UCHWAŁA Nr XXIX/201/09
RADY GMINY PRZECŁAW
z dnia 14 lutego 2009 r.
w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 182, art. 184, i art. 188 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249. poz. 2104 z późn. zm.) oraz art. 87b ust
1 i 3, art. 88b ust 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U.
Nr 49 poz. 196 z 1994 r. z późn. zmianami) Rada Gminy Przecław uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości

24.887.331 zł 34 gr

z tego:
–

dochody bieżące

23.679.953 zł 60 gr

–

dochody majątkowe

–

dochody dla projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej
1.107.377 zł 74 gr

100.000 zł

Dochody o których mowa obejmują w szczególności:
1. Dochody własne Gminy

1.980.360 zł 82 gr

2. Udziały w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa

2.308.037 zł

z tego:
udział we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych
3. Subwencja ogólna

2.308.037 zł

14.975.530 zł

w tym:
–

część wyrównawcza

6.174.491 zł

–

część równoważąca

378.154 zł

–

część oświatowa

8.422.885 zł

4. Dotacje z budżetu państwa

3.975.818 zł

w tym:
–

dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie
ustawami w wysokości
3.975.818 zł
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości
418.200 zł
6. Dochody majątkowe ze sprzedaży mienia komunalnego

100.000 zł

7. Środki z PFRON na realizację programu celowego „Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez
osoby niepełnosprawne zamieszkujące Gminy wiejskie oraz miejsko - wiejskie”
22.007 zł 78 gr
8. Dochody na realizację projektów

1.107.377 zł 74 gr

w tym w ramach:
–

Programu Kapitał Ludzki

–

Programu Integracji Społecznej

701.148 zł 44 gr
406.229 zł 30 gr

Szczegółowy podział prognozowanych dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik
Nr 1.
Szczegółowy podział dochodów w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej wg zawartych umów w ramach
PO KL i PIS określa załącznik Nr 2.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2009 r. w wysokości

27.219.935 zł 34 gr

w tym:
1. Wydatki bieżące

22.965.344 zł 85 gr

w tym:
–

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

–

dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

715.000 zł

–

dotacje przedmiotowe dla ZGK Sp. Z. O. O

107.217 zł

–

dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku
120.000 zł

–

dotacja celowa dla Spółki Wodnej

–

pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego

–

wydatki na obsługę długu Gminy

–

wydatki na realizację programu z PFRON
2. Wydatki majątkowe

10.789.912 zł

7.000 zł
2.002.275 zł 79 gr

230.000 zł
22.007 zł 78 gr

3.127.683 zł 93 gr

w tym:
–

wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi na rok
gr

2009 2.158.673 zł 02

w tym:
–

wydatki na finansowanie poszczególnego programu

1.431.984 zł 04 gr

w tym:
–

program Nr 1 „Budowa urządzeń zbiorowego odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę”
1.431.984 zł 04 gr
3. Wydatki na realizację projektów wg zawartych umów

1.126.906 zł 56 gr

w tym:
a)

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

720.677 zł 26 gr

w tym:
dla projektu „Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci wyrównywanie szans” 55.242 zł 36 gr (wkład własny
1.528 zł 82 gr)
dla projektu „Czas na aktywność w Gminie Przecław” 176.000 zł (wkład własny 18.000 zł)
dla projektu „Nowy zawód lepsze jutro” 346.855 zł05 gr
dla projektu „Wiejskie szkoły z pomysłem - lepsze jutro dla uczniów”
w ramach Programu Integracji Społecznej
b)

142.579 zł 85gr

406.229 zł30 gr

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

263.864 zł 02 gr

Szczegółowy podział wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 3 i 4.
Szczegółowy podział wydatków majątkowych w dostosowania do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr
5.

§ 3. 1. Ustala się rozchody z tytułu spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych
w latach ubiegłych w wysokości
1.255.000 zł
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetowego Gminy w kwocie 2.332.604 zł ustala się:
–

długoterminowy kredyt bankowy w kwocie

2.332.604 zł

3. Źródłem sfinansowania spłat rat zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek, emisji obligacji
jest:
–

długoterminowy kredyt bankowy w kwocie

1.255.000 zł

4. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 3.587.604 zł w tym z tytułu:
–

długoterminowego kredytu w kwocie

3.587.604 zł

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów określa załącznik Nr 6.
§ 4. Określa się limit zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie

3.587.604 zł

w tym:
–

na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie

2.332.604 zł

–

na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek emisji obligacji w
kwocie
1.255.000 zł

§ 5. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu celowego - Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej.
a)

przychody w wysokości

9.000 zł

b)

wydatki w wysokości

10.049 zł 92 gr

Szczegółowy plan przychodów i wydatków GFOŚiGW określa załącznik Nr 7.
§ 6. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości

715.000 zł

w tym:
–

dla Biblioteki Gminnej

255.000 zł

–

dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki

460.000 zł

Szczegółowy podział dotacji w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 8.
§ 7. Ustala się zakres i kwotę dotacji przedmiotowej w wysokości

107.217 zł

w tym:
–

dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp.Z.O.O

107.217 zł

z tego:
–

na dopłatę do ścieków 51.300 m3 x 2,09 zł/m3 brutto 107.217 zł pokrycie różnicy ceny ścieków
wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla gospodarstw domowych i użyteczności publicznej.
Szczegółowy podział dotacji przedmiotowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik

Nr 9.
§ 8. Ustala się dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji dla podmiotów
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości
120.000 zł
z tego na zadania:
–

w zakresie ochrony zdrowia

10.000 zł

–

w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

30.000 zł

–

w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

80.000 zł

Szczegółowy podział dotacji celowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej oraz zadań przedstawia
załącznik Nr 10.
§ 9. Ustala się dotację celową dla Spółki Wodnej w Mielcu w kwocie 7.000 zł na utrzymanie i konserwację
urządzeń melioracji wodnej.
Szczegółowy podział dotacji celowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr
11.
§ 10. Ustala się pomoc finansową dla Powiatu Mieleckiego w kwocie

2.002.275 zł 79 gr

w tym:
–

na współfinansowanie kosztów działalności „Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego” w kwocie
2.275 zł 79 gr

–

na remont drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma - Przecław - Radomyśl Wielki o długości 9,294 km kwota
1.550.000 zł

–

na remont drogi powiatowej Nr 11 77 R Tuszyma - Blizna o długości 1.5 km kwota

–

remont chodników w miejscowości Rzemień 0 długości 554 m kwota

150.000 zł

300.000 zł

Szczegółowy podział pomocy finansowej w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr
12.
§ 11. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego w wysokości
3.975.818 zł
z tego:
1. Administracja publiczna

105.208 zł

2. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
1.850 zł
3. Pomoc społeczna

3.868.760 zł

Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 13.
§ 12. Wyodrębnia się dochody i wydatki na finansowanie zadań własnych Gminy w wysokości
418.200 zł
z tego:
–

pomoc społeczna

418.200 zł

Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 14.
§ 13. Ustala się:
1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości

95.000

zł
2. Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w
wysokości
91.000 zł
3. Wydatki na realizację zadań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w wysokości
4.000 zł
Szczegółowy podział w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określa załącznik Nr 15.
§ 14. Określa się:
1. Plan dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości

38.800 zł

2. Plan wydatków z dochodów własnych jednostek budżetowych w wysokości

59.022 zł 42 gr

Szczegółowy podział dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji
budżetowej określa załącznik Nr 16.
§ 15. 1 .Upoważnia się Wójta Gminy do spłaty w 2009 r. zobowiązań Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów,
pożyczek obligacji komunalnych w latach ubiegłych w wysokości
1.255.000 zł

Szczegółowe tytuły spłat rat kredytu, pożyczek i wykup obligacji określa załącznik Nr 17.
§ 16. Tworzy się rezerwę w wysokości 237.000 zł z czego:
1)

rezerwa ogólna - w wysokości

232.000 zł

2)

rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

5.000 zł

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu w planie
wydatków między rozdziałami w ramach działu i paragrafami w ramach rozdziału.
§ 18. Określa się „Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” w formie załącznika Nr 18 do
niniejszej uchwały.
§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Gminy Przecław poprzez okres 1 miesiąca od daty jej uchwalenia.

Przewodniczący Rady Gminy Przecław
Zenon Krawczyk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PROGNOZOWANE
dochody budżetu Gminy Przecław na 2009 rok
według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej
Dział

Nazwa działu

1

2

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
a) dochody bieżące w tym:
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów
b) dochody majątkowe w tym:
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego

750

751

Plan na 2009 rok
w zł
3
120.500,20.500,500,20.000,100.000,100.000,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

106.208,-

a) dochody bieżące w tym:

106.208,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
- wpływy z różnych opłat (5% od wpłat za dowody osobiste i za specyfikacje)

105.208,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
a) dochody bieżące w tym:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

1.000,1.850,1.850,1.850,-

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
a) dochody bieżące w tym:

837.000,-

- podatek rolny

419.440,-

- podatek leśny

72.400,-

- podatek od środków transportowych

85.220,5.000,-

- podatek od spadków i darowizn

14.500,-

- podatek od czynności cywilnoprawnych

87.000,-

- wpływy z opłaty skarbowej

18.500,-

- wpływy z opłaty targowej

800,-

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej

39.000,-

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

2.308.037,-

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

3000,-

RÓŻNE ROZLICZENIA

14.983.530,82

a) dochody bieżące w tym:

14.983.530,82

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

8.422.885,-

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

6.174.491,-

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

378.154,-

- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym
801

8.000,82

OŚWIATA I WYCHOWANIE

262.000,-

a) dochody bieżące w tym:

262.000,-

- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli

36.000,-

- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w stołówkach szkolnych
851

226.000,-

OCHRONA ZDROWIA

95.000,-

a) dochody bieżące w tym:

95.000,-

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
852

95.000,-

POMOC SPOŁECZNA

4.293.960,-

a) dochody bieżące w tym:

853

4.293.960

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin realizacją własnych zadań bieżących gmin
- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami (50 % dochodu od zwróconych zaliczek
alimentacyjnych, 20%,40% dochodu od zwróconego funduszu alimentacyjnego)
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
a) dochody bieżące w tym:

900

3.889.897,-

- podatek od nieruchomości

- podatek od działalności gosp. opłacany w formie karty podatkowej

758

3.889.897,-

3.868.760,418.200,7.000,-

22.007,78
22.007,78

- środki z PFRON na realizację obszaru A - program celowy „Uczeń na wsi pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
Gminy wiejskie oraz miejsko - wiejskie”
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

5.000,-

a) dochody bieżące w tym:

5.000,-

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Ogółem dochody

5.000,23.779.953,60

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław

z dnia 14 lutego 2009 r.

PROGNOZOWANE
dochody budżetu Gminy Przecław na 2009 rok według źródeł i działów
klasyfikacji budżetowej dla projektów wg zawartych umów w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej
Dział

Nazwa działu

1

2

801

852

853

Plan na
2009 rok w zł
3

OŚWIATA I WYCHOWANIE Projekt „Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci
wyrównywanie szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
a) dochody bieżące w tym:

53.713,54

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

53.713,54

53.713,54

POMOC SPOŁECZNA

564.229,30

a) dochody bieżące w tym:

564.229,30

- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pt. ”Czas na aktywność w
Gminie Przecław”
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane
przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w
ramach Programu Integracji Społecznej
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Projekt „Nowy zawód lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
a) dochody bieżące w tym:
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

854

158.000, -

406.229,30

346.855,05

346.855,05
346.855,05

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Projekt „Wiejskie szkoły z pomysłem lepsze jutro dla uczniów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
a) dochody bieżące w tym:
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej

142.579,85
142.579,85
142.579,85

RAZEM

1.107.377,74

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PLAN
wydatków budżetu Gminy Przecław na 2009 rok
w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej
Dz.

Rozdz.

Nazwa działu - rozdziału

1

2

3

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01009

Spółki wodne
a) wydatki bieżące w tym: dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu

01030

Plan na
2009 rok
4
15.388,80
7.000,7.000,-

Izby rolnicze

8.388,80

a) wydatki bieżące

8.388,80

400
40002

600

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I
WODĘ
Dostarczanie wody

265.290,91
265.290,91

a) wydatki bieżące

200.000,-

b) wydatki majątkowe

65.290,91

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

2.484.000,-

60014

Drogi publiczne powiatowe

2.000.000,2.000.000,-

60016

a) wydatki bieżące w tym:
pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego na drogę powiatową
Nr 1 175R Tuszyma - Przecław - Radomyśl o dł 9,294 - chodniki
Rzemień, droga Tuszyma - Blizna
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bieżące

700
70005

71004

156.000,-

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

156.000,-

a) wydatki bieżące

126.000,-

230.000,-

Plany zagospodarowania przestrzennego

230.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

230.000,-

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011

75023

a) wydatki bieżące w tym:

195.463,07
76.000,-

a) wydatki bieżące

76.000,-

Urzędy Gmin

2.496.805,-

a) wydatki bieżące w tym:

2.496.805,-

75101

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

43.100,43.100,-

75403

3.000,-

Pozostała działalność

65.800,-

a) wydatki bieżące w tym:

65.800,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃŚTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

754

2.062.945,-

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
751

181.404,-

Rady gmin

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75095

2.877.168,07
195.463,07

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75075

50.000,-

Urzędy wojewódzkie
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

75022

30.000,-

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
750

484.000,-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

b) wydatki majątkowe
710

484.000,-

41.800,1.850,1.850,1.850,1.850,-

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

130.000-

Jednostki terenowe Policji

10.000,-

a) wydatki bieżące (wpłata na paliwo na fundusz celowy - Wojewódzki
Fundusz Wsparcia)

10.000,-

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

105.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

105.000,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
75414
75421

757
75702

Obrona cywilna

5.000,-

a) wydatki bieżące

5.000,-

Zarządzanie kryzysowe

10.000,-

a) wydatki bieżące

10.000,-

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

230.000,-

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz.
terytorialnego
a) wydatki bieżące w tym:

230.000,-

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego
758
75818

Rezerwy ogólne i celowe

237.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

237.000,-

OŚWIATA I WYCHOWANIE

5.564.166,286.084,-

a) wydatki bieżące w tym:

286.084,611.765,-

a) wydatki bieżące w tym:

585.965,-

a) wydatki bieżące w tym:

2.467.902,2.000.944,-

Dowożenie uczniów do szkół

243.800,-

a) wydatki bieżące w tym:

243.800,6.123,-

Licea ogólnokształcące

328.770,-

a) wydatki bieżące w tym:

328.770,-

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bieżące

295.350,49.000
49.000

Stołówki szkolne

602.159,-

a) wydatki bieżące w tym:

602.159,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
80195

25.800,2.467.902,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80148

484.120,-

Gimnazja

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80146

223.412,-

Przedszkola

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80120

4.654.478,-

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wydatki majątkowe

80113

10.779.386,-

a) wydatki bieżące w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
80110

5.000,-

5.564.166,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
80104

232.000,-

Szkoły podstawowe
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

80103

230.000,237.000,-

- rezerwa celowa (na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego

80101

230.000,-

RÓŻNE ROZLICZENIA

- rezerwa ogólna

801

20.000,-

355.314,-

Pozostała działalność

625.740,-

a) wydatki bieżące w tym:

125.740,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki majątkowe

26.000,500.000,-

851

OCHRONA ZDROWIA
85153

Zwalczanie narkomanii
a) wydatki bieżące

85154

852

85213

4.000,91.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

38.000,7.000,-

b) wydatki majątkowe

53.000,-

Pozostała działalność

10.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

10.000,-

- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

10.000,-

POMOC SPOŁECZNA
85212

4.000,-

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

85195

105.000,-

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bez składek
podopiecznych)
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
a) wydatki bieżące w tym:

4.773.827,20
3.767.500,3.767.500,125.892,6.660,-

6.660,-

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85214

85215
85219

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
- wydatki bieżące
a) wydatki bieżące

40.000,-

Ośrodki pomocy społecznej

275.191,41

a) wydatki bieżące w tym:

275.191,41

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

900

257.275,79
2.275,79

22.007,78

Pozostała działalność

22.007,78

a) wydatki bieżące

22.007,78

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dotacja przedmiotowa dopłata do ścieków dla ZGK Sp. z o.o.

2.653.190,02
1.549.663,107.217,107.217,-

b) wydatki majątkowe

1.442.446

Gospodarka odpadami

22.000,-

a) wydatki bieżące
90015

255.000,-

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

a) wydatki bieżące w tym:

90002

138.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90001

138.000,257.275,79

- pomoc finansowa dla Powiatu Mieleckiego (wypożyczalnia sprzętu
rehabilitacyjnego)

85395

250.280,-

Pozostała działalność
- świadczenia społeczne

853

289.200,40.000,-

a) wydatki bieżące
85295

289.200,-

Dodatki mieszkaniowe

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85228

0,-

22.000,-

Oświetlenie ulic, placów i dróg

310.000,-

a) wydatki bieżące

310.000,-

90095

Pozostała działalność

771.527,02,-

a) wydatki bieżące w tym:

65.300,-

- wydatki dotyczące wykonywania usług przez MKS Mielec

22.000,-

b) wydatki majątkowe
921
92109

706.227,02,-

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

745.000,-

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

460.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

460.000,-

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
92116

460.000,-

Biblioteki

255.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

255.000,-

- dotacja podmiotowa dla instytucji kultury
92195

926
92601
92695

255.000,-

Pozostała działalność

30.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

30.000,-

- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku

30.000,-

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

387.920,-

Obiekty sportowe

304.920,-

a) wydatki majątkowe

304.920,-

Pozostała działalność

83.000,-

a) wydatki bieżące w tym:

83.000,-

- dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Ogółem wydatki

80.000,26.093.028,78

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

Planowane wydatki budżetu Gminy Przecław na 2009 rok
według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej dla projektów wg zawartych umów
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Integracji Społecznej
Dział

Nazwa działu

1

2

801

OŚWIATA I WYCHOWANIE Projekt pt. „Dłuższy przedszkola czas to dla dzieci
wyrównywanie szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wkład
własny wydatków 1.528 zł 82 gr
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

852

POMOC SPOŁECZNA
wydatki bieżące w tym:
a) wydatki bieżące Projekt „Czas na aktywność w Gminie” w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki wkład własny 18.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
b) wydatki bieżące w ramach Programu Integracji Społecznej
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan na
2009 rok w zł
3
55.242,36

55.242,36
44.179,80
582.229,30
582.229,30
176.000,66.613,406.229,30
0
346.855,05

Projekt pt. „Nowy zawód lepsze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki
a) wydatki bieżące w tym:

346.855,05

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
854

41.960,-

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Projekt pt. „Wiejskie szkoły z pomysłem - lepsze jutro dla uczniów” w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
a) wydatki bieżące w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

142.579,85

142.579,85
111.111,22

RAZEM:

1.126.906,56

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE
Gminy Przecław w 2009 r. w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej

Dział/Rozdział

400/40002
§ 6050
700/70005
§ 6060
700/70005

801/80104

801/80195

851/85154
900/90001

900/90095

926/92601
926/92601

Nazwa

Budowa sieci wodociągowej Kądziołki
(zapłata faktury)
Wykup nieruchomości
Rozbudowa budynku komunalnego na
potrzeby centrum kultury w Podolu projekt
Budowa segmentu szkoły z
przeznaczeniem na przedszkole w
Tuszymie - sporządzenie projektu
Sieć Centrów Edukacji Ekologicznej w
Gminie Przecław składany wniosek do
RPO
Budowa i wyposażenie placów
rekreacyjno - sportowych.
- Kanalizacja Gminy Przecław
- Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Podole
Przebud. płyty rynku w Przecławiu
(wraz z małą architekturą, zielenią i
ścieżkami spacerowymi) budowa
oświetlenia parkowo - ulicznego i
parkingów”
Kryta pływalnia w Przecławiu –
sporządzenie projektu
Budowa boiska o sztucznej nawierzchni
w Przecławiu
- sporządzenie projektu
RAZEM

Plan wydatków majątkowych
z tego wydatki
z tego dotyczy na finansowanie
poszczególnych
Wieloletnich
na 2009 r.
Programów
programów – z
Inwestycyjnych
limitu
wydatków
65.290,91
20.000, -

-

10.000, -

10.000

25.800, -

-

500.000, -

-

53.000, -

-

1.431.984,04

1.442.446, -

-

1.431.984,04

10.461,96
706.227,02

706.227,02

104.920, 200.000, -

3.127.683,93

2.158.673,02

1.431.984,04

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
Gminy Przecław w 2009
Paragrafy

Nazwa

1
952

992

2
Przychody z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym
w tym:
- na finansowanie planowanego deficytu budżetowego
- spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, kredytów

982

Wykup obligacji komunalnych
RAZEM

Kwota zł
Przychody

Rozchody

3

4

2.332.604,1.255.000,x

x
755.000,-

x

500.000,-

3.587.604,-

1.255.000,-

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK
Stan funduszu obrotowego na 1.01.2009

PRZYCHODY

1.049 zł 92 gr
9.000 zł

_____________________________________________________________________
w tym:
§
-

0690 - wpływy z różnych opłat:

9.000 zł

usuwanie drzew i krzewów szczególne korzystanie z wód
i urządzeń wodnych korzystanie ze środowiska i dokonywania
w nim zmian, emisja zanieczyszczeń powietrza, ścieki
zanieczyszczenia wody (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego)

WYDATKI

10.049 zł 92 gr

§

4170 - wynagrodzenia bezosobowe

1.000 zł

§

4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

100 zł

§

4120 – Składki na Fundusz Pracy

25 zł

§

4210 - zakup materiałów i wyposażenia:

w tym: - z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony powietrza i ziemi

2.924 zł 92 gr

realizacja przedsięwzięć związanych ze składowaniem odpadów
§

4300 Zakup usług pozostałych

6.000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku 2009

0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PODZIAŁ DOTACJI PODMIOTOWYCH Z BUDŻETU GMINY
DLA INSTYTUCJI KULTURY na 2009 rok
Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota

1.

921

92109

2480

460.000

2,

921

92116

2480

255.000

RAZEM

715.000

Przeznaczenie
Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Przecławiu
Dotacja podmiotowa do działalności statutowej Gminnej
Biblioteki Publicznej w Przecławiu
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PODZIAŁ DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ Z BUDŻETU GMINY
na 2009 rok
Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Przeznaczenie

1.

900

90001

2630

107.217

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do
sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka
Z.O.O. na dopłatę do ścieków w ilości 51.300 m3 x 2,09 zł/m3
brutto
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM

107.217,-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

WYKAZ I PRZEZNACZENIE DOTACJI CELOWYCH
UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW
w 2009 r.
Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Zadania:

1.

851

85195

2820

10.000 zł

92195

2820

30.000 zł

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie;
Nr 1 - organizacja konkursów, szkoleń, kursów z zakresu ochrony
oraz promocji zdrowia 5.000 zł
Nr 2 - organizacja imprez profilaktycznych skierowanych dla dzieci i
młodzieży z terenu Gminy 5.000 zł
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadanie:
Nr 1 - organizacja festiwali, konkursów, przeglądów służących
rozwojowi działalności kulturalnej, artystycznej i promocji 10.000 zł

2.

921

3.

926

92695

2820

RAZEM

80.000 zł

120.000,-

Nr 2 - organizowanie przeglądów amatorskiego ruchu artystycznego,
twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży oraz dorosłych
mieszkańców 20.000 zł
Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania
Nr 1 organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki noznej 50.000
Nr 2 organizacja zajęć sportowych w zakresie piłki siatkowej
10.000, Nr 3 - organizowanie i prowadzenie imprez sportowo - rekreacyjnych
dla mieszkańców Gminy 20.000,x

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

WYKAZ I PRZEZNACZENIE DOTACJI CELOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY
PRZECŁAW DLA SPÓŁKI WODNEJ
w 2009 r.
Lp.

Dział

Rozdział

1.

010

01009

§
2830

Razem:

Kwota
7.000,7.000,-

Przeznaczenie, zakres
Dotacja celowa dla Spółki Wodnej w Mielcu na utrzymanie i
konserwację urządzeń melioracji wodnej
Rolnictwo i łowiectwo

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

POMOC FINANSOWA DLA POWIATU MIELECKIEGO
UDZIELONA Z BUDŻETU GMINY PRZECŁAW
w 2009 r.
Lp.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Przeznaczenie, zakres

1.

600

60014

2710

2.000.000,-

2.

852

85295

2710

2.275,79

Dla Powiatu Mieleckiego na
1) remont drogi powiatowej Nr 1 175R Tuszyma - Przecław Radomyśl Wielki o długości 9,294 kwota 1.550.000 zł
2) remont drogi powiatowej Nr 1 177R Tuszyma - Blizna o
długości 1,5 km kwota 150.000 zł
3) remont chodnika w miejscowości Rzemień o długości 554 m
kwota 300.000 zł
Starostwo Powiatu Mieleckiego - współfinansowanie kosztów
działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń
pomocniczych.
x

RAZEM

2.002.275,79

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

DOTACJE

celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie Przecław oraz wydatki na realizację tych zadań w 2009 r.
I. Dochody
Dz.
750

751

Treść

Kwota

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

105.208,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami

105.208,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

1.850,-

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami
852

1.850,-

POMOC SPOŁECZNA

3.868.760,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe, zaliczkę alimentacyjną
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.767.500,-

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej na wypłaty zasiłków stałych i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
- dotacje celowe na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
RAZEM DOCHODY

6.660,-

83.600

11.000,3.975.818,-

II. Wydatki
Dział

Rozdz.

750
75011

Treść
ADMINISTRACJA PUBLICZNA

105.208,-

Urzędy wojewódzkie

105.208,-

- wydatki bieżące
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
751
75101

852
85212

105.208,-

1.850,-

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

1.850,-

1.850,-

1.850,-

POMOC SPOŁECZNA

3.868.760,-

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
- wydatki bieżące

3.767.500,-

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- wydatki bieżące
a) składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214

105.208,-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
- wydatki bieżące

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
85213

Kwota w zł

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

3.767.500,125.892
6.660,-

6.660,6.660,83.600,-

85228

a) wydatki bieżące

83.600,-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.000,-

RAZEM WYDATKI

3.975.818,-

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

DOTACJE
dotacje celowe związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
oraz wydatków na realizację tych zadań w 2009 r.
I. Dochody
Dz.
852

Treść

Kwota w zł

POMOC SPOŁECZNA

418.200,-

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin pozostała działalność
RAZEM DOCHODY

85.600,-

147.600,185.000,418.200,-

II. Wydatki
Dział

Rozdz.

852

Treść

Kwota w zł

POMOC SPOŁECZNA

418.200,-

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

85219

Ośrodki Pomocy Społecznej

- wydatki bieżące
- wydatki bieżące
85295

85.600,85.600,147.600,147.600,-

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

141.450,-

Pozostała działalność

185.000,-

- wydatki bieżące

185.000,-

RAZEM WYDATKI

418.200,-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PODZIAŁ
DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII w 2009 r.

I. Dochody
Dział

Rozdział

851

Treść

Kwota

OCHRONA ZDROWIA

95.000 zł

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

95.000 zł

§ 0480

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

95.000 zł

II. Wydatki
Dział

Rozdział

851

Treść

Kwota

OCHRONA ZDROWIA
85153

Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

95.000 zł
4.000 zł
91.000 zł

(zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych)

Załącznik Nr 16
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH
placówek oświatowych Gminy Przecław zbiorczo na 2009 r.
§

Wyszczególnienie
Stan środków na 1.01.2009 r.

Budżet 2009
20.222 zł 42 gr

0750

Przychody ogółem
w tym:
Dochody z najmu

38.800 zł

0920

Pozostałe odsetki

0960

Otrzymane darowizny (od sponsorów)

0970

Wpływy z różnych dochodów (prowizja z PZU)

4210

Wydatki ogółem
w tym:
Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek

11.000 zł

4300

Zakup usług pozostałych

14.700 zł

15.000 zł
200 zł

Stan środków na 31.12.2009 r.

8.000 zł
15.600 zł
59.0222 zł 42gr
33.322 zł 42 gr

0

Załącznik Nr 17
do uchwały Nr XXIX/201/09
Rady Gminy Przecław
z dnia 14 lutego 2009 r.

SZCZEGÓŁOWY

wykaz spłat rat kredytów, pożyczek, wykupu obligacji wg tytułów przypadających na
rok 2009 oraz stan zobowiązań na dzień 31.XXII.2008
LP
1
1

2
5

6.

Spłata kredytu na
rzecz banku (nazwa)
2
Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w
Warszawie - pożyczka
PKO BP – wykup
Obligacji
Bank Spółdzielczy
Przecław - kredyt

Bank Spółdzielczy
Przecław kredyt
zaciągnięty w 2007 r.

Kredyt, pożyczka na
3
Wymiana urządzeń na stacji uzdatniania
wody w Tuszymie, budowa ujęcia wód
podziemnych w Białym Borze z
rurociągiem tłoczonym do SUW
Tuszyma I etap
obligacje komunalne na wodociągi
pomoc finansowa dla powiatu na drogi
315.000
- budowa sali gimnastycznej 304.000
Razem 619.000 zł
- pomoc finansowa dla powiatu
600.000,- na drogi gminne 500.000,RAZEM

4

Kwota rat do
spłaty w
2009 roku
5

607.930,-

340.000,-

1.500.000,-

500.000,-

484.000,-

115.000,-

1.000.000,-

300.000,-

3.591.930 -

1.255.000,-

Stan zobowiązań
na 31.XII.2008

