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RAOAGMINY

Godziesze Wielkie
Uchwała nr XXVII141109

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Godziesze Wielkie na 2009 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§l

w uchwale nr XXII/115/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie

uchwalania budżetu na 2009 rok zmienionej:

- uchwałą nr XXIV1127/09 z dnia 27 marca 2009 roku Rady Gminy Godziesze Wielkie

- uchwałą nr XXV /135/09 z dnia 28 kwietnia 2009 roku Rady Gminy Godziesze Wielkie

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 45/2009 z dnia 25 maja 2009 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Godziesze Wielkie Nr 46/2009 z dnia 29 maja 2009 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 dokonuję się następujących zmian:

a) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 20.520.248,00 zł na kwotę 19.829.139,00 zł

z tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 26.320,00 zł tj. do kwoty 18.730.868,00 zł

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 717.429,00 zł tj. do kwoty 1.098.271,00 zł

b) w ust.2 zmiany o dochodach budżetu określa załącznik Nr l

c) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: dochody o których mowa w ust. l obejmują w szczególności:

l. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 3.076.940,00 zł

2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 208.046,00 zł zgodnie z załącznikiem

Nr3.

2. w § 2 ust.1 zmniejsza się wydatki budżetu gminy z kwoty 21.839.862,00 zł na kwotę

20.887.442,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki w kwocie 20.887.442,00 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.732.282,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.611.123,00 zł

b) dotacje w wysokości 257.700,00 zł.

2.Wydatki majątkowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 w wysokości 4.155.160,00 zł.
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W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

l) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 3.076.940,00 zł

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub

porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

790.015,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

3. §4.1 otrzymuje brzmienie:

Deficyt budżetu w kwocie 1.058.303,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

pożyczek i kredytów oraz nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Natomiast §4.2. otrzymuje

brzmienie: Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.

4. §7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych

papierów wartościowych w kwocie 1.168.689,00 zł z tego na:

1) na pokrycie przejściowego deficytu budżetu 200.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu 968.689,00 zł

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVl/141/09Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 czerwca 2009 r.

L Po stronie dochodów budżetowych dokonuje się zmian w następujących działach:

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się §6260 o kwotę 150.000,00 zł a zmniejsza się §6300 o kwotę 150.000,00 zł. (usunięcie
nieprawidłowości do uchwały nr XXVl135/09 z dnia 28 kwietnia 2009 r.)
Zmniejsza się §6610 o kwotę 216.454,00 oraz §6330 o kwotę 507.975,00 zgodnie z umową Nr 5/07 o
dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa projektu pn. "Przebudowa dróg stanowiących ciąg
komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze Wielkie o długości 5,820 km."

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dotacja na pomoc finansową z przeznaczeniem na przebudową części garażowej strażnicy w kwocie
7.000,00 zł - §6300.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 800 zł w §0960 jako darowiznę dla Szkoły Podstawowej w
Godzieszach Wielkich.

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.520,00 zł zgodnie z Pismem Wojewody Wielkopolskiego
FB.I-8.3011-168/09 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się plan o kwotę 3000,00 zł w §271° na organizację uroczystości obchodów powstania OSP
w Godzieszach Wielkich.

II Po stronie wydatków budżetowych dokonuje się zmian do następujących działach:

Dział 600 Transport i łączność
Zmniejsza się wydatki w §6050 w rozdziale 60016 o kwotę 1.017.460,00 zł na zadanie pn.
"Przebudowa dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą Godziesze
Wielkie" a także zwiększa się §6300 w rozdziale 60014 o kwotę 31.720,00 zł na zadanie realizowane
przez Starostwo Powiatowe w Kaliszu polegające na "Przebudowie drogi powiatowej Nr 6232P na
odcinku Borek-Godziesze Wielkie w celu poprawienia bezpieczeństwa". Zmniejsza się §4210 w
rozdziale 60016 o kwotę 1000,00 z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Godzieszach
Wielkich.

Dział 750 Administracja Publiczna
Dokonuje się przesunięć w paragrafach klasyfikacji budżetowej dla prawidłowego działania budżetu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się plan w rozdziale 75412§6050 z przeznaczeniem na przebudowę części garażowej
strażnicy w Godzieszach Wielkich o kwotę 7.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się §421 O o kwotę 1800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sztandaru w Szkole Podstawowej
w Godzieszach Wielkich oraz dokonuje się zmian w paragrafach klasyfikacji budżetowej dla
prawidłowego funkcjonowania budżetu.
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Dział 852 Pomoc Społeczna
Dla prawidłowego funkcjonowania budżetu dokonuje się zmian w paragrafach klasyfikacji
budżetowej.

Dział 854 Pomoc materialna dla uczniów
Zwiększa się plan wydatków zgodnie z otrzymaną dyspozycją,

Dział 926 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację uroczystości
powstania OSP w Godzieszach Wielkich.
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ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU
Załącznik nr l
do uchwały nr XXVI/l4l/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 czerwca 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

,';'600, F:,~Ig~.•· li.·'/,W:·Jt.·, :ą !~l1SPQrt}~l~l;i~~,Ć~,:,'" ;t~i.ji* ':<.. ,', ....,.".'~~, ,'~:.;:~.;,;p~. .·.,:,1;,61!~9J.1)~'· ,,$,~: .•~124429.00 ".~ ,~" f0912-7~p,~
',jj~~'6Q016 "'~.. DroglpubliczA~,~.minne ' "'""', ;~" 1 ~827~O;OQ !:i1 -724429,0(jJ 1'058271;Q~'

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 150 000,00 150 000,00

jednostek sektora finansów publicznych
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami

6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 150000,00 - 150 000,00 0,00
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

6330 Dotacj? celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 1 241 20000 _507 975 00 73322500
zakupow Inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,"
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

6610 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 391500,00·216454,00 175046,00
samorządu terytorialnego

[- '7;&1' : 1\l:YfJ :'~ ~." "~""f~: 'ae~l)~czedS:t;N,,~putilict~;1f(~~hr~jJ~;p~e(:iWPQiaJ1)yia';:'-=.~" ., ',,,: -""'J! ,b:QQ:c .';;"';. 7:00Q,Qg ,7'~ ""'7 D(J:~~{i
~ ,~._ .~ ---- ~. ~ . 'i.-·· ,,"':' '~'" +~' '~~-2:.. ~ .•.. '---~ ~. " ,,~~tiIf to ~'. - -,

75412 . 'i~ Ochotnicze sfr'ii~~,pożarne ~.' '~Mo" 7000,00.- 70QO,QO
. :.~:' - - - -"--. -~ . - - ~ . .

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami
6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 7 000,00 7 000,00

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

8.01 .. i' ~". : .~' iti , IOświata 1wye,~;~~a,nie __,~~ .~ . "c,~ " .~ ~,"t. 23~(t?~8~~O ".~" ,800,00 ~ , 23'1558~~~i
" .'n' ....•_~,.. , - . _' ~ , - ~- . . ,J

801:01 '" Szkołypodstawśwe ... 199:08,OQ 800,00 20 700\~O
~_ u: ~ ~~

0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 800,00 800,00

lic 854 ':ił' :~~" , :!JI;;,~" 'edukacy.jna ,opIe~a WYChowaweza",~4 . - . -r, ,'&I\ł ';"52 (llÓ\ÓO - - .~}!F'22 520;00 ; k'~~ " 74 63o;~d
,8'5415 ';F,' Pornoc matetialna dla uczruów "",-~ .". .;; 52110,00" 22520,00 ~ 74630','00

'F' lO ,- !'l m> ,:, '

2030 Dotacje celowe otrzY,mane, z b~dżetu państwa na realizację własnych 44 61000 22 520 00 67 130 00
zadań bieżących gmin (związków gmin) '"

9.21 "I:l~ __". Kultur~ I OChro~a ~dziedzictwa natÓao,wego . '-. ".=i': .....,ii <E ~tl,OO ".""." 3 000,00 ,'0 ~~. ' 3,00.0,00;

ri 92108 "'.~ '. Filharmonie, o~testry" chóry i kapele,,' P.00 ~ ..•. 3••000,00 :'., 3 O()O!~

2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednos.tk~mi O00 3 000 00 3000 00
samorządu terytorialneqo na dofinansowanie własnych zadan bieżących ' , ,

I ' Razem: I 20520248,001 - 691 109,001 19829139,001
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

ZMIANA WYDATKÓW BUDŻETU

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII141/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 czerwca 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
" 60'0:'L.: ' .~' .' I .. ' .,,:. •jr<l.nś'pó!11:rątihos~, 'i' .{te"

,'-~ ·>'\0;f~" ,:~.,~: l",,;;: 4282:500,00 ::~::~' ';::;.": -9~6740',00
,'6 '3295'760.00

,~:<t...". '.::'~. l' ",-_:',,::,' ';;""" . ,,' ," ,', - <,;; ,.-':!...,. ~iMI~ * .:'l''''·n···.,···-r·· <~ .:=:0._ .- ~~.--::,
.. 3-' ~ _'~' ,~1'. " -~

.•....:: ' .•;";:;;;".'.~._'T.~", .~, .,"..:;;....,...•.. , ,

I 6001'.4 .Drogi pUblipne powi~t'owe Ił 'l'

31'720,00. 64720,.00~. ć, ',' . , 33000,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami

6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 31720,00 31720,00
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

. Drogi pub.licznegminne
-

- 1 01'8460,006Q016 ;;
4 1-67500.,0.0 3 149.D40,00

:;,:,,' -- ,"2 ,v::; ~ .;~

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63800,00 - 1 000,00 62800,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3963700,00 - 1 017460,00 2946240,00

75(t'~i t ,I "_. 7. -',

~dminj$~a~ja 'puhlic~~'a" ,,:"1'~ - , , ;i{i- ;;lj{;Y". F;,l.. 2 ~jt829\OÓ ,:J', i,. ,":"'. .9~h ".. ';~?' 0,00 2 3lll !ł~9,00•• .. .. ~ .•..

'"
" .

:r'5023,
.,~

Urzęsy g~in fm'iast.l-miasf na prawachi pOWiatu) ~, . • ., "" 2A'40 829,00 ,~ 0',00 2 1401829',00
-r .,.0;;

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1353650,00 5000,00 1358650,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 100,00 -7300,00 93800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000,00 2300,00 10300,00

'.. 'promocja,~jedh,osteksamorząd~ ~~rYtorjalrie.ge ~r~~; lr~'" , Lii< r.
.. '

.1'-" ~";

75'0.75 = ~: -, 4Q000,00 .0,00 40~900,00
- --_ .. - ..

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20000,00 - 14 500,00 5500,00

4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 14500,00 34500,00

7;~:.{t"i
r.r2

:,aęzPięcżeistwQl,PU~!~Cżne.i,i~f<c;Jnap~i.lipoża~~y:va . ' 2:' " '

12~,~OniOO,, iil't': " .' i::t, ;:t~'~QO~OQ;*'~, "" :r~OOO,O.o ;~ ::;;. '-~~ "?' 2",
'~,,":g;[. ~~. :V'.

'" Ochotnic~e straże p,ożilrne
.. -

:~7'OOO,OO
~"'~

7~4.12 ... ~ 121'200,00 . -r 12ą,20Q,00,.. •• <. ~ _. ~.

~~' :':\'"1'1., r- . "
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 7000,00 7000,00

80~{~-1 o '5t ,':,~l'. '"' V".' . "<i'.~Jy, ('1" -. ',~-~:,,,. ; :-,,, ...
"i'" \"JJ' , "'~)~V'~ • " '!:!rr :::j~..ł , R:::" '.,. .. ;'lt,. , ,.':~~' " r.r{ ,,",' : iif 'f'soo,oo '~

' ',,{ ,., "'-.-'--(''Qświałall-'Wychow3111e. ,"h; .::_ 814637900 S148'~'19;00", k a , . ." "-' " -;:0- ,c.••. ,. ,_.~ - ,'__ .•.:. '~, "

'.. "

"'j '$z~()ty,pori~iawowe 2 "~~
"'ii': I':' 4 555 98'2,00 ' ~ .~ :2!{)00,00

""_.-

4558;58200801,~1f ' l'l' w~=
...J. ~ "".:J.." n ta ~ .x.1f,' [: ..•. li. _~' " J

3240 Stypendia dla uczniów 10300,00 800,00 11 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 218600,00 1 soo.oo 220400,00

aoi'€) ~imnazją, ·c, .: .. e-, '." .
. 1 91@300,00 :,' 'j ~ 0,00 , 1 9163'QU,OO.: ,,{,;; : .;'C" ~_ ._:;; '.,. ii \

ilPt ',,, _t..'T" "'. ca: I'~' "'L . ~< _~:,,~"i:

3240 Stypendia dla uczniów 5 500,00 600,00 6 100,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 - 300,00 700,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 900,00 - 300,00 1 600,00
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80146 Wok§zlalcanie i <ł'dskonaleni!i! Iflauczycieli ".'.
'.~ ~ 39 5QO,00 i - 8QO,,00 (,.38700',00-c, ", 'x:.w:'; ...-~;;.; c.: ~!:[;'v-'; ,,c .->ii..., .. ". .ii:-~'- ',J'5,:.-., ..W>. .

4300 Zakup usług pozostałych 38500,00 - 800,00 37700,00

,. ,'852' 'l' 1f, ~~ijlp:c':Społee}na, iI't' ~ -"~:;ij" . JW. ,,,, :t.' 'i!i~69275QÓ'li '0;01) ~", 3ł~6.9,2i&,OO1':" .~ . ,,·t ~~;~"l; '-.;;;~ s ' ' , , ":.'; ~
""

...-~.
'ilZ,85.67MQ?52t9 O$.todki pombCy,~p~ecznej ;::~.' ".L.

,-285675,00 ~;.OO'-o " -
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201475,00 - 4200,00 197275,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 4200,00 4800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7000,00 - 500,00 6500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 0,00 500,00 500,00

-,sĄ, '~:o l'
'fi' \,~". ,ł\:.~;~:rt;c"> <J:o;,.,- " '::8,' ,

~~~, -1~',5410\OO~,.
R';:~ " ---

Edukacyjna "Opiaa wychowawc-za 22 52D~00 137930,00. . ~ ~ ~ - '.~'...' ~ 't',

8541'5 - Pombc,materialr:fa, eta ucznj6,~ ',~ ~
521.10,OQ:'j 22 52~100 ł4 930;00:f

,f", . ~~. " ',;~ ", ~- ..,
3260 Inne formy pomocy dla uczniów 893,00 22520,00 23413,00

92:1
,,,", ;-. ;;....,

I
Ti"

:kbitura iochtÓ~ad~ledzic~~ narodawą9b,. ,
j-,h'l: ' ~ '11~-~" :"i':? ~, 1·" . '~" ,

S2"200,00~ -, .'io. 79200\0~ 3 OOO~OO
f ",,,,,,- -- ,

~_ :0::
;tO ~ .,..,..~

;;.;;

0,00 :! 3 {)Qt,oo9;11108 Filhąrrilonie, orkiestry, chór}fhKapele ~ "
,,'~ ~i;:-i 3000,00,"C-,

4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3000,00 3000,00

Razem: 21 839 862,00 - 952 420,00 20 887 442,00
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVI1141/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 czerwca 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
Klasyfikacj a

Dział Rozdział §
l 2 3 4 S

600 Transport i łączność 208.046,00
60014 Drogi publiczne 33.000,00

powiatowe
6620 Dotacje celowe 33.000,00

otrzymane z powiatu
na inwestycje l

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"

60016 Drogi publiczne 175.046,00
gminne

6610 Przebudowa dróg 175.046,00
stanowiących CIąg
komunikacyjny
pomiędzy Gminą
Brzeziny l Gminą
Godziesze Wielkie o
długości 5,820 km

Razem 208.046,00
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 4
do uchwały nr
XXVVI41/09
Rady Gminy
Godziesze Wielkie
z dnia 22 czerwca
2009 r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
wz/otvch

I:· 'CIf'
"" . Planowan,ęwyd~~1

'L Jednostka'··

1';0~li'" ,;~~ ?' [~ '" . ',\ń, 'ziwti!il;irÓ'~lłą tma~s~~olą:;:iil!"";"":ll~, II::prg~plźac.yJna',!~!~,
"

• , .T. "". :c,; • I ~JI ':,reallZiJląca
!.lp: RozdZ. ~tNa;Wilzadania ŁącznekoS~ rOKbudietd'wy I~il . śm<tkl " ~:J ~%::di:I~ I· Inwe~cyjhe9° I:~flnansewe ~OO9;'~ , y', Ile9YtYl~P'óChQ,(lzą:CI~:/'~m tle ląkoor af,,7 ł< _'.,; , 'c,
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l 2 3 4 s • 7 • 9 10 11 12

Budowa
kanalizacji Urząd Gminy

l, 010 01010 6050 sanitarnej 3 232 600,00 173000,00 173000,00 Godziesze
Godziesze Małe- Wielkie
Krzemionka

Przebudowa-
rozbudowa Urząd Gminy

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

Rozbudowa
wodociągu

Urząd Gminy
3. 010 01010 6050

gminnego na
609000,00 609000,00 609000,00 Godzieszeterenie gminy

WielkieGodziesze
Wielkie

Odnowa wsi Urząd Gminy
4. 010 01036 6050 gminy Godziesze 100000,00 100000,00 100000,00 Godziesze

Wielkie Wielkie

Ogółem dział 010 5194700,00 975200,00 975200,00 0,00

Przebudowa
drogi powiatowej
Nr5312Pw

Urząd Gminy
5. 600 60014 6050 miejscowości

33000,00 33000,00 33000,00 GodzieszeWola
WielkieDroszewska w

zakresie
chodnika

Dotacja celowa
na pomoc
finansową
udzielaną między
jednostkami

6. 600 60014 6300 samorzadu
31 720,00 31 720,00 31 720,00 Starostwo

terytorialnego na Powiatowe Kalisz
dofinasowanie
własnych zadań
inwestycyjnych i
zakupów
inwestycyjnych

Przebudowa dróg
gminnych na
terenie gminy
Godziesze
Wielkie

Urząd Gminypolegająca na7. 600 60016 6050
wykonaniu

699300,00 699300,00 549300,00 150000,00 Godziesze

nawierzchni Wielkie

asfaltowej na
istniejącej
podbudowie w
tym:



Przebudowa
drogi gminnej we 66000,00 28000,00 28000,00
wsi Wolica
Przebudowa dróg
gminnych na
terenie gminy
Godziesze Urząd Gminy

8. 600 60016 6050 Wielkie z drogi 756700,00 756700,00 756700,00 Godziesze
gruntowej w Wielkie
drogę o
nawierzchni
tłuczniowej

Przebudowa dróg
stanowiących
ciąg
komunikacyjny

Urząd Gminy
9. 600 60016 6050 pomiędzy Gminą

1 586100,00 1490240,00 581 969,00 908271,00 GodzieszeBrzeziny i Gminą
WielkieGodziesze

Wielkie o
długości 5,820
km

Ogółem dział 600 3106820,00 3010960,00 1 919689,00 1 091 271,00

Zakup koparko-
Urząd Gminy

10. 700 70005 6060 50000,00 50000,00 50000,00 Godzieszeładowarki
Wielkie

Ogółem dział 700 50000,00 50000,00 50000,00 7000,00

Przebudowa
Urząd Gminy

11. 754 75412 6050
garażu przy OS P

7000,00 7000,00 7000,00 Godziesze
Godziesze

Wiełkie
Wielkie

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

Wielkie
Zakup pieca CO

Urząd Gminy
12. 801 80101 6060

w Szkole
12000,00 12000,00 12000,00 Godziesze

Podstawowej w
Wielkie

lsaczvnie
Budowa

Urząd Gminy
13. 801 80104 6050

Przedszkola w
100000,00 100000,00 100000,00 Godziesze

Godzieszach
Wielkich

Wielkie

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

Ogółem 8470520,00 4155160,00 3056889,00 1098271,00 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 załiczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

(" kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 5
do uchwały nr :XXVIIl41109
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 22 czerwca 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 5

600 Transport i łączność 790.015,00
60014 Drogi publiczne 33.000,00

powiatowe
6050 Przebudowa drogi 33.000,00

powiatowej nr
5312 P w
miejscowości Wola
Droszewska w
zakresie chodnika

60016 Drogi publiczne 757.015,00
gminne

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

Razem 790.015,00
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXVI1141/09
Rady Gminy Godziesze
Wielkie
z dnia 22 czerwca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

w złotych

L.p. Treść § Zmiana
Plan

I 2 J 4 5

Przychody ogółem: -261311,00 1058303,00
l. Kredyty i pożyczki krajowe § 952 -261 311,00 968689,00

2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 I 0,00 89614,00
--

Rozchody ogółem: -
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