

5. 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie 72 000,00

6. 926 92605 2820 Dotacja dla LZS 28500,00

7. 926 92605 2820 Dotacja dla MUKS 8000,00

8. 926 92605 2820 Dotacja dla Klubu Sportowego "ZEFIR" 10000,00

Ogółem 426250,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZf.WOD~ICZĄCY~R? iny ~pózei ymański



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr S
do uchwały nr
XXXIV 1171/09
Rady Gminy
Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia
2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r,
wzlotvch

1 2 3 • 5 • 7 • • 10 11 12

Budowa
kanalizacji Urząd Gminy

1. 010 01010 6050 sanitarnej 3232600,00 13000,00 13000,00 Godziesze
Godziesze Male- Wielkie
Krzemionka

Przebudowa-
rozbudowa Urząd Gminy

2. 010 01010 6050 istniejącej stacji 1 253100,00 93200,00 93200,00 Godziesze
uzdatniania wody Wielkie
w Białej

Rozbudowa
wodociągu

Urząd Gminy
3. 010 01010 6050

gminnego na
297900,00 297900,00 297900,00 Godzieszeterenie gminy

WielkieGodziesze
Wielkie

Odnowa wsi Urząd Gminy
4. 010 01036 6050 gminy Godziesze 750,00 750,00 750,00 Godziesze

Wielkie Wielkie

Ogółem dział 010 4784350,00 404850,00 404850,00 0,00

5.

600 60014 6050 33000,00 33000,00 33000,00

Przebudowa
drogi powiatowej
Nr5312Pw

600 60016 6050 miejscowości
Wola
Droszewska w
zakresie
chodnika

Urząd Gminy
Godziesze

Wielkie

18215,00 18215,00 18215,00

600 60016 6058

600 60016 6059

41 398,00 41 398,00 41 398,00

55087,00 55087,00 55087,00



600 60014 6050 B000,00 B000,00 B000,00Przebudowa
drogi powiatowej
Nr 4636 P Nr

Urząd Gminy4627 Pw6.
miejscowości Godziesze

Wolicaw Wielkie

zakresie
chodnika

-,.
600 60016 6050 . 8 000,00 8000,00 8000,00

Dotacja celowa
na pomoc
finansową
udzielaną między
jednostkami ..

7_ 600 60014 6300 samorzadu 31 720,00 31720,00 31 720,00 Starostwo
terytorialnego na Powiatowe Kalisz
dofinasowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i
zakupów
inwestycyjnych

Przebudowa dróg
gminnych na
terenie gminy
Godziesze
Wielkie

Urząd Gminy
8_ 600 60016 6050 polegająca na 667300,00 667300,00 517300,00 150000,00 Godzieszewykonaniu

Wielkienawierzchni
asfaltowej na
istniejącej
podbudowie w
tym:

Przebudowa
drogi gminnej we 66000,00 2B000,00 28000,00
wsi Wolica

Dotacje celowe
przekazywane
gminie na
inwestycje i
zakupy
inwestycyjne

9. 600 60016 6610 realizowane na 9000,00 9000,00 9000,00 Gmina Opatówek
podstawie
porozumień
(umów) między
jednostkami
samorzadu
terytorilanego

Przebudowa dróg
gminnych na
terenie gminy
Godziesze Urząd Gminy

10. 600 60016 6050 Wielkie z drogi 708000,00 708000,00 70B 000,00 Godziesze
gruntowej w Wielkie
drogę o
nawierzchni
tłuczniowej

Przebudowa dróg
stanowiących
ciąg
komunikacyjny

Urząd Gminy
11. 600 60016 6050 pomiędzy Gminą 1 586100,00 1490240,00 5Bl 969,00 908271,00 GodzieszeBrzeziny i Gminą

WielkieGodziesze
Wielkie o
długości 5,820
km

Ogółem dział 600 3165820,00 3069960,00 1 929291,00 1099271,00 41 398,00



Przebudowa
Urząd Gminy

12. 754 75412 6050
garażu przy OSP

7000,00 7000,00 7000,00 Godziesze
Godziesze

Wielkie
Wielkie

Urząd Gminy
Ogółem dział 754 7000,00 7000,00 7000,00 Godziesze

Wielkie
Zakup pieca CO Urząd Gminy

13. 801 80101 6060
w Szkole

12000,00 12000,00 12000,00 Godziesze
Podstawowej w

ISar:zvnie
Wielkie

Zespół Szkół w
14. 801 80101 6060 Zakup autobusu 15000,00 15000,00 15000,00 Woli

Droszewskiej

Budowa
Urząd Gminy

Przedszkola w
15. 801 80104 6050

Godzieszach
90000,00 90000,00 90000,00 Godziesze

Wielkich
Wielkie

Ogółem dział 801 117000,00 117000,00 117000,00 0,00

Ogółem 8074170,00 3598810,00 2451141,00 1106271,00 41398,00 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

(" kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOD~lCZĄCY
-.J.~~:J1J1i~!7 ?!tJer&'Ymański



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

I
Załącznik nr 6
do uchwały nr
XXXIVIJ7J/09
Rady Gminy Godziesze
Wielkie
z dnia 22 grudnia 2009
r.

Wydatki* na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

w tym: Planowane wydatki
Wydatki w 2009 r.

okresie Środki z z tego:
Kategoria

Klasyfikacj
realizacji budżetu UE,

Środki z budżetu krajowego**
Srodki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł

interwencji Projektu Środki z EFTA i inne zazr. nienodlezaiace zwrotowiL.p. Projekt
funduszy

a (dział,
(całkowita budżetu środki ze Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:

strukturalnych
rozdział)

wartość krajowego źródeł zagr. (9+ 13) Wydatki
Wydatki

pożyczki na pożyc
pożyczk razem obli

Projektu) niepodlegają razem
i i

obligacj
pozostałe** (14+15+16+

prefinansow zki i
gacj pozostałe

(6+7) ce zwrotowi (10+11+12)
kredyty e

17)
anie z kredy

budżetu tv e

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
l Wydatki majątkowe razem x 96.485,00 55.087,00 41.398,00 96.485,00 55.087,00 55.087,00 41.398,00 41.398,00

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Priorytet:
Działanie: ' Odnowa i rozwój wsi

I.1 Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej Nr 5312 P w miejscowości Wola Droszewska w zakresie chodnika
Razem wydatki: 96.485,00 55.087,00 41.398,00 96.485,00 55.087,00 55.087,00 41.398,00 41.398,00
z tego: 2007r.
2008 r.
2009 r. 60060016 96.485,00 55.087,00 41.398,00 96.485,00 55.087,00 55.087,00 41.398,00 41.398,00

1.2 ...............
2 Wydatki bieżące razem: x 155.733,40 19.888,25 135.845,15 155.733,40 19.888,25 19.888,25 135.845,15 135.845,15

Program: ""LP COMENIUS
Priorytet: Partnerskie projekty
Działanie:
Nazwa projektu: Moje życie nasza przyszłość

2.1 Razem wydatki: 31.622,40 31.622,40 31.622,40 31.622,40 31.622,40
z tego: 2008r. 801 80101 7240,40 7240,40 7240,40 7240,40 7240,40
2009 r. 801 80101 24382,00 24382,00 24382,00 24382,00 24382,00
2010 r.

Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
Nazwa projektu: Krok w przód

2.2 Razem wydatki: 76.191,00 11.429,00 64.762,00 76.191,00 11.429,00 11.429,00 64.762,00 64.762,00
z tego: 2009r. 853 85395 76.191,00 11.429,00 64.762,00 76.191,00 11.429,00 11.429,00 64.762,00 64.762,00
2010 r.
20 I I r.
2012 r.



Program: ZPORR
Priorytet: II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludz ; w regionie )
Działanie: 2.2. Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne
Nazwa projektu:

2.3. Razem wydatki: 7.500,00 2.396,25 5.103,75 7.500,00 2.396,25 2.396,25 5.103,75 5.103,75
z tego: 2009r. 85485415 7.500,00 2.396,25 5.103,75 7.500,00 2.396,25 2.396,25 5.103,75 5.103,75
20 lOr.
2011 r.
2012 r.

Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Nazwa projektu: Szkoła wszechstronności
Razem wydatki: 40.420,00 6063,00 34357,00 40.420,00 6063,00 6063,00 34357,00 34357,00

2.4. z tego: 2009r. 80180101 15.340,00 2301,00 13.039,00 15.340,00 2301,00 2301,00 13039,00 13 039,00
2010 r. 801 80101 25.080,00 3762,00 21318,00 25.080,00 3762,00 3762,00 21318,00 21 318,00
2011 r.
2012 T.

Ogółem (1+2) 252.218,40 74.975,25 177.243,15 252.218,40 74.975,25 74.975,25 177.243,15 177.243,15



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXXIV/171109
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 grudnia 2009 f.

Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Klasyfikacja

41.398,00

600

§Dział Rozdział
l 2

Nazwa zadania Wydatki

3 4 5

60014

Transport i
łączność

920.715,00

Drogi publiczne
powiatowe

41.000,00

6050 Przebudowa drogi
powiatowej nr
5312 P w
miejscowości Wola
Droszewska w
zakresie chodnika

33.000,00

60016

6050 Przebudowa drogi
powiatowej nr
4636 P Nr 4627 P w
miejscowości Wolica
w zakresie chodnika

8.000,00

Drogi publiczne
gminne

879.715,00

6050 Przebudowa dróg
stanowiących ciąg
komunikacyjny
pomiędzy Gminą
Brzeziny l Gminą
Godziesze Wielkie o
długości 5,820 km

757.015,00

6050 Przebudowa drogi
powiatowej nr
5312 P w
miejscowości Wola
Droszewska w
zakresie chodnika

18.215,00

6058 Przebudowa drogi
powiatowej nr
5312 P w
miejscowości Wola
Droszewska w
zakresie chodnika



6059 Przebudowa
powiatowej
5312 P

drogi
nr
w

miejscowości Wola
Droszewska
zakresie chodnika

w

920.715,00

55.087,00

Razem

6050 Przebudowa . . drogi
powiatowej nr
4636 P Nr 4627 P w
miejscowości Wolica
w zakresie chodnika

8.000,00

PRZEWOD\ ICZ.~C'/~


