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Uchwała nr XXIV/127/09

Rady Gminy Godziesze Wielkie

z dnia 27 marca 2009 r.

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

a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,9, 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 L, Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 166,166a, 173,184, ustawy z dnia 30

czerwca 2005 r. o fInansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co

następuje:

§I

w uchwale nr XXII/I 15/08 z dnia 20 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalania budżetu na 2009 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1.w § l dokonuję się następujących zmian:

a) w ust.1 zwiększa się dochody budżetu gminy z kwoty 18.762.988,00 zł na kwotę 20.049.409,00 zł z

tego:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45.221,00 zł tj. do kwoty 18.416.709,00 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.24l.200,00 zł tj. do kwoty 1.632.700,00 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:

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

gminie ustawami w wysokości 2.869.867,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3

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

innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.632.700,00 zł zgodnie z załącznikiem

Nr 4.

2. w § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu gminy z kwoty 19.992.988,00 zł na kwotę

21.369.023,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki w kwocie 21.369.023,00 zł obejmują:

l. Wydatki bieżące stanowią kwotę 16.418.123,00 zł w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne stanowią kwotę 8.573.960,00 zł

b) dotacje w wysokości 257.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2.Wydatki majątkowe w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 4.950.900,00 zł.

3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na

finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Pkt 5 zastępuje się pkt.4.

4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:
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1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

gminie ustawami w wysokości 2.869.867,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości

2.507.700,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3.§3.1 otrzymuje brzmienie:

§3.1 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w

kwocie 85.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i

rozwiązywania programów alkoholowych w wysokości 96.346,00 zł.

4.§4.1. otrzymuje brzmienie:

.§4.1 Deficyt budżetu w kwocie 1.319.614,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu

pożyczek i kredytów oraz nadwyżki z lat ubiegłych.

Zmiany przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. §5 otrzymuje brzmienie:

l. Rezerwa ogólna w wysokości 134.669,00 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości 326.207,00 zł z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 70.660,00 zł

b) zabezpieczenie poręczenia "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w wysokości 25.547,00 zł

c) udzielenie poręczeń w wysokości 230.000,00 zł.

6. §6 otrzymuje brzmienie:

§6 Ustala się plan przychodów wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

Gospodarki Wodnej w wysokości:

l. Przychody 35.000,00 zł

2. Wydatki 82.160,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§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 XXIV1l27/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

I. Po stronie dochodów zwiększa się plan budżetu o kwotę: 1.286.421,00 zł

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.241.200 zł zgodnie z otrzymanym pismem
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 3 marca nr FB.I-6.3011-36/09 z przeznaczeniem na:
"Przebudowę dróg stanowiących ciąg komunikacyjny pomiędzy Gminą Brzeziny i Gminą
Godziesze Wielkie".

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem MF z dnia
31 stycznia 2009 r. nr ST3/48201l/09 - zmniejsza się plan udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych.

Dział 758 Różne rozliczenia
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 49.724,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem MF z
dnia 31 stycznia 2009 r. nr ST3/48201l/09 - zmniejsza się subwencję oświatową.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10 luty 2009 r. nr FB.I-6.3010-4/09
zwiększa się plan dochodów zadań zleconych gminie w rozdz.85212 o kwotę 53.700,00 zł
z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składek ZUS: w
rozdziale 85213 zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1.300,00 zł - składki na
ubezpieczenia zdrowotne; w rozdz.85214 zmniejsza się plan o kwotę 16.200,00 zł z
przeznaczeniem na zasiłki stałe; zwiększa się plan dochodów w rozdz.85214 o kwotę
14.200,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.610,00 zł zgodnie z otrzymanym pismem z dnia
20 lutego 2009 r. nr FB.I-7.3011-40/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

II. Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:

Dział 010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zmniejsza się zadanie inwestycyjne "Rozbudowa wodociągu gminnego na terenie Gminy
Godziesze Wielkie o kwotę 50.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.241.200,00 zł zgodnie z otrzymaną dyspozycją
Wojewody Wielkopolskiego. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.200,00 zł wg
dyspozycji samorządu wiejskiego wsi Józefów o kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na
remont OSP.



Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zwiększa się plan wydatków o zadanie inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł z
przeznaczeniem na zakup koparko-spycharki.

Dział 710 Działalność usługowa
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 64.400,00 zł z przeznaczeniem na
plany zagospodarowania przestrzennego we wsi: Wolica i Borek.

Dział 750 Administracja publiczna
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.629,00 zł z przeznaczeniem na składkę
członkowską po przystąpieniu do Stowarzyszenia "LGD 7- Kraina Nocy i Dni".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Zwiększa się dotacje o kwotę 1.200,00 zł dla OSP Józefów.

Dział 758 Różne rozliczenia
Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 49.789,00 zł ze względu na zmmejszeme
subwencji i udziałów w podatku dochodowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.239,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
projektu wyrównywania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - edukacja przedszkolna oraz dokonuje
się zmian w paragrafach dla prawidłowej realizacji budżetu.

Dział 851 Ochrona zdrowia
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 11.346,00 zł; środki pochodzą z nadwyżki
budżetowej z lat ubiegłych.

Dział 852 Pomoc społeczna
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 67.900,00 zł , a zmniejsza się o kwotę 17.500,00 zł
zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami Wojewody Wielkopolskiego. W dziale 85214
zmniejsza się paragraf 3110 - zadania zlecone o kwotę 16.200,00zł a zwiększa się
paragraf 3110- zadania własne realizowane w ramach dotacj i celowej za zadania własne,
zadania bieżące gmin o kwotę 14.200,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.610,00 zgodnie z przeznaczeniem wg dyspozycji
Wojewody Wielkopolskiego.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport
Zmniejsza się dotację przyznaną Klubowi LZS o kwotę 1.500,00 a zwiększa się wydatki
budżetu o kwotę 1.500,00 z przeznaczeniem na zakup energii.



III. Zadania inwestycyjne
Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu na zadania inwestycyjne o kwotę
1.241,000 zł oraz wprowadza się zmiany w zadaniach planowanych na 2009 r. Ogółem
plan na 2009 r. wzrasta do kwoty 4.950.900,00 zł.

IV. Rozdysponowano nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 89.614,00 zł.
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

ZM, .NADOCHODÓW BUDŻETU
Załącznik nr 1
do uchwały nr XXIV!l27/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

l< ~600 t '·:4<l'·' ~':~;;; rrranSPQ~i~:ląC2!noŚ~.'~~~~-:,. o,~ol' ~"J~ o, .".;~~"\\ ,.:;' ",~)!Ii",i~;t;"i;..39"500,D(f~: '";;''<'U41'2ÓO';OO. ,~~;~3~700\O~

60016 ".. Drogi pUbł~ile gminne" 391,5QO~00 1 241200,00, 1632 700,OQ
"- --, - - ~,- ~--

6330 Dotacj~ celowe otr.;ymane z budżetu państwa n~ reali~ację inwestycji i O00 1 241 200 00 1 241 200 00
zakupow inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) '. ' ,

, . . poctio(ly o,~osób iPtaWn,Y@,Ood osób fizy-t-żnycli iod innYCł;I . ~ , '!(l . ':: " . . '.' ,
(",1156:,,, "'·edi:1osteJ.('ij;fi~posiadająoyp~,;(!sobOwoś~tpJ:awnej!or.~'Z"WYtdatki ::.' . "t4' 18'3iIlU'" • 65,00 fi , ";;'4174118,00'

~w!ą~aąe"zJch poborerti. ., .•" . '. '''k ,:.~ ",
, ,

75621- Udz,iały ~min' w podatkac~;$ta~owiącychdoch6d budżetu I'l~ił$twa n 1 970 463,O,IDoo . 3. - 65,00 '" 0'01 970 398.00

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 969 963,00 - 65,00 1 969 898,00

o" '!,611 o" ".~, ~. ,=r,' 'R~~ne,~o~~~ce-~i;r !!i~;b' o o "'k'-.' o '"'-! 'f',--••' __ '-'~ - ~-~1'Q:385798,OO _o" " '!>fil -4~724,OO ~, ,,':r,933,6074~!lO

75801 CZę~Ć.9$Wiatówa subWencjipgólnej dla jednestek samorządu 5693077 -OQ' ,,4972400564335300
tęrytor.lalnego ,. , __'< "'

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5693077,00 - 49 724,00 5643353,00

lł'52 ~ ~_'" Pomoc spQł~ezna r\. .,,~_003,8QO,00" 50 400~00, 3054 200\00
IswiadczeniaFodzinne, śwlągćz'enia z fWill'd!J$.7;U. alir.nenfacy,jnee.g,o oraz "-'... '........,.-"it '" --.'

852'1'2 składkina ubezpieczenia emerytalne i reilfowe z ubezpieczenia ·2 673 700"OQ 1- 53 700,00 '2727' 400;00
'" ·spolecznęgQ,~· , __'-fr. ". ,_ ." " '.' _ • ',.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2672 700,00 53700,00 2726400,00

gminie (związkom gmin) ustawami
~. ... Składkij ,ną~tiIDezpieczenje .z;1;lrowotne ópłacan.ęz.c:t osolDy,!,?ohiierajl;iee ~ ,}ii,/ ~', n -r: '.;Ie"
85213' • ",~ niektóre śwjęglczenia z paffiocy·-społeczn,ęj,'niektare świad~ehia· rodzinne' ~ 10400,00, ,,1 300,00 9100,00

, .". _. oraz za Q1;?QPy. uc~estniczące W ~ajęci?qh w~'entwm integrą~p.ołecznej, . l "'C, • - ~

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 10400,00 - 1 300,00 9 100,00

gminie (związkom gmin) ustawami

r' 85i~4 . ~-"'?,'F' Zasiłki; ip~'9C ,w< naturzeó~?::żskła.dki. nĘl,u~ęzpiiictenia ei:n~~alne i --- ~,c 30000" • _2 00000 . ~,. - ~.~ ;59300 on
.r , . -. .~ rentowe' II·· 'c' .C. • +"'. '" ,4-'" '.~<' ,. jjIi' . ••. .,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 83 700,00 - 16 200,00 67 500,00

gminie (związkom gmin) ustawami

2030 Dota~je celowe otrzymane, z budżetu państwa na realizację własnych 77 600 00 14 200 00 91 800 00
zadan bieżących gmin (związków gmin) '"

'":854 !c ", w', '~~ "EdJJ'k'acyjha·i>pjekawycil'~wawcza, .".. '~' "ill__ '0__: 2t. 0,00" ,i' 44610,00' ..".,, 'ii-4461P,OO

8541'5 -: Pomoc materialna dla ucz~jów ,'.' si" -'c, ~ ,'i!F O;OO\:/~. 446,10,00 c' o __ . p Hl " 44610,00

2030 Dota~je .c~lowe otrzymanez budżetu państwa na realizację własnych 000 4461000 4461000
zadan bieżących gmin (związków gmin) '"
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Razem: 18 762 988,00 20 049 409,001 286421,00
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RADA GMINY
Godziesze Wielkie

ZMI[ JAWYDATKÓW BUDŻETU
Załącznik nr 2
do uchwały nr XXIV1127/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

Dział

" 0.10.10.

225100.,0.0.

Rozdział I Paragraf Treść Po zmianiePrzed zmianą I Zmiana

f)!fiO ,

875 2fIO,PO
,.l.;,

",:!ił (t1
II' Ro'ni~tw9łł<!Wl~~tw~_.,~, 1o'g~ 1~~\,b!t[:~L:.it~_'LiC_c, , '·50 OO~i~(),.

1; ~. 91'~~lri~d.()1

60.50.

925 20.0;0-01' . . - 50'000,001~lnfFastrukturawodociągowa ,i si!nltaeyJnaWsi ~

60.016

4210.
--
60.50.

ee -"'-
7Qł5~~-!E

I 60.60

7teJD:4:
~I

4300
:-'" -

-~

75.0.23

4430.

,p:;, ,;;"t .'.
75412
;;:"~ .

~
--'~~-;'i' ,

.. , "'.
7~8.!a .»

i
4810.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 92520.0.,0.01 - 50 000,0.0.1 87520.0,00.

StlO ,"

2 777 500,oaL 1 240000,001 4017500,00.

Tl'ansporH 'łączn ość ,. 2 859.50ó.óol~- . 1240' 0001001 4 099-5oti,~~

Drogi publiczne gminne .~

Zakup materiałów i wyposażenia 650.0.0,0.0.1 - 1 200,001 63800,0.0

li 100..
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych I 2572500,001 124120.0.,0.01 3813700,00

Gp.~p~arka'mie!!zka":iowa;"~,,~ ~,~ ~;~ ',i!I;. 14;1·tiPQ~ą~ ~_" " , _1,9i1~70QJ!o.J'_
Gospodarka :gruntalil'lil i nferucho~oś"cia~'i:.f:.jf " 1417o.U;@O: n:9rJ7óo,Ob

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych I 0,001 500.0.0,001 50. 0.0.0,0.0

710 Działalność usługowa ~ ,. '" - - ,I - - 27000,601 ' 64400',001 ' 91 400,()O

754

27S2~o,ao 6440.0,001 fj1:4QO;Q',OPlany zagospodarowania, przestrz-ennę§,<;l;:)W,

Zakup usług pozostałych 270.00.,00 64400,001 91 40.0.,0.0.

750 86:29,'00
'ry

2 330 200~Obl'.:~ .~
i".~ ; . "'l!\

Ad min istra cjcf plibł1~zna" .'
~"',

~
·r'

-" ~ 2 338 &:29,00;
,... tl,'

2 1'32 200,00.1 ',,~"lUi1Zędygmin (miast imiast .n:a,prawacnJłę'fl!@'ttJ) 4'140·849',Q0. ,~" -:
8 'Ei2,9:,Da

Różne opłaty i składki 8629,00 24629,00160.00.,00.

Bezpieczeństwo'publ'iczne iochr.<l!na;pfil~~p~~r~wa"..~.•
'.' .~.w~.', :.' •

120 :o:OO.OOJ,,:W
x: _ J'ii;. j .:ft

~~(
'N"

U120olo~1200,00

158,

Ochotnicze straże pożarne .~ 1200,00 1:21'iQO,PO120000;00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 20.0.,0.0. 51200,0050000,00

S
łE w· ~i .. 5tO 655.001"" ",'1Różne 'I'ózliczenla

-e,
-49789\00

--
- 49789,00

-
- 49 789,00

5'239;00
I

2000,00

3000,0.0.

- 6500.,00

460 87fkOj)

Rezerwy og,óllila i celowe
•• - l\_~

'1 510665,00 4ąO 876;QO

Rezerwy 510665,00 460876,00

'80t'"
.,.

8' 1'411·4·O~f{6!1~.". . ';
~, ..~ w;!

:8 1.46 37~~iJdl:Oś~iatal wy,chowanie .. ''t\'l'

"'801~Gl{ii,'I ;;; 4 553982,001Szkoły podstawowe 455.5 '982,.0'0...
4170.

4210.

0,00 3000,00Wynagrodzenia bezosobowe

218600,00Zakup materiałów i wyposażenia



4300 Zakup usług pozostałych \ t 46600,00 - 1 600,00 45000,00

4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń

5100,00 - 300,00 4800,00kserograficznych

4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0,00 7400,00 7400,00
. ~ , ,. .. ,

80104 Przedszkola ~H: 386200,00, .. 3239,00 489439,00
~;;-.J' ,. ;;;.: - .. -

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4960,00 4960,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000,00 - 2000,00 3000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 279,00 1 279,00
~.. ,. . ,

. .
80,11.0 . Gimnazja

:UL
'f 916 300.,Q€l ' 0,00

"
1916300,00

"ri.; ~ .. .' _"_1:'~ ~"tf",f"'._, .. .. ~.;

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78700,00 .. 2000,00 76700,00

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

Dokształcanie i doskonalenje-nauczyeieli
~. ~<~ "

80146 M "::;; 39500,00: .
;;

0,00 "39500,00
.. .. .'c ~

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1000,00 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 39500,00 .. 1 000,00 38500,00
~~.. , ,.~ I ' ~'(;",'4_ . c': . fi - ?f:: :ijr~;;; '"

..
,.ii . =,'ą51 I . Odhroną~.f.fr~wia , ~ m ;85000,OU 1-1346,00 963.46,00"'., c;'

...•~ - ... -
85t54 Przeciwdziałante alkohoHzm$wi

"

83 000,.00 i .' 11 346,00 L 94346,00
"~C •. c'. ..

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38000,00 6346,00 44346,00

4300 Zakup usług pozostałych 29500,00 5000,00 34500,00
'I . 'f'_":·r:~: -,

Pomocsp,ęłgcZpąl ~~";,: --- -~,.._-
e- --':"t:'~.r-r: ','1 A .. , . .- ...

ę52 ", J!l;
, .•, - ~,.:.;..,. ",.o' -3 6~1800,Oll' 50400,00 3:672-'200,00

--'-- ~ Ł--:" o"
Swiadćzenia rodzinne, śWiędczenia, z fUlClQUszu'alimentacyjneego oraz ..•...

'}'i:,
..

'. ~: :-:lo •.•

8.5212- składki na illfuezpleczenraeJii.~ritaJne i rerrtowez ubezpieezsnla n i' <2,6727Q(J)o,OO ar" e- 537.00',00
1.::

·27Z&400,QO
społecznegO' ~_ .~,

"" ",!c._ . -- ,-, - -- .
3110 Świadczenia społeczne 2572 500,00 53700,00 2626200,00

Składki na.nbeepłeczenłe zifro.wotne opłacane za osoby pobfera]ace, .;

85213 niektóre swladczeniaz porif(~~y społecznej, niektóre świadszerna rodzinne _ 1040.0,0.0: - 1 300,00;" \9100.,00
c, ,:,. _ .. , oraz za 'ę>$~!'5~uczestniczą~~ w ząjęcia~h~Wigemtrum integtaciispołecznej~.' . ,; '".; ~ /,'1* " ,

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 10400,00 .. 1 300,00 9100,00

8~21A Zasiłki i,pomo6 w naturze oraz składKi na uliezpieczenia em.erytalne j 241300.,00 ; . - 2000;00 ~?39,300,00.~ rentowe.' .. _ '. . . .<- " 'Il , .'.:i

3110 Świadczenia społeczne 241300,00 - 2 000,00 239300,00
..

c ~ ~< l' ~f': Edu.kcą!'f~J~ :opje1<~Wy~~i~awcza] ';~;
'" " c, h ~h:it~_'" 'n .s; ..+: ai30Ó;OU: "

". ,lit"07910 00:lłS4 ! " . , "

'" , ,'~ ,~ , 44 6~O"OO. ,Al:! .

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

'" - -
I '

85415 I Pomoc materialna dla uczniów
, . "' 0,00. LO·

44610,00
~, ;'l ,j

. 44610,00- - ""
J~ _--:....~- .. " ..

3240 Stypendia dla uczniów 0,00 43717,00 43717,00

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 893,00 893,00
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~,~-, l!; ~~:~~j:, . ~ui~~rafiiicz~'ł;~P~.1·~ " \? ." : ,~,,' .: . ":;~';'. ';'~;' . V48000~OO I!~~ "'''''::'::!,<~ .Ó;ÓÓ' '··""'t,w,: .....r, :1~·j)ob,o'(). '92~ J :,: '~i •

" , ,t;.; . '0' ~. , ,

926~5 :Z~dania Wzakr~~ie .ktJJtl:Jry:fi~y,~?'ńeji sportu
~ -o" , '

F:.f80QQ,00.. ,f' 48.000,00 tv:. .0,00
~., '" .. :I. __ :;>"••1'-

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 48000,00 ·1 500,00 46500,00zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4260 Zakup energii 0,00 1500,00 1 500,00

1 Razem: 1 19992988,001 1 376035,001 21 369023,001

PRZEWOD\ICZĄCY
ady Gmin

~'n
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Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu ci, .tlnistrac]] rządowej i innych zadań zl
RADA GMINY

Godziesze Wielkie

Zał!!cznik nr 3
.>nych gminie ustawąB1~chwałynr XXIY/127/09

Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia27 marca2009 r.

paragraf tresc Zmiana

~5o. . Admlnlstra'cJa pubne:z;n;ij~ .:' ",\I ~. " 0,0.0.' .:6~·5I):Ofob,
cz.,.... '-. . ' .• ' .. 0 , ,.~t:.~,._ •.' ! -:! .~~_! ,. o.. ,_~ "._,

Urzędy wojewódzkie 0,00 65500,OQ

dzial rozdzial

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

65500,00

Po zmianie

65500,00 .0,00

,751'
~ "'5ł

~
Urzędy 'nac.zelnyeh o~ganów:,wf.ld~Jiańi:śtWj;jWej"kontroli Ij oohrony
Iprawa oraz sądownrctwa' . >, ' .,' 1361.001 ~~,~,": 0;00 1367,:00

1367,00,
"',

0,00 1 367,00.. - •.••.. "<:.,. , ~"::.__ .- ..

1367,00 0,00 1367,00

~ 7:1)6ąOO;óÓ' ; :t;~'$5~-E. ~., ._', -
;fe. 36200;00 2,,8i)3:lóOO;00--_ ..

2 672 700,00 : ~,~ '\ ~ 53700,001 2726400,0.0
,

2672 700,00 53700,00 2726400,00

,+,:~, '."l: .• ,

1O 400\,00.; :' ~ 1300,00: ,
"'

9 UJOitl,@
,-,. ':'h ,

I

10400,00 . 1 300,OQ 9100,00

" ,;r.! . "

(i)7'§OO:OO'83100:;00 ":"~,, ? - 16 200,0.0 , li... __L .

83700,00 - 16 200,00 67500,00

Razem: 2833667 Razem: 36200 Razem: 2869867,0000

75101

2010

Urzędy naczelnych organów wła~tY panstwow~j,.kontroli i ochrony prawa

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

85Z
,.

852f2

85213

'. ,,852'1'4'

~,,~[lł~h:
J;!' ,

Zasiłki i :pomoc w nalurz,eorazskłcieRi:na UlJ:)ezpiefu".zenlaemerytalne i
[rentowe . .z . .

2010

_. - ..•:

2010

2010

,1 I:POIl)Oc'spOł&!:,znal ,14

ISwiaclczetlia rodzinne". świadczeńia Ztfun'ę.ggu alimentaeyjneego 'oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i fenfewe' z ubęzpieczenia
społeszneęo
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieCzenie zdrowotne ó'płapifheża osóDY':p.ot)ięr~jace
niektóre świadczenia z p0mqcY'SPQł~rięj, niektóre świadczenia; rodzinne
oraz za 'osoby' uczestniczące w ~aJ:ę,Ci'aCh',"lcentr~jnJtltegracji społecznej,
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami

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



.akresu administracji rządowej i Załącznik nr 3
do uchwały fi XXIVI127/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych
innych zadań zleconych ustawami

RADA GMINY
ziesze Wielkie

3020 IWydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1200,00 53700,00 54900,00

3110 Świadczenia społeczne 2572500,00 0,00 2572 500,00

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

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24400,00 0,00 24400,00

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

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18000,00 0,00 18000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 0,00 , 20000,00

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

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

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

4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
1000,001 0,001 1 000,00kserograficznych

4750 Zakup akcesoriów komputerowych. w tym proaramów i licencii 2000,001 0,001 2000,00
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RADAGMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIV/127/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 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 §
1 2 3 4 S

600 60016 6610 Przebudowa dróg 391.500,00
stanowiących ciąg
komunikacyjny
pomiędzy Gminą
Brzeziny l Gminą
Godziesze Wielkie o
długości 5,820 km

6330 Dotacje celowe 1.241.200,00
otrzymane z budżetu
państwa na realizację
inwestycji i zakupów
inwestycyjnych
własnych gmm
(związków gmin)

Razem 1.632.700,00

PRZEWOD'iICZĄCY
,R~~?n~r~~f~



A D A G l 'ił~"Y •
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 5
do uchwałynr
XXIV/I 27/09
Rady Gminy
GodzieszeWielkie
z dnia27 marca
2009r.

Zadania inwestycyjne w 2009 r.
w zlotvch

12

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 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 dzial 010 5194700,00 975200,00 975200,00 0,00

Przebudowa dróg
gminnych na
terenie gminy
Godziesze
Wielkie

Urząd Gminy
5. 600 60016 6050 polegająca na 549300,00 549300,00 549300,00 Godzieszewykonaniu

Wielkienawierzchni
asfaltowej na
istniejącej
podbudowie w
tym:

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

6. 600 60016 6050 Wielkie z drogi 756700,00 756700,00 756700,00 Godziesze
gruntowej w Wielkie
drogę o
nawierzchni
tłuczniowej

Budowa
kanalizacji

1. 010 01010 6050 sanitarnej
Godziesze Małe-
Krzemionka

3232600,00 173000,00 173000,00

10 11

Urząd Gminy
Godziesze
Wielkie



\

Przebudowa dróg
stanowiących
ciąg
komunikacyjny

Urząd Gminy
7. 600 60016 6050 pomiędzy Gminą 2655633,00 2507700,00 875000,00 1 632700,00 GodzieszeBrzeziny i Gminą

Wielkie
Godziesze
Wielkie o
długości 5,820
km

Ogółem dział 600 3961633,00 3813700,00 2181000,00 1 632700,00

Zakup koparko-
Urząd Gminy

8. 700 70005 6060 50000,00 50000,00 50000,00 Godzieszeładowarki
Wielkie

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

Zakup pieca CO
Urząd Gminy

9. 801 80101 6060 w Szkole 12000,00 12000,00 12000,00 Godziesze
Podstawowej w

IS"C7vnip Wielkie

Budowa
Urząd Gminy

Pszedszkola w10. 801 80104 6050
Godzieszach

100000,00 100000,00 100000,00 Godziesze

Wielkich
Wielkie

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

Ogółem 9318333,00 4950900,00 3318200,00 1 632700,00 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
__4';?/JI1Y

. J / I?f'~ef~~1rvv



RAUi\GMlNY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIV/127/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp. 1",,,Dział , Roz~ział §**
:'1' Nazwą instytucji Kwota: 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 51 200,00

3. 921 92116 2480 Biblioteka Publiczna Gminy Godziesze Wielkie 72 000,00

4. 926 92605 2820 Dotacja dla LZS 28500,00

5. 926 92605 2820 Dotacja dla MUKS 8000,00

6. 926 92605 2820 Dotacja dla Klubu Sportowego "ZEFIR" 10000,00

Ogółem 257700,00

* 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)

t" kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWO D\ ICZ.\C'·
Ra~7i~~'7"1'Szy";J7,,ki



RADAGMl~Y •
Godziesze Wlelkie

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIV/127/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

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

Klasyfikacj a Nazwa zadania Wydatki
Dział Rozdział §

I 2 3 4 5

600 60016 6050 Przebudowa dróg 2.507.700,00
stanowiących Ciąg
komunikacyj ny
pomiędzy Gminą
Brzeziny I Gminą
Godziesze Wielkie o
długości 5,820 km

Razem 2.507.700,00

PRlE WOD\ I.CZĄCY
~~~;wny _ ))~ I

r'!{zef ~m':inttJ" r ~



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIV/127/09
Rady Gminy Godziesze
Wielkie
z dnia 27 marca 2009 r.

Przychody i rozchody budżetu 2009 r.

• w złotych

L.p. Treść § Zmiana
Plan

I 2 3 4 S

Przychody ogółem: 89614,00 1319614,00
1. Kredyty i pożyczki krajowe § 952 0,00 1 230000,00

Pożyczki na finansowanie zadań
2. realizowanych z udziałem środków § 903 0,00 0,00

pochodzących z budżetu UE
'--3. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych § 957 89614,00 89614,00

Rozchody ogółem: -

PRlEWOD\ICZĄCY
rA~7~iny ~

r"'j6zef S'i/'':;;;nski



RADA GMINY
Godziesze Wielkie

Załącznik Nr 9
do uchwały nr XXN/127/09
Rady Gminy Godziesze Wielkie
z dnia 27 marca 2009 roku

Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na 2009 rok

Przy~hody

Dz. Rozdz. § VVyszczególnienie Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska 35.000,00

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 35.000,00
Wodnej

0690 Wpływy z różnych opłat 35.000,00
z tego z tytułu:
- opłat za korzystanie ze środowiska 35.000,00
Razem
Stan środków pieniężnych na początek
roku 47.160,00
Ogółem 82.160,00

Wydatki

Dz. Rozdz. § VVyszczególnienie Kwota

900 Gospodarka komunalna i ochrona 82.160,00
środowiska

90011 Fundusz Ochrony Środowiska i 82.160,00
Gospodarki Wodnej

4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1) zakup drobnych materiałów w tym 2.000,00
worków na śmieci

4300 Zakup usług pozostałych 33.800,00
w tym:
1) utrzymanie czystości -wywóz 10.000,00
pojemników na śmieci i koszty dzierżawy
pojemników,
2)usługi utylizacji padłych zwierząt 9.300,00
3) Wywóz wałęsających się psów do 4.500,00
schronisk
4) wsparcie dla "Gminnego Programu 10.000,00
Likwidacji Eternitu"

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 10.000,00
ekspertyz, analiz i opinii- opracowania
niezbędne do wydawania decyzji z zakresu



ochrony środowiska
6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 32.500,00

w tym:
- Szkoła Podstawowa Stara Kakawa 8.300,00
- dofinansowanie budowy przydomowych 18.000,00
oczyszczalni ścieków -,

- zakup przydomowej oczyszczalni ścieków 6.200,00
dla potrzeb szkoleniowych mieszkańców
wsi Żydów
Stan funduszu obrotowego na koniec roku 3.860,00
Ogółem 82.160,00

PRlEWOD\ICZĄCY
R1Ł<?iny ~

~oi!(SZy~



RADAGMlNY
Godziesze Wielkie

Zalącznik nr 10
do uchwaly nr
XXIV1127/09
Rady Gminy
GodzieszeWielkie
z dnia 27 marca
2009 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2012
.. _._. _ ..

I ,,,~ói\ ~ ,'"",;i' ,0 " i.! ;'1.,;' W
~ ~-, .;ł; .. - -if"'-" -'. . ,'i ' {{ ~ ,cJfi.

J Phrnowane wyd~fk/,J ' "i

,li iii ,~' - - - __' T "o"'-\-'- _~~'1._
- .:

;I: tegoiródla flnans:cffl.ąnia " - ,..- Jędnostka
iV'~t~ ,,~1. ~Xjl5 lila ~%{ . ,x";, • >t<; ::..b..~l • ,- - • t}; ~ ~} I'i, ' organizacyjna

NaWa zada,tiia" 'Łąeiiiii"
~ , '

R d 'inwestycyJ,oeg'O' tok' ' śro~ki l'QalizuJąca
Lp~ Dział oz Zo, ił 'Qkre-s,ąlall~a~Jj kos~" /,)udżEltoViV q śrbdkl ; ~~Je.nio I

'20!10r. 20tlf'~. " 2012,1.
,prQaramlub

J
l! (w 'latachLg

, ,fl.naO'sow& 20Q91! dQCtltRty kredyty pochodzące ne ' kogrdynuJąca
I n i(8+9+10+11), własn:ejst Ip0życiki zin:ny.ćh w,art. ~ wy'k,Qnanle
~ ~ ,g _, ."je '.t. żr~Ę!~' Ills~;'4;,pkt , ~r I1r:Q!!tamu.:111 ' '~.':1 2 (3,u.f.p.1

...::M~ ~ ,~-
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poprawa Urząd Gminy
1, 010 01010

gospodarki wodno
4485700.00 266200,00 266200,00 0,00 1 000000,00 1 000000,00 1 000000,00 Godziesze

siekowej w gminie Wielkie
2005-2012

Remont budynku
z przeznaczeniem
na cele społeczno UrządGrniny

2 010 01036 - kulturalne oraz 598380,00 100000,00 100000,00 0,00 498380.00 0,00 0,00 Godzlesze
wykonanie Wielkie'
parkingów i
chodników

Ogółem 5084080.00 366200,00 366200,00 0,00 1498380.00 1 000000,00 1 000000,00 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\ICZĄCYc;?J;;;:~~


