
UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik7.xls

zał. nr 7 
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UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik7.xls

zał. nr 7 
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UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik7.xls

zał. nr 7 
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UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik7.xls

zał. nr 7 

ID: RGCWN-RDXGU-IEFGQ-YKNDE-TGXKT. Podpisany. Strona 4 / 7



UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik7.xls

zał. nr 7 
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UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik7.xls

zał. nr 7 
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UCHWAŁA NR XXXVII/248/09  

RADY GMINY W BOGORII  

z dnia 29 października 2009 r. 

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 3. Dokonać przeniesienia planu dochodów budżetowych 

§ 4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 935 zł w tym: 

§ 5. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 367.820 zł w tym: 

§ 6. Dokonać przeniesienia planu wydatków budżetowych 

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładów budżetowych: 

- przychody 55.520 zł  

- wydatki 55.520 zł  

zgodnie z załącznikiem nr 4 (Jadłodajnia Gminna) 

2. Dokonać zmian w załączniku nr 3 – przychody i rozchody budżetu w 2009 roku poprzez zmniejszenie 

wolnych środków o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.008.930,00 zł. 

3. Załączniki od 1 – 7 po zmianach załącza się do niniejszej uchwały.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i na tablicy 

ogłoszeń. 

1) dział 758 rozdział 75814 § 0920 o kwotę 8.430 zł

odsetki bankowe 

2) dział 758 rozdział 75814 § 0970 o kwotę 30.981 zł

niewykorzystane środki ( wydatki niewygasające) 

3) dział 756 rozdział 75616 § 0460 o kwotę 140.000 zł

opłata eksploatacyjna ( Kopalnia Dolomitu) 

4) dział 852 rozdział 85212 § 2360 o kwotę 3.703 zł 

należne 50 % gminie od zwróconych zaliczek alimentacyjnych

5) dział 852 rozdział 85212 § 0920 o kwotę 31 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek

6) dział 852 rozdział 85212 § 2010 o kwotę 149.589 zł

dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2010 o kwotę 10.672 zł 

dotacje na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki

8) dział 852 rozdział 85213 § 2010 o kwotę 191 zł 

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne – OPS

9) dział 852 rozdział 85214 § 2030 o kwotę 14.823 zł 

dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

10) dział 900 rozdział 90095 § 0970 o kwotę 6.400 zł

refundacja wynagrodzeń 

1) w dz.852 rozdział 85214 § 2010 o kwotę 648 zł

dotacje celowe na wypłatę zasiłków 

2) w dz.852 rozdział 85213 § 2030 o kwotę 287 zł

dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 

Dział Rozdział paragraf zmniejszenie zwiększenie objaśnienia

700 70005 0770 10.000 - sprzedażmienia komunalnego

750 75023 0690 - 2.100 opłaty - administracja

0970 - 4.500 refundacja wynagrodzeń

756 75616 0360 - 3.400 podatek od spadków i darowizn

Razem 10.000 10.000

1) w dz. 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 648 zł

wypłata zasiłków w OPS 

2) w dz. 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 287 zł

świadczenia zdrowotne w OSP 

1) dział 400 rozdział 40002 § 4210 o kwotę 5.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4260 o kwotę 8.220 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4270 o kwotę 2.000 zł 

dział 400 rozdział 40002 § 4300 o kwotę 3.000 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej, ujęcia wody i przepompowniami wody

2) dział 600 rozdział 60016 § 4210 o kwotę 10.000 zł 

zakup soli drogowej i piachu do zimowego utrzymania dróg gminnych

3) dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł 

zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych poz. 21 zał. nr 1 

4) dział 700 rozdział 70005 § 4270 o kwotę 10.400 zł 

wymiana pokrycia dachu – budynek komunalny ( baza)

5) dział 750 rozdział 75095 § 4010 o kwotę 8.481 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4110 o kwotę 5.898 zł 

dział 750 rozdział 75095 § 4120 o kwotę 945 zł 

wynagrodzenia pracowników ( zobowiązania za m-c wrzesień po zlikwidowanym zakładzie budżetowym)

6) dział 750 rozdział 75095 § 4210 o kwotę 7.500 zł

zakup opon do koparko-ładowarki 

7) dział 750 rozdział 75095 § 4270 o kwotę 23.000 zł

wymiana pokrycia dachu – garaże 

8) dział 754 rozdział 75412 § 2580 o kwotę 3.209 zł

dotacja dla OSP Bogoria 

9) dział 754 rozdział 75412 § 4270 o kwotę 8.500 zł 

wymiana pokrycia dachu – remiza OSP w Domoradzicach

10) dział 851 rozdział 85154 § 4210 o kwotę 5.333 zł 

dział 851 rozdział 85154 § 4300 o kwotę 28 zł 

przeciwdziałanie alkoholizmowi ( niewykorzystane środki niewygasające)

11) dział 852 rozdział 85212 § 2910 o kwotę 3.000 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4560 o kwotę 31 zł

przekazanie do UW zwróconych zasiłków rodzinnych

12) dział 852 rozdział 85212 § 3110 o kwotę 145.232 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4010 o kwotę 3.687 zł

dział 852 rozdział 85212 § 4110 o kwotę 580 zł 

dział 852 rozdział 85212 § 4120 o kwotę 90 zł 

wypłata świadczeń rodzinnych i obsługa 

13) dział 852 rozdział 85213 § 4130 o kwotę 191 zł

świadczenia zdrowotne 

14) dział 852 rozdział 85214 § 3110 o kwotę 14.823 zł

zasiłki stałe ( środki z dotacji) 

15) dział 852 rozdział 85219 § 4170 o kwotę 10.672 zł 

wynagrodzenie za sprawowanie opieki ( środki z dotacji) zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

16) dział 900 rozdział 90001 § 4260 o kwotę 4.000 zł 

dział 900 rozdział 90001 § 4270 o kwotę 9.100 zł 

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci kanalizacyjnej, przepompownią ścieków i oczyszczalnią 

ścieków 

17) dział 900 rozdział 90001 § 6050 o kwotę 54.900 zł 

budowa kanalizacji- opracowanie dokumentacji ( EKOWODA) poz.18 zał. nr 2 

Dział Paragraf Zmniejszenie

(w zł)

Zwiększenie

(w zł) 

Objaśnienia

400 40002 4260 - 12.780 zakup energii elektrycznej (przepompownie i ujęcie wody)

400 40002 6050 186.000 przebudowa przepompowni wody w Kiełczynie poz.14 zał. 

nr 1

900 90001 6050 186.000 - -//-

600 60016 6050 - 6.000 ulica na os.Ujazd poz. 4 zał. nr 2

754 75412 4300 - 13.100 wykonanie posadzki w remizie OSP Bogoria

801 80101 4010 - 210 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół i przedszkoli

4110 - 31 -//-

4120 - 6 -//-

4210 600 - -//-

4260 - 2.300 -//-

80104 4010 678 - -//-

4110 102 - -//-

4120 17 - -//-

4170 1.700 - -//-

80110 4010 534 - -//-

4110 81 - -//-

4120 13 - -//-

80120 4010 - 29 -//-

4110 - 5 -//-

4120 - 1 -//-

80148 4010 - 505 -//-

4110 - 76 -//-

4120 - 12 -//-

852 85212 4010 - 300 Zmiany na podstawie decyzji Kierownika OPS

4110 300 - -//-

4120 100 - -//-

4210 150 - -//-

4260 - 200 -//-

4300 - 213 -//-

4750 163 - -//-

85219 4210 - 50 -//-

4300 - 364 -//-

4410 - 100 -//-

85228 4410 514 - -//-

85295 2410 2.000 - dotacja na I-e wyposażenie dla Jadłodajni Gminnej

854 85401 4010 - 468 zmiany na podstawie decyzji dyrektorów szkół

4110 - 71 -//-

4120 - 11 -//-

900 90015 4260 - 30.000 zakup energii- oświetlenie uliczne

921 92109 6220 84.380 - dotacja celowa dla GOK

2480 - 24.500 dotacja dla GOK

Razem 277.332 277.332 -

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Madej 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik1.xls

nr 1 Zadania inwest. roczne 

Załącznik nr 2 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik2.xls

zał nr2 inwestycje wieloletnie 2009-2011 

Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik3.xls

zał 3 

Załącznik nr 4 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik4.xls

zał.4 

Załącznik nr 5 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik5.xls

zał.nr 5 

Załącznik nr 6 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 29 października 2009 r.

Zalacznik6.xls

zał.nr 6 

Załącznik nr 7 

do Uchwały Nr XXXVII/248/09
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