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60'0'

41 000,00

2 920'699,'00

2577 725,00

2010 155761,00 2576725,00

Razem: 163761,00 19 804 466,00
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXXIII1169/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

"~\.o~o,jl'f~~t'" :.-"'.' li~" ,~;,:.'l-RÓlnietWb,t'łÓWięc~?~' ęi"i~_ " .~ "~ •. :, ·"',"'~."<f ;; ,·}':l54,tSG,iOOI.\ ;p ,./~ -~,9ł50;o-ol'i;'i ,i,. ",6;54900,.:0.0

01G36 •.r . Restr\Jkt\lry~a.cja.i 'modemlzaqasektora żyWnuściowe'goorazTozwej jI , - 100 0.0000. ' " _99'250>0.0 p 150 00
(' . ,_ ,obsz;:lr6v.'Y'leJsk.IG/'l,-' ''',.:,' , , ...._"-~'" "" '.. ,«-,~.." ' , ,

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1000.0.0,00 - 99 250,0.0 750.,00.

;4007"" ",'ii VyytWa~anję'~~aopairy,War1ie·wener.gięele'ktrYczną,:Qa~wo~ęj . ~, . ;;.,' ':a6~4~~\OO '5 :- ~'~:lf',\ 1,70.00;09 -~ 3,~O486;00

'''' 40002" ."D6starczahie~oayT Iti -" "~, __, "_,1&'-';= 'r.. 11I~ ':363<ł'8ętaa ,u 'i" ,'" '" 170.00,00 '3~0486;O~

4260. Zakup energii 300.000,00 10.000,00 310.00.0,00.

430.0. Zakup usług pozostałych 370.0.0.,0.0. 70.0.0.,0.0. 440.0.0.,0.0.

, '(joo~;' );,", <1" ..,~,:l' nansp~'rti łą'Ćźno~ć~it~$ iP' ".; ,ll ".1}11" "'III' t, .: .!'i:';"" ::l:3,01 2'000 i',~,.-::'"., 74'5QO.00 ',. ',,' 3375 71a;óO
Q _ _ -2"c h:' :::"', ' -. ~ . ,- -','. 'r r. - ..c-. "', - _~' .• ,t • T.;';'.'~;:' ·>i?'1:·:-,:-'1.-~'~ -: fi >;'&.~ '-~ ~_jo", . • '

,;'6Ó0,14' 'łI\" ,,":!li 'Drogi publidiń~powjatowe '" ,.-,,":;itI ,';;:'1," .r: ,<* /2 '64720,00; 'j, ,,~r. , &I' 8iboo~oo' • d -:712 7'20,OliJ
'~',.~-.~'._ •• , __ _ •.•• 1 ;,,'., '';;..::._ ~ _. "" ,_ • ~.~ •• ~ .ń· .;;;. . .-<- ..•. ~__ ~

60.50 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 330.00.,0.0. 80.0.0.,0.0 41 0.0.0,0.0.
• .,-~ - ','{. 0.0 - -.. u7 -:;;'r . ~I.ii ~~.;.>',., '-f~i ~ l.ui'··

'\60016 """ il'jlJ" ~rogi public?:n~lgm'inn.ęJif' ,," ' "c-." '..; ,,}154 4~O,OO ,,' 66'ooa:qo, ~ . 3 ~;20 990.,00
_-_ll'" -. _,_ ',- . .•.•.. _~, J.. c' _ ••••• . •

430.0. Zakupusłuq pozostałych 150.0.0.0.,0.0. 15500.,0.0 16550.0.,0.0.

6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 937 240.,0.0 51 0.00.,0.0. 2 988 240.,0.0
-;;.:;;.. l-,o·r"" .'\' .. /<:, . ",r,<; .• _.~ hli.I .,..-., ", r- • __ o, .'-- .~'.Ri!I

7~>;. "'~ T'i '", " ,J.1!ezpię5J.eńst'WopUb,licznej'Qcht(j~~;przeciwpożl!rowa " ]i ,i; .' 1374501,00 ''>1 , "fi,' ą;750~OO ,'~.;' 13820Ó;Qł)

75A12 "'q.Q'hotnioze:strąze ,P9±aroe """ 1Il".1374SQ,OO 750.,00. 138 200.;00

4210. Zakup materiałów i wyposażenia 45150.,0.0 750.,0.0. 4590.0.,0.0.

8~t ',' I:'" ,'~: i ;~../ ~omQif$pOłe'c~nal .;1' +:~..." , ,',' ". "'~~,.~ " " :h~'3"'280 331Mb "'" ',li~. 1S51761,00 B '3·43'6,099,'00
,.., , Swiadtzenia roill,zione;,świadcZeniaz funduszu alirftentac::yjneegooraż ~ ""

11'0:8541'2' ~ składkin~ ubezpleezenia.emerytalnet rentowe z ubezpisczenla l -e ~..42a9&4,00 , f; 1'55761,0.0 25-767,25',00
~' społecznego ' " "rlI '

3110 Świadczenia społeczne 2 328 364,0.0. 155761,0.0. 2484 125,0.0

"gQO,'i'~·. -J~' "i, "'~?5po.ąat~a',~il~a~~oaHiląC'b"ooa~śro:~o~iSka,iffj;:= ~,'<~:::~F 1:'5562PO,OQ :'1 ,~1~'~OO,OQ, ,', "",, 57120Q~i)O

:,,' 900:15"6świetle~ielulit;,placó.t\ij,d'róg r h -x '" "i. :4(!)12'00,OO,~' ~ 15,000,00 II -- 416200,00
,f:6. ,.~ "

4260 Zakup energii 355 20.0.,0.0 15 0.0.0.,0.0. 370.20.0.,0.0.

Razem: 20258580,00 163761,001 20422341,001
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Dotacie celowe na realizację zadań z zakresu a
ADA GMINY

Godziesze Wielkie

hinistracji rządowej i innych zadań zh bnych gminie ustawa'lMlcznik nr 3
do uchwały nr XXXIII/169/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

x~~o;" ''''~';;,,':lt.. :~~~t,~~:.,R,lhiĆ:two'iło\f~ie:ct'ł;o' ··~rj·.?":.:"'.:"~~:'~:_,,_:~~;(''''- ':~~ ;~ ~2;' '''T!S:~46,1:20,~'':'..'':,' q,;oO' i 2461l20;00

:,;~~;oę5, "\;, ,'>" ) ~ostala ćjziaf~lność T ,~. ' ,1'\: ~ <ą:, -",: /I {. .'~ 'iy;_~46120,00 ;. ".!J iil:O"PO ' ~ " r'~_ 246~1?0,00,
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 246120,00 0,00 246120,00
gminie (związkom gmin) ustawami

,~5!k "'~~. ~ :~, . ~~ifliśtraeJ~!@ubliczna,·M~k, ,.. ., ,c: :;" '.:,.;,:;,:: "I '65500.9'0: ••. , ';", ,'O;QO: '.. 6~fSOO,:00
V{;łk':i" ~%~ 'I;•..'"": L~' .~: >~". Fk"'l', ;,P:l:h '~'Ho': '-~',.- .: "~i,: '-<i,~ j~::\b ~,' :,'d~w; ," ~''J.~' _~o> ',', "'-*' f~" T ~'P'

, ,. • .- •• "..' ....~, • "', , '$ = o' ,.". '1
..~7.~g11 "" 'trl7ędy wOJewo~z~le, __~"__ '-~~ __. c,. . ~~ 500,00;' ... " _~ 0:00 6S:~OO,00

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
"''15,r;g",\:'' ""~"l~">iHtJf-ję(ły'n'cicz~rny~h,'o~saMw;i\iVJ!łdzy Pci9,$'twowej;"l<Oiltroli i oc1)l'ji)J,'lY~ . "elli.' '~' 2467r4:-'OÓ '''''', ,,,·~;~-::'tioo',: ' . ", 246740.0'

,'~' ~~' :' .~~,,' '. Jlfiłwa órazsifdQwnictwa~~ ,!I : :~~:,.:'. "t. "c ," ł", • ., ••.~ .' r I, ,." ~.'" ' '!!J 'c' "

. '['7~~1~(,)1; c ~:IJJzędy nac~~tl:ly~hcirg,a{'iÓ~~wlad••z/pa\'ISIWÓWe1,I<ohtf.g!~ti(ichrony,:p'~wa; I ,"'lil'"I1 f' 1,,367;00.~ -, 'D: . __ ':Q:~'6'~: ,l367,'OD
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 1 367,00 0,00 1 367,00
gminie (związkom gmin) ustawami

,I~~;13 ,!" ~y~ory,l!Iolpaf<tamenWEl.lr<?~ęi,sRie,gQ~~':",'c .'~:;~ 11 11;'" ,..' , § 1J.~;;b3Q7;OO:~;~ i\l, iii o,®d iii' ,i'3J'3Q:7i;OO

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

;~~2" I' ;' '/:., l,,, ,~,,-',~_ ',~~~~e"sp~ect~,ńal;;il_ " ,.',.;,:", .. ': .:"''''., ,i "q 2:464:~59,00,~'" ;. ,••'oc ~55 761;00i,,,.< ~,::' i 2620iQ20,0,0
.SWiadczeniafiodzlnne, śWiadJ';zeniaz fundusZl! alimentacyjneego oraz

S5.2'12 s~dki na ubezpieczenia er:l)ęrytalne i rentswe z uoez~ię~enia' t;2~420964,00: ~'55761;.:00,,' II! 2 576 7,~5,001
~p!()łecznego - ' 'I\! '" . '~I! . . ,.. 'I ~ .

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 420 964,00 155 761,00 2 576 725,00

gminie (związkom gmin) ustawami
S!dadki na ubezpieczenie zdrowotne o~aGane za osob~PQbierajace-- ..' w I

8521'3 niektóre świadczenia z pornocy społecznej; niektóre świądczenia rodzinne 7060,00' ! ' . 0;00' 7060,00
oraa za osoby l!Iczestniczące.wzajęciachwcentrumintegracji społeczpe]; i."
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

'8521"4 Zą~iłI<ii pOrTI0G',wnaturzeóra~ składkina tibezpieGzeni~~męrYtalhę'r (~'~ 3623500 000 36 i35 00
. " f;~!"towe ." . ., . . .,

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

I Razem: 1 2800553,001 155761,001 2956314,001
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Wydatki żwiązane z realizacją zadań zleconych L lakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych ustawami

RADA GMINY

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIII1169/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009 r.

,..., ~ 't:~ 7s ; 11 •

Dzt:ł Rozdział l'
,.~"

TreśćParagraf Przed zmianą Zmiana Po zmianie

~. alfa' !"''' '.,,1';, RolnictWo UQWfectWo.,: ·;{';i'" ,', ·'~.).'!'f~:C; ,." ',."" , 00',,' . ,01./" 0,00 :i"i"'oo"., 2461'20,00,t· / ~ll ... , ,~ •••... ...-r " . . '0 " ',.", 'o.. . ,c ) .....,,:1"'il. " ... ' ,24612-0,00 '. i.• Ż. • 'f" ,,,t.,. .:: ,/;i,;;";'
N~j':01,0950 ,1>n,'1: b' : p,ozostała:dziaf~f~ość ••' 'fl

""·f 't: : '"C!. i: "~n; Ił"~ i,f!
t ~ .':"~.",.", rą~

. ", ~,::n~;J''II 'hł<l <- :44~ .1'2J~•.,OO: U,OO , "L 2461,'?0,00i
' "i':" ,~" ' '. ,,:, • , ·cw' ~i ,v, (~, ~ ;kASJi ..... ' '~'"

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 304,00 0,00 304,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 49,00 0,00 49,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 337,00 0,00 337,00

4300 Zakup usług pozostałych 900,00 0,00 900,00

4430 Różne opłaty i składki 242530,00 0,00 242530,00

," ' ,dl;;!" , . ,I r '. :' ' " ~ ~, "!R .'0 "\lta~ , ':~it;/~ c ••

n ,I ~,);;,~i .{~~?5Q9~99..'oli' '~:~.,~i;:'"000' i •• ;o,~.~; '"', 'B.Ś5,00;OO1·,750'::,,\,.,, r o",,~~,;."";'1 IAdm:i •.•.isUa"l: .•!i.,'i ubllc.znai ",.' , , : .\i. ;';.(."'~: "1'.'" .,. " . '.. "i~::.f'''''''' ih ..I, -c ,,,' '.': ~%i. " '.'
.~~ ~-S011'1 Urzęqy ;;.;óle~6~ikje

.. • ',--;' :.•";"''.;;r,;~,", . ,1'" ,," ' '65 50c)fiÓO ';'~~ ':~ 0,00:
- ~.~-- .

:. lilii! 'li • ,~"ll -,. 65500,00'. II
l _.

_ ._.~'.(~._" .. t:; . -" - ..r ... ' - ~ Q ~ .;) !f ".

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65500,00 0,00 65500,00

75f;~:'::.~~..
o ~,-,.:,: •••• IDi';zęd~'łf~~~1HP't,ch,or9anó.w~tad.1!ł;łla"stW9węj~·'kQ:~t<fO:!!',łGc:hr.oriy. j!( ;:. ';~;;"~. ~I ' ;.U~~ I

...~" ' . '.' ,:,;';~) 0'00 '~,:"T 'n>l'
"'-,!,f'- ,7 .• ::::;~

", ,·:,~,:W'~ . '24:,674tllP. . w. Ó, • , .• "" 24674.00
':'3- "I ."-..l'~.: ~. ' prawa ói'a~są9Q~••(ni~twa·, '. " ~< ·'0·" . '..: o':-\>';~o'~. _ ... .~

_ 1iIf', ~ <::"';"'; ':""',,., '. o ,_~o' . ,", ·'''·'·m·

75101 Urzę,dy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ó.9hr:ony prawa
- -;o: . _ ·'ii;"' m ,_ ._, ~

1367,00 0,00 1367,00
.. , .0 -, ...•..

4300 Zakup usług pozostałych 1367,00 0,00 1367,00

"," 1;511.3 ",' , 23307;00Wybory do Parlamentu Europejskiegó 0,00 23307,00
'n" •

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 1485,96 0,00 1485,96

,852 III ,'"' i" PQmOcSP()ł~C~ila ·.i";· I:l . - \.;~;;;~rl:'> "'"" 2 464. 2Ś9~gp ,'.",
.);"

~.1.5~'1~1,00 ~~ , (!: 2620020,00',. : . 'li.., .. '
n,'O ~ "

' ' rŻ, ',., '
':.<.,: .; ..

:;~ '~;212 ..~ Swiadczenia :rppzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjneago 'oraz "., ~i
, składKi n'lubezpie.C7ęnia, emer:YtaIQe,9rentowe z ubezpie'ęZ.~nia, 2 '420 :g~o:o " . '11§5 7ę1 ,00: , 2 576 7-25,00

i'~~Lc
u, II-

społecznego" ~'~" . . " . . " i'f ._ ' ,,::: h" I

~'~ - ,
.. ' , '", , t~

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1200,00 0,00 1 200,00

3110 Świadczenia społeczne 2328364,00 155761,00 2484125,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28400,00 0,00 28400,00



4110 Składki na ubezpieczenia spot he ) 24400,00 0,00 24400,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 700,00 0,00 700,00

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

4300 Zakup usług pozostałych 22400,00 0,00 22400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1500,00 0,00 1500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1000,00 0,00 1 000,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2000,00 0,00 2000,00

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1000,00 0,00 1000,00
kserograficznych

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2000,00 0,00 2000,00
",M -.: n,-- Składki na uJ;i~~pieczenje zdrowótrię'opłacane zaosob~ 1:lQQlę.,rajace ' - -'" - . ił· '
, c e .• ?:m ....J. .' "i 7 Ó6~;;g0~,85213 ' .,:!~t'i~": niektóre świądczeni~ z pprnocy spdłląriej, niektóre śWipdą,enjqiJbdzinne '

~
0,00 7060,QO,~I;:,włl',;, !f'w.':." ';,:, or!l~za,osoby:'~c:?;esthi9zą<::e~\>Izaję~!ctch!wjcentnJm int~r:acji SPOł~cznej, ' , "'q'\lł'f' " , ," ,.. 'łłf1A' " n pfF r !Ii ;ł".: . ";'·"',jfdK"T,<}" !.__ ,~: ." I ,t"; ,> ni~l,Y. , "" l ~. ,~, . "''''''''. ',';

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7060,00 0,00 7060,00

~ 852~'4
""~:.~~"'a.:.,.; Zasiłki: i pom?,:p,*W2ąturze oraz,sklaoki,,?a ,~b~zPiecz~niaemJ:7alne ;, 36,t*§~9ol' .;.-'~:"'Ji"'. 3623500,1-"""" 0,00, , '--",,,,4, , ' 'ii"t~~ -~~-""',.~,+. " " ., rentowe- _' .Ż ,,{, .... ••• ..• r , ~_ ,~'" '" "', .-,,;,' I')c__ . 'Ii !'l', f" ' .• ;fi--';"';"'::'~ . ,. '- "w. i,~ ; ,.

'~110 Świadczenia społeczne 36235,00 0,00 36235,00

I Razem: I 2800553,001 155761,001 2956314,001

PRZEWOO~JCZĄCY
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIII/169/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009 r.

Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub
porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Nazwa zadania Dochody
Klasyfikacja

Dział Rozdział §

l 2 3 4 5
600 Transport i łączność 216.046,00

60014 Drogi publiczne 41.000,00
powiatowe

6620 Dotacje celowe 33.000,00
otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi
powiatowej nr 5312P w
miejscowości Wola
Droszewska w zakresie
chodnika"

6620 Dotacje celowe 8.000,00
otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane
na podstawie porozumień
(umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego na zadanie
pn. "Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4636 P Nr
4627 P w miejscowości
Wolica w zakresie
chodnika"

60016 Drogi publiczne gminne 175.046,00

661O Przebudowa dróg 175.046,00
stanowiących ciąg
komunikacyjny pomiędzy
Gminą Brzeziny i Gminą
Godziesze Wielkie o
długości 5,820 km

Razem 216.046,00

PRZEWOD~ICZĄCY
_.;:;a~~fT p(lr'JM SZyryta~



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Załącznik nr 5
do uchwały nr
XXXIIlI169/09
Rady Gminy
Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia
2009 r.

wzłotvch

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

Budowa
kanalizacji

1. 010 01010 6050 sanitarnej 3232600,00
Godziesze Małe·
Krzemionka

Przebudowa-
rozbudowa

2. 010 01010 6050 istniejącej stacji 1 253 100,00
uzdatniania wody
w Białej

13000,00

93200,00

13000,00

93200,00

Urząd Gminy
Godziesze
Wielkie

Urząd Gminy
Godziesze
Wielkie

Rozbudowa
wodociągu

Urząd Gminy
3. 010 01010 6050

gminnego na
297900,00 297900,00 297900,00 Godziesze

terenie gminy
WielkieGodziesze

Wielkie1-.,•. ..

Lrząd Gminy
,

Odnowa wsi
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
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr 5312 P w
miejscowości
Wola
Droszewska w
zakresie
chodnika

33000,00

Urząd Gminy
Godziesze
Wielkie

f-.. 600 6oo1-3'r6:.::0.:::::5o::.+ +_1.!..1~4~7~0~0,c:::0:::j0f_--..!.1.!.:14::..7!..:0::::0~,0::::0+-_..!.1.!.:14::..7.:..:0::::0.!!:,0::::0+-_-+ 1-...,-.--'i:'-------

600 60014 6050

600 60016 6050

6.

8000,00 8000,00
Przebudowa
drogi powiatowej
Nr 4636 P Nr
4627 P w
miejscowości
Wolicaw
zakresie
chodnika

8000,00 8000,00 8000,00

8000,00

Urząd Gminy
Godziesze
Wielkie



Dotacja celowa
na pomoc
finansową
udzielaną między
jednostkami

7. 600 60014 6300 samorzadu
31720,00 31 720,00 31720,00 Starostwo

tery1orialnego na Powiatowe Kalisz
dofinasowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i
zakupów
inwestycyjnych

Przebudowa dróg
-,

gminnych na
terenie gminy
Godziesze
Wielkie

Urząd Gminypclegająca na8. 600 60016 6050
wykonaniu 667300,00 667300,00 517300,00 150000,00 Godziesze

nawierzchni Wielkie

asfaltowej na
istniejącej
podbudowie w
tym:

Przebudowa
drogi gminnej we 66000,00 28000,00 28000,00
wsiWolica

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
tery1orilanego

Przebudowa dróg
gminnych na
terenie gminy
Godziesze Urząd Gminy

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

Przebudowa dróg
stanowiących
ciąg
komunikacyjny

Urząd Gminy
11. 600 60016 6050 pomiędzy Gminą

1 586100,00 1490240,00 531 969,00 908271,00 GodzieszeBrzeziny i Gminą
WielkieGodziesze

Wielkie o
dlugości 5,820
km

Ogółem dział 600 3165820,00 3069960,00 1970689,00 1099271,00

Przebudowa
Urząd Gminy

12. 754 75412 6050
garażu przy OSP

7000,00 7000,00 7000,00 GodzieszeGodziesze
WielkieWielkie

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 GodzieszePodstawowej w
WielkieISaczvnie

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
85000,00 85000,00 85000,00 Godziesze

Wielkich
Wielkie

Ogółem dział 801 112000,00 112000,00 112000,00 0,00

Ogółem 8069170,00 3593810,00 2487539,00 1106271,00 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~ICZĄCY
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2013

2 I 3 5 6 I 7 I 8 I 9 I 10

.'. Poprawa

1. 1010 101010 g.ospod~rki WO?~Ol 4485700001 106200,001 106200,00slekowe] w gminie '
2005-2013

Remont budynku
z przeznaczeniem
na cele społeczno

2 1010 101036 1- kulturalne oraz I 416025,001 750,001 750,00
wykonanie
parkingów i
chodników

0,00

0,00

Urząd Gminy
212000,001 788000,00/ 1 160000,00/1.000.000,00 IGodziesze

Wielkie

415275,00 0,00

14

0,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr
XXXlIII169/09
RadyGminy
GodzieszeWielkie
z dnia 07grudnia
2009 r.

w zlotvch

.:Ję'dnostka
organizacyjna

iealizuJąca
prągram Lub
k60rdYIJuJąca

Wykonanie
R~ogramu

15 16

Urząd Gminy
Godziesze
Wielkie

Ogółem 4901725.001 106950,001 106950,00 0,00 627275.001 788000,001 1 160000,0011.000.000,00 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)

PRZŁWOD~ICZĄCY1f Radv LJl3~~
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') Zalącznik nr 7
do uchwały nr
XXXlII/169/09
Rady Gminy Godziesze
Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009
r.RADA GMINY

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

Wydatki w
w tym: Planowane wydatki

2009 r.
okresie Środki z z tego:

Kategoria
Klasyfikacj

realizacji budżetu UE,
Środki z budżetu krajowego**

Srodki z budżetu UE, EFTA i mne środki ze źródeł
interwencji Projektu Środki z EFTA i inne zażr. 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 obligacj prefinansow zki i
11 pozostałe* * (14+15+16+ gacj pozostałe

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

17)
anie z kredy

hIlIH ••t11 rv e

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
l Wydatki majątkowe razen x

Program:
Priorytet:
Działanie:

l.1 Nazwa proiektu:
Razem wydatki:
z tego: 2007r. :

2008 r.
2009 r.

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: LPCOMENIUS
Priorytet: Partnerskie projekty
Działanie:
Nazwa projektu: Moie 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.
2011 r.
2012 r.



,
Program: ZPORR )Priorytet: II. Wzmocnienie rozwoju zasobów lud: j 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
2010 r.
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. 801 80101 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 21318,00
2011 r.
2012 r.

Ogółem (1+2) 155.733,40 19.888,25 135.845,15 155.733,40 19.888,25 19.888,25 135.845,15 135.845,15

PRZEWOD\ leZĄCY
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RADAGMI~ .
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXXIIIJ169/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 07 grudnia 2009 r.

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

"

Klasyfikacja Nazwa zadania Wydatki
Dział Rozdział §

l 2 3 4 S

600 Transport i 920.715,00
łączność

60014 Drogi publiczne 41.000,00
powiatowe

6050 Przebudowa drogi 33.000,00
powiatowej nr
5312 P w
miejscowości Wola
Droszewska w
zakresie chodnika

6050 Przebudowa drogi 8.000,00
powiatowej nr
4636 P Nr 4627 P w
miejscowości Wolica
w zakresie chodnika

60016 Drogi publiczne 879.715,00
gminne

6050 Przebudowa dróg 757.015,00
stanowiących ciąg
komunikacyjny
pomiędzy Gminą
Brzeziny l Gminą
Godziesze Wielkie o
długości 5,820 km

6050 Przebudowa drogi 114.700,00
powiatowej nr
5312 P w
miej scowości Wola
Droszewska w
zakresie chodnika

6050 Przebudowa drogi 8.000,00
powiatowej nr
4636 P Nr 4627 P w
miejscowości Wolica
w zakresie chodnika

Razem 920.715,00

PRZEWOD~ICZĄCY
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