
RADA GMINY
Godziesze Wielkie

t)
Załącznik nr .

do Protokółu nr .~~~.I.I!.f.q'3:·~··~~~r
Rady Gminy Godzlesze Wielkie

z dnia o.?Jl}A~~~~~u~...J:?g.~Uchwała nr XXVIIIl148/09

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 25 września 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

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

§1

w uchwale nr XXW115/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w sprawie

uchwalania budżetu na 2009 rok zmienionej:

- uchwałą nr XXIV1l27/09 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.

-uchwałą nr XXVII141109 z dnia 22 czerwca 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

-uchwalą nr XXVIII145/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie

wprowadza się następujące zmiany:

1.w § l dokonuję się następujących zmian:

a) w ust.1 zmniejsza się dochody budżetu gminy z kwoty 19.847.635,00 zł na kwotę 19.512.034,00 zł

z tego:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 335.601,00 zł tj. do kwoty 18.413.763,00 zł

- dochody majątkowe wynoszą 1.098.271,00 zł

b) w ust.2 zmiany o dochodach budżetu określa załącznik Nr 1

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

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

gminie ustawami w wysokości 2.736.793,00 zł

2. w § 2 ust.l zmniejsza się wydatki budżetu gmmy z kwoty 20.905.938,00 zł na kwotę

20.570.337,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki w kwocie 20.570.337,00 zł obejmują:

1. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.531.277,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.603.812,00 zł

b) dotacje w wysokości 264.250,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5

2.Wydatki majątkowe w 2009 r. wynoszą 4.039.060,00 zł
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W §2 ust.4 otrzymuje brzmienie:

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

niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,

niepodlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem Nr 4..

W §2 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Kwota wydatków określona w ust.1 obejmuje: ..

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

gminie ustawami w wysokości 2.736.793,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWOD\ICZĄCY
~AyG~iny ~rr5;ze~;:afiski



3

Uzasadnienie do
Uchwały Nr XXVllI/148/09 Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 września 2009 r.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 03 września 2009 L' nr FB.I.-7.30l0-20/09 z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników o kwotę
24.358,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się plan dochodów budżetowych zgodnie z otrzymanym Pismem Wojewody
Wielkopolskiego z dnia 28.08.2009 L nr F.B.I-7.301l-240/09 o kwotę 34.059,00 zł. Zmian w planie
dotacji dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 L o zmianie
niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w
województwie (Dz.U.Nr 92 poz.753 z późń. zm.)
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych zgodnie z otrzymanymi pismami z dnia 28.08.2009 L nr
F.B.I-7.30ll-240/09 oraz z dnia 03.09.2009 L nr FBI-7.3010-20/09 o kwotę 345.302,00 zł. Zmian w
planie dotacji dokonuje się w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 L o zmianie
niektórych ustaw.

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 24.358,00 zł przeznaczonych na dofinansowanie
kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz dokonuje się zmian w
rozdziałach 80101 oraz 80110 o kwotę 3.620,00 zł dla prawidłowego funkcjonowania budżetu.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zmniejszenia i zwiększenia planu wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z otrzymanymi
pismami Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zmianami niektórych ustaw w organizacji i
podziale zadań administracji publicznej w województwie oraz dokonuje się zmian w paragrafach dla
prawidłowego wykonania budżetu.

Dokonuje się zmian w Załączniku "Wydatki na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA
i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi" oraz zmienia się tytuł
Załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały: było "Dotacje podmiotowe w 2009 L" jest "Dotacje z budżetu
Gminy w 2009 r."

~GMI

~~ny
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RA<} \ GMINY
Godziesze Wielkie

ZMIANA--JOCHODÓW BUDŻETU
Załącznik nr l
do uchwały nr XXVIII/148/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 września 2009 r.

Dział
l'\,'8M' .::'..'

Rozdział 1 Paragraf 1 Treść Przed zmianą 1 Zmiana 1 Po zmianie

-r-

'. ·"~i18,lÓ$wt~~i~~~1>wanle'}'ir...Pi'

80~:95 l . lPozosfala działalność

2030 IDotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

·;-1<
;%

'. '231J~~look;~q':~::';;;~r~' • ;~.U;5!~~t~.I ,:::~·;::.·,.20r·:~~;~
j1l ~ .: c 24 454,001 - 24 358,001.. 96,00

I,.,~

24454,001 - 24358,001 96,00

I~: ·852 ',< l•. ;·,IPamocspOłee'inar "
.~ ~.'.•."

3,07117075,00,1,' ":," -7 rr .,31~,243.~~1 ~ ~ - ~"2;766i~j"o,0

852,1'2

~ -
ISwiadc:zenia rodzinne, świadczenia z fl.iilauszualimentacyjneego oraz "
sJdadki na ubezpieczenia emerytalne j rentowe z ubezpieczenia

[społeczneqo Oj, .e.

2 72:7400',001:
.11'

- 305 436·:crm 2421 '!!J64,OO

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

2726400,00 - 305 436,00 2420964,00

852J3
1; ..• SkładkT~Qa ubeZcpieczen'ie;zdrowottie 'opłacan'e,za OSGby pdblerajaee

hi,ektare świ'adczenia z pomocy spełscznejniektóre .świadczentarodzinne
oraz Z'a osoby.łlftzestlilicząće 'VI zajęciach wce:ntrum integracji społeczne],

91:00,00

.~

- 652,00 8448,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

9100,00 - 3 446,00 5654,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 2794,00 2794,00

8521'4 Zasiłki: i,pomociw maturiei,oraz sk.l~pki na-ufiezpieczenła emerytalne i
rent~we' ,~:::.. . ". ,c~~ • - 'jiii' .#J "

~.

W~JOO,OOI' .,_. 0;0.0
..~

173100,00

2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

67500,00 - 31 265,00 36235,00

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pańśfwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin) 105600,00 31265,00 136865,00

8§g;19,

2030

IOśrq<:iki.pom!1lcy':społecqf:lej '-'. '"

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin)

.'K"'l:
""',~

9~f575,00 .'
- 5155,00

- 5155,00

93520,00

90520,0095675,00

Razem: 19847635,00 - 335 601,00 19512034,00
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RA l~ -\ GMINY
God1..•.sze Wielkie

ZMI WYDATKÓW BUDŻETU
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVIII1148/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 września 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

I :"SOli: tt~;i:"f~~:ij;\_ ": '; ;,/~~';:::'"iGlświaijli'\'.ly~,h'()Vvanle~;'ć:;~''.1~1~~*!iff{1;~1t~f~~z:~;'\;\.t',C f\" "{'~'~':',;):,:0?,:;~~:;·E1f.~;1;;, ;~24,;3ą~,OO t,",',:::/':'" ';,",ą1:ę 9:1?;;QO
~.~" • '. ' ," .1U ','0''-,<'' • ,,''''t~·.,·,:~·~\t'J'''''~-'''''V~~''( ,"t>':';.",,-'_:;,' ..• ".' .•."'t,.,.~,.••"" .•,.,...~., ,,' ',' . . "'v. ',,'" o,' ,>',.,,'C·'h .. ~

0/ 'gOt~1 r.' ~ , ,l SZk(J)ły,podstawowe,' ;;- f ~,c. 4 ,6(jj0.7e2;0~,tf.: _' 3620,00 ,{13M 382,00

4260 Zakup energii 40 700,00 4 300,00 45 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 200,00 ; 400,00 2 800,00

4430 Różne opłaty i składki 5 300,00 - 280,00 5 020,00

'8011Ó~;: " GimnazJa .." ' .- r 1: 918 720,00', - 3 620,00 1 915 100,OQ
_ ':"r! . , I ~.< ,-i !::i. ł.t: J" .'tIi .:

4260 Zakup energii 23 400,00 - 4 300,00 19 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1200,00 400,00 1600,00

4430 Różne opłaty i składki 2420,00 280,00 2700,00

c80'f~5 'f, ~" '-" 'Pozostała·działalność -- .~'--~ ~; ,j ._, ';" "F 68654,00 'Ci.,' -. - - - 24 358;00 44296,00

4300 Zakup usług pozostałych 28 358,00 - 24 358,00 4000,00

'8.52 ' , r;;' -,' ,,- -- - ,Ppinoc społeczna ", ::;. :, _,,:.: _ _,ć.• ~,',. _ .,,_, ~ '3 687,675,0.0,'" .' "': • 311 243,00 3 376432,OQ
Swiadczenia roozmne, świadczenia z fundostu aJimentacyjneego oraz ł.

, .8P2.1Q, ,składki na ubezpteczenła emerytalne. irentowe z ubęzpieczęnill 2726400,00 - '305436,00 2420964,00
, społeczł'lEl,@o ' _' ,,", . : '

3110 Świadczenia społeczne 2626200,00 - 297836,00 2328364,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18000,00 - 10000,00 8000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 2400,00 22400,00
;'---'--~ = '~7.,,-• , Skł,adki na :ube;z;pieczenie"zdrowotne :opła~ąt1e.zao'S0by pdbiera'jace .' "" ,- . --- ""
, '8,5213' :li;': := o'. • niektóre świadczenia z pomocy, §palt§.cznej/-riiektóreświadczeliia rodzinne " .•• 9 100,OQ " k,._ - e52,00 ' 8448',C)0
,_ .•. ", , ~ oraz za osoby' uczestniczące w żajędac~ VI,cęl\trtlll1 integra,cji społecznej." ..' ,;,.,s ",,~ ., •

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9100,00 - 652,00 8448,00

~5~~$ I' Ośrodki pomocy społecznej ."," ~ "n_ 29'035@;OQ " .' -5 155,00 i;':"',.. 285201.0Ó

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 201 875,00 - 5 155,00 196720,00

4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 180,00 780,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 500,00 50,00 550,00

4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 1 000,00 - 230,00 770,00

Razem: 20 905 938,00 - 335 601,00 20570337,00



Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu advA:inistracji rządowej i innych zadań zje
RADA GMINY

Godziesze Wielkie

Załącznik nr 3
nych gminie ustawamAouchwały nr XXVIII/148/09

Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 września 2009 r.

Razem: I 3076940,001 - 340147,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

an dochodów na 20D9 rokzwląianych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej należnych budżetowi państwa wynoBiWOEl~~ł al!:~v
Dział 750, rozdz. 75011 §0690 -18.000,00; Dział 852, rozdz.85212§0970-9.1 02,00 zł .;Pte..~Y;2~~~4

mg~óz~i§;ymanskl
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Wydatki związane z realizacją zadań zleconych ~ .•akresu administracji rządowej i
innych zadań zleconvch ustawami

RADAGMI
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVIIII148/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 września 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie
iC.':',:· .' I.. ;~ : ' ..::u,\:;;;';:·<·'~' -,-;,•. :.•.:.~,;~ ..... "., ,:.,.{""j,'Z. ·... ,,;;i1•. ' .... ";';.:.,;;:." f''-' I'?.·;':«~'··',;·~;"w:~~,h'~01~" :;::.( ....~,! ,J. :,.;';'j ~~I(l'ctwoiłOJłi~,C~~F;:;:[':ł!i, .!,Y" ;:'~":~~~""-;;" ::"",!:, ".:~. ". , ' ·r.,; .;';'1i~~'~ , j' 183~19.,()(J:,~,;~~:~,,0~1·?''l'';;. , ":~~'l!?~t~

0109~ ;~ozosta{a działalnośe:~' ' "!II' 183 119.dO < -e.so 183 119,00
1< • _'. _ <Ul ~ ~

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 2000,00 0,00 2000,00

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 179529,00 0,00 . 179529,00

.,~ '750 ,>; .~; I." _ '.1 :A1ttrtlinistraejapub~iczna ~t:',."-.' ,>~ . ," 65 500,OO~; .. n &,OÓf .65~OD,00
~ I; 'c _ '. "'-, _ ~ J.. _' __, .,'. _:..; T _-->.

75d1t
l

!Jrzędy wojew6dzkie "411 , "': " 65 500,00 ~ , ,-- 0,00 • ll; IJ! 65 500,00

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

1.~c.751 [' ..i'" . . .• , 1:!.~ęsfY,~~~elny.,c11 ?,~anówwład~y P!lI'i~;(W.~~-owej•.k.ontroliii o\?hroriy' 2532100 fiOU 2532100l:ffif" '.' I "E. _"~ ,,,'prawa'e,razsądoWnJl;.twa. .,.~I), -, .. ,. , ~ ,'" .. , ' ".~,

i '7ę"1io,J.;~ j .f~~~ąy f.la~elJ1lyeh'o~g,arrÓW::vJła<il:z;ypań~~,~~~Jl.:koJit~Oli'i'OChronY'Pr:ą~a:r.. 1 367,00 ~"" ' " 'l;~;.OO. . :: ~,367;00

4300 Zakup usług pozostałych 1 367,00 0,00 1 367,00

...~lj~~~ ," .!)7:~~~~do parl~mefjt~,~u~OpejSkiegQ '";; ,f' .,Ci , l' 23954,00" :: "U,OQ: '"~~!9M,00,

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14355,00 0,00 14355,00

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

4120 Składki na Fundusz Pracy 47,00 0,00 47,00

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4064,00 0,00 4064,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 0,00 1 600,00

~ 852. ,J .. '. • ~~m()c społecZńa:~J: / '~ ..,li' '1:: .,t"" 2 803 :000,00' ' - 3491.7,i~ ,,;2i462853,00,
. '" "". Swiad~zenia ro·d~i1:i:i:li:l!~~jadc:z;el;)ia,z,fundu~tJ,.al~mentacyjne~gO.tótaz,~. -: ą ,",' y "'''·F' 'f':} . '

852:f2 $~ładkl na ubezpieczenia. emerytalne I rentowe-z ubezpieczenia 2 726400,00 - 305 436,00' :2420 964,00
. ,x. §Q<?Jec:?:nego .. ,,., ';c H : ..

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 54 900,00 0,00 54 900,00

3110 Świadczenia społeczne 2572500,00 -297836,00 2274664,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28400,00 0,00 28 400,00



4110 Składki na ubezpieczenia społe~_:,e ~ '24400,00 0,00 24 400,D,,~

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18000,00 - 10 000,00 8000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 2400,00 22400,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1500,00 0,00 1 500,00

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 1000,00kserograficznych

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2000,00 0,00 2000,00

Składki na, ubezpieczenie zdrowqtne opłacane ;zą' osoby pobieralace - - ~'* ,-

'l352ą3 ",;
"

niektóre świadczenia z pomocy' spolecznęj,njektó.re 'świadczenia rodzinne 9 ~OD,GO - 3 446,00 5654,00.~(' ~ -~-,=,
oraz za osoby uczestniczące w zJ3j~ci~qh'w:centrum integracjispolecznej. D' '" ".,

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9100,00 - 3 446,00 5654,00

, Ej8:I>J,t4 '1\1\ Zasiłki i pornoc w natl:lrz~ Qri:l[ skłą'dkin~;;~beżpieCzel'lia emerytalne i ,'" - , ~
313'235,00;rentowe ", ;;; " ., li li 6750Q,QQ - 3,1 265',00

'l"; - , " D' , "~' o::; z 1: """ •.•. 'D "

3110 Świadczenia społeczne 67500,00 - 31 265,00 36235,00

Razem: 3076940,00 - 340147,00 2736793,00



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Wydatki"" na programy i projekty ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źr6del zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Zalącznik nr 4
do uchwaly nr
XXVrW148/09 Rady
Gminy Godziesze
Wielkie
z dnia 25 września 2009
r.

w tym: Planowane wydatki
2009r.

Wydatki w
Środki z z tego:

Kategoria okresie
budżetu UE, Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródel zagr,

interwencji
Klasyfikacja realizacji

Środki z EFTA i inne
Środki z budżetu krajowego"

niepodlegające zwrotowi
L.p. Projekt

funduszy
(dział, Projektu

budzetu środki ze źródeł Wydatki razem z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:
strukturałnych rozdział) [całkowita

krajowego (9+ł3)wartość zagr.
Wydatki razem Wydatki razem pożyczki na

Projektu) (6+7) niepodlegające
(10+11+12) pożyczki i

obligacje pozostałe+" (14+15+16+17) pręfinansowani pożyczki obliga
zwrotowi kredyty e z budżetu i kredyty cje

pozostale

państwa
I 2 3 • S 6 7 8 9 lO II 12 13 l' IS 16 17

l Wydatki majątkowe razem: x
Program:
Priorytet:
Działanie:

1.1 Nazwa projektu:
Razem wydatki:
z tego: 2007r.
2008r.
2009r.

1.2
2 Wydatki bieżące razem: x 115.313,40 13.825,251 101.488,151 115.313,401 13.825,251 1 13.825,251 101.488,151 1 101.488,15

Program: LLP COMENIUS
Priorytet: Partnerskie projekty

Działanie:
Nazwa projektu: l\1oje życic nasza przyszłość

2.1 Razem wydatki: 3\'622,40 3\.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: VIJ. Promocja integracji spoleczncj

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. 85385395 76.191,00 11.429,00 64.762,00 76.191,00 11.429,00 11.429,00 64.762,00 64.762,00
2010r.
2011 r.
2012 r.
Program: ZPORR
Priorytet: II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich 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
2010r.
2011 r.
2012 r.

Ogólem (1+2) 115.313,40 13.825,25 101.488,15 115.313,40 13.825,25 13.825,25 101.48815 101.488,15
r .K t.. t. W V U I' I ~ A lA ~ I

~iny
~-



RADAGMINY
Godzie ze Wielkie

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVIII/148/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 25 września 2009 r.

Dotacje z budżetu Gminy w 2009 r.

w złotych

"bzłał' Rozdział
. '<O ,< ,111% Naz~~ instytucJI"

illii' ," "l" ,'''' ;J, ,«,.,":11,A' . ''",:ili
Lp. s- K,wófa dotacji ,~

1 2 3 4 5 6

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

2. 754 75412 2820 Dotacja dla OSP 57300,00

3. 854 85415 2590 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zadowicach 450,00

4. 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie 72 000,00

5. 926 92605 2820 Dotacja dla LZS 28500,00

6. 926 92605 2820 Dotacja dla MUKS 8000,00

7. 926 92605 2820 Dotacja dla Klubu Sportowego "ZEFIR" 10000,00

Ogółem 264250,00

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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWOD~ICZĄCY ,;J}
nA~I~~~Nl jJ;r Ifźj(.~~ski


