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UCHWAŁA NR XII/98/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 21 września 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2011 

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U.  z 2001r. Nr 142, poz. 1591 

z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240z późn. 

zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu 
Gminy Mszczonów na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2011r, Nr 8, poz.322) wprowadza się następujące zmiany: 

1. Zwiększa  się  dochody  budżetu  o kwotę  467.359,02  zł  i zmniejsza  się  dochody  budżetu  o kwotę  116.149,52  zł.  Plan 
dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 45.046.182,20 zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 365.269,87 zł i zmniejsza się o kwotę 116.149,52 , tj. do kwoty 42.610.018,96 zł, 

2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 102.089,15 zł, tj. do kwoty 2.436.163,24 zł, 

zgodnie  z Załącznikiem  nr  1 do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  1 do  Uchwały  Budżetowej  pn. 
„Dochody na 2011 rok”. 

2. Zwiększa  się  wydatki  budżetu  o kwotę  431.136,02  zł  i zmniejsza  się  wydatki  budżetu  o kwotę  79.926,52  zł.  Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 45.998.116,20 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 208.801,02 zł i zmniejsza się o kwotę 69.326,52 zł , tj. do kwoty 37.540.018,20 zł, 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 228.735,00 zł i zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł, tj. do kwoty 8.458.098,00 zł, 

zgodnie  z Załącznikiem  nr  2 do  niniejszej  uchwały,  zmieniającym  Załącznik  nr  2 do  Uchwały  Budżetowej  pn. 
„Wydatki na 2011 rok”. 

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej 
uchwały, zmieniającym załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki bieżące na 2011 rok”. 

4. Zmiany  w wydatkach  budżetu  obejmują  zmiany  planu  wydatków  majątkowych,  zgodnie  z Załącznikiem  nr  4 do 
niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. „Wydatki majątkowe na 2011 rok”. 

5. Wprowadza  się  zmiany  w wydatkach  budżetu  Gminy  na  zadania  inwestycyjne  na  2011  rok  nieobjęte  Wieloletnią 
Prognozą  Finansową  zgodnie  z Załącznikiem  Nr  5 do  niniejszej  uchwały  zmieniającym  Załącznik  nr  13  do  Uchwały 
Budżetowej pn. "Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
MIEJSKIEJ 

Łukasz Koperski



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/98/11 z dnia 21 września 2011 r.
załączniki do uchwały
Zalacznik1.xlsx


zal nr 1

						DOCHODY



		Dział		Źródło dochodów		Ogółem						z tego :

												bieżące		w tym:				majątkowe		w tym:

														dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi				dotacje		środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi

						Przed zmianą		Zmiana		Po zmianie

		1		2		3						4		5		6		7		8		9

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23,404,253.00		280,672.15		23,684,925.15		23,684,925.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty eksploatacyjnej		522,492.00		280,672.15		803,164.15		280,672.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		758		Rózne rozliczenia		8,060,724.60		0.00		8,060,724.60		8,017,074.36		13,030.51		0.00		43,650.24		5,411.09		0.00

				wpływy z róznych dochodów		63,752.00		-60,752.00		3,000.00		-60,752.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0.00		60,752.00		60,752.00		22,512.85		0.00		0.00		38,239.15		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,261,687.00		70,537.35		1,332,224.35		1,089,074.35		86,418.41		490,847.94		243,150.00		243,150.00		0.00

				dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		179,300.00		63,850.00		243,150.00		0.00		0.00		0.00		63,850.00		63,850.00		0.00

				dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		39,800.00		2,000.00		41,800.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z różnych dochodów		186,424.00		1,537.00		187,961.00		1,537.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		574,116.00		3,150.35		577,266.35		3,150.35		0.00		3,150.35		0.00		0.00		0.00

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		651,250.52		0.00		651,250.52		473,722.52		55,397.52		6,725.00		177,528.00		0.00		177,528.00

				dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		55,397.52		-55,397.52		0.00		-55,397.52		-55,397.52		0.00		0.00		0.00		0.00

				środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0.00		55,397.52		55,397.52		55,397.52		55,397.52		0.00		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		44,694,972.70		351,209.50		45,046,182.20		42,610,018.96		4,204,892.64		1,255,997.92		2,436,163.24		309,456.09		1,666,468.00























Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r	




zal nr 2

						WYDATKI

								Planowane wydatki na 2011 r

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						z tego :

														bieżące		majątkowe

								Przed zmianą		Zmiana		 Po zmianie

		1		2		3		4						5		6

		500				Handel		451,677.00		10,000.00		461,677.00		40,300.00		421,377.00

				50095		Pozostała działalność		451,677.00		10,000.00		461,677.00		10,000.00		0.00

		600				Transport i łaczność		5,622,811.00		29,400.00		5,652,211.00		2,032,744.00		3,619,467.00

				60016		Drogi publiczne gminne		5,366,811.00		29,400.00		5,396,211.00		0.00		29,400.00

		710				Działalność usługowa		855,600.00		15,000.00		870,600.00		870,600.00		0.00

				71035		Cmentarze		13,000.00		15,000.00		28,000.00		15,000.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,345,480.00		34,000.00		4,379,480.00		4,274,976.00		104,504.00

				75023		Urzędy gmin		3,163,179.00		30,000.00		3,193,179.00		30,000.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		553,518.00		4,000.00		557,518.00		4,000.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		412,948.00		35,550.00		448,498.00		381,098.00		67,400.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		367,148.00		35,550.00		402,698.00		-4,400.00		39,950.00

		801				Oświata i wychowanie		15,100,365.00		165,647.50		15,266,012.50		14,761,954.50		504,058.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,932,979.00		160,491.00		8,093,470.00		8,627.00		151,864.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		419,087.00		4,542.00		423,629.00		4,542.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,032,089.00		3,620.00		2,035,709.00		3,620.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,391,272.00		-7,990.00		3,383,282.00		-7,990.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		442,240.00		-629.00		441,611.00		-629.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		544,550.00		1,113.00		545,663.00		1,113.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		270,000.00		4,500.50		274,500.50		4,500.50		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		258,401.00		-909.00		257,492.00		257,492.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		159,298.00		-909.00		158,389.00		-909.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,015,640.52		55,000.00		4,070,640.52		1,611,258.52		2,459,382.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		761,967.00		20,000.00		781,967.00		20,000.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		286,000.00		55,398.52		341,398.52		55,398.52		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		260,000.00		30,000.00		290,000.00		30,000.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		283,200.00		20,000.00		303,200.00		20,000.00		0.00

				90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		55,398.52		-55,398.52		0.00		-55,398.52		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		870,170.00		-15,000.00		855,170.00		2,000.00		-17,000.00

		926				Kultura fizyczna		4,530,703.00		7,521.00		4,538,224.00		3,880,767.00		657,457.00

				92601		Obiekty sportowe		590,896.00		7,521.00		598,417.00		0.00		7,521.00

		Wydatki ogółem						45,646,906.70		351,209.50		45,998,116.20		37,540,018.20		8,458,098.00
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zal nr 3

														WYDATKI BIEŻĄCE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Wydatki jednostek budżetowych		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Obsługa długu

																na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		związane z realizacją ich statutowych zadań

								Przed zmianą		Zmiana		Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9		10		11		12

		500				Handel		30,300.00		10,000.00		40,300.00		40,300.00		17,800.00		22,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				50095		Pozostała działalność		30,300.00		10,000.00		40,300.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		710				Działalność usługowa		855,600.00		15,000.00		870,600.00		870,600.00		67,400.00		803,200.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71035		Cmentarze		13,000.00		15,000.00		28,000.00		15,000.00		0.00		15,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,240,976.00		34,000.00		4,274,976.00		4,035,329.60		2,875,644.51		1,159,685.09		20,434.00		194,212.40		25,000.00		0.00		0.00

				75023		Urzędy gmin		3,069,779.00		30,000.00		3,099,779.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		553,518.00		4,000.00		557,518.00		4,000.00		0.00		4,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		385,498.00		-4,400.00		381,098.00		286,098.00		17,250.00		268,848.00		45,000.00		50,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		339,698.00		-4,400.00		335,298.00		-4,400.00		0.00		-4,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,748,171.00		13,783.50		14,761,954.50		13,279,470.00		10,923,508.00		2,355,962.00		518,049.00		349,800.00		614,635.50		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,585,090.00		8,627.00		7,593,717.00		8,627.00		-19,392.00		28,019.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		419,087.00		4,542.00		423,629.00		1,942.00		417.00		1,525.00		0.00		2,600.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,027,784.00		3,620.00		2,031,404.00		3,620.00		-2,276.00		5,896.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,391,272.00		-7,990.00		3,383,282.00		-7,990.00		-20,320.00		12,330.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		442,240.00		-629.00		441,611.00		-629.00		0.00		-629.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		544,550.00		1,113.00		545,663.00		1,113.00		0.00		1,113.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80195		Pozostała działalność		270,000.00		4,500.50		274,500.50		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		4,500.50		0.00		0.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		258,401.00		-909.00		257,492.00		153,489.00		143,772.00		9,717.00		0.00		104,003.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		159,298.00		-909.00		158,389.00		-909.00		-2,926.00		2,017.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,539,258.52		72,000.00		1,611,258.52		1,604,533.52		3,600.00		1,600,933.52		0.00		0.00		6,725.00		0.00		0.00

				90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		85,967.00		20,000.00		105,967.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		286,000.00		55,398.52		341,398.52		55,398.52		0.00		55,398.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90003		Oczyszczanie miast i wsi		260,000.00		30,000.00		290,000.00		30,000.00		0.00		30,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		176,600.00		20,000.00		196,600.00		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90006		Ochrona gleby i wód podziemnych		55,398.52		-55,398.52		0.00		-55,398.52		0.00		-55,398.52		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		595,000.00		2,000.00		597,000.00		2,000.00		0.00		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						37,400,543.70		139,474.50		37,540,018.20		28,421,243.30		17,122,577.00		11,298,666.30		2,619,102.00		4,455,975.40		1,151,777.50		46,360.00		845,560.00





























Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/98/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 września 2011r	




zal nr 4

										WYDATKI MAJĄTKOWE

		Dział		Rozdział		Nazwa działu i rozdziału		Ogółem						Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkłądów do spółek prawa handlowego		Dotacje

																programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze śródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi 

								Przed zmianą 		Zmiana		 Po    zmianie

		1		2		3		4						5		6		7		8		9

		600				Transport i łaczność		3,590,067.00		29,400.00		3,619,467.00		3,463,467.00		1,967,523.00		0.00		0.00		156,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne		3,434,067.00		29,400.00		3,463,467.00		29,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		27,450.00		39,950.00		67,400.00		48,400.00		0.00		0.00		0.00		19,000.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		27,450.00		39,950.00		67,400.00		39,950.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		352,194.00		151,864.00		504,058.00		504,058.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		347,889.00		151,864.00		499,753.00		151,864.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2,476,382.00		-17,000.00		2,459,382.00		1,339,382.00		258,612.00		0.00		0.00		1,120,000.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		275,170.00		-17,000.00		258,170.00		-17,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		926				Kultura fizyczna		649,936.00		7,521.00		657,457.00		657,457.00		462,417.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		554,896.00		7,521.00		562,417.00		7,521.00		7,521.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						8,246,363.00		211,735.00		8,458,098.00		7,132,374.00		2,743,052.00		0.00		0.00		1,325,724.00
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zal nr 5

		Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)		Łączne koszty finansowe		Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

												rok 2011 		z tego źródła finansowania

														dochody własne jst		kredyty,   pozyczki , papiery wartościowe		środki pochodzące
z innych  źródeł*		środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		1		150		15013		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		19,300.00		19,300.00		0.00		0.00		A. 2.895,00 
B.  0,00
C. 0,00		16,405.00		Gminne Centrum Informacji

		2		500		50095		Modernizacja Targowiska przy ulicy Morelowej		638,329.00		421,377.00		421,377.00		0.00		A.  0,00
B.  0,00
C.  0,00		0.00		Urząd Miejski

		3		600		60016		Budowa chodnika w ulicy Wschodniej		104,894.00		104,894.00		104,894.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		4		600		60016		Budowa drogi dojazdowej do pól Olszówka-Nowy Dworek		261,000.00		261,000.00		203,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  58.000,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		5		600		60016		Przebudowa ulicy Sienkiewicza, Nowy Rynek w Mszczonowie		2,399,282.00		1,964,523.00		682,808.00		249,175.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		1,032,540.00		Urząd Miejski

		6		600		60016		Modernizacja Placu Piłsudskiego w Mszczonowie		29,400.00		29,400.00		29,400.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		7		600		60016		Zakup wiaty przystankowej we wsi Grabce Towarzystwo		3,650.00		3,650.00		3,650.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		8		630		63003		Wykreowanie produktu turystycznego "Weekend z Termami Mszczonów"		263,036.00		38,200.00		38,200.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		9		700		70005		Zakupy nieruchomości		100,000.00		100,000.00		100,000.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		10		750		75023		Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki i klimatyzacji serwerowej		93,400.00		93,400.00		93,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski 

		11		754		75412		Modernizacja remizy OSP w Osuchowie		35,550.00		35,550.00		35,550.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		12		754		75412		Zakup pompy szlamowej i smoka ssawnego dla OSP w Mszczonowie oraz pompy szlamowej dla OSP w Piekarach		12,850.00		12,850.00		12,850.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		13		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mszczonowie		214,751.00		214,751.00		99,301.00		0.00		A. 115.450,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		14		801		80101		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Osuchowie		124,412.00		124,412.00		60,562.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urzad Miejski







		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		15		801		80101		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Piekarach		131,050.00		131,050.00		67,200.00		0.00		A. 63.850,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		16		801		80101		Dobudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bobrowcach		22,140.00		22,140.00		22,140.00		0.00		A. 0,00                   B. 0,00                         C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		17		801		80101		Zaklup sprzętu i tablicy multimedialnej		7,400.00		7,400.00		7,400.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Szkoły Podstawowe

		18		801		80104		Zakup klimatyzatora do pomieszczenia chłodni w Miejskim Przedszkolu w Mszczonowie		4,305.00		4,305.00		4,305.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Przedszkole

		19		801		80195		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Otwarci na wiedzę - konkurencyjni w pracy"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		20		851		85154		Zakup komputera na Świetlicę Środowiskową		3,200.00		3,200.00		3,200.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		21		852		85219		Zakupy inwestycyjne dla projektu "Lepsze jutro młodych"		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                    B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		22		852		85219		Zakup sprzętu komputerowego		5,550.00		5,550.00		5,550.00		0.00		A. 0,00 
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

		23		853		85395		Adaptacja pomieszczeń Gminnego Centrum Informacji		870,044.00		432,583.00		432,583.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		24		853		85395		Zakup kserokopiarki		6,000.00		6,000.00		6,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Gminne Centrum Informacji

		25		900		90001		Opracowanie dokumentacji na przejście siecią kanalizacyjną przez tereny PKP oraz opracowanie studium wykonalności i dokumentacji dla zadań związanych z gospodarka ściekową		46,000.00		46,000.00		46,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		26		900		90002		Opracowanie dokumentacji projektowej i studium wykonanlności dla zadania rekultywacja składowiska odpadów		40,000.00		40,000.00		40,000.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		27		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		106,600.00		106,600.00		106,600.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		28		900		90015		Budowa oświetlenia ulicznego: osiedle "Tarczyńska II" ulica Generała Andersa, ulica Spacerowa w m. Sosnowica, Pawłowice		103,770.00		103,770.00		103,770.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		29		900		90015		Zmiana sposobu zasilania oświetlenia ulicznego		154,400.00		154,400.00		154,400.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urzad Miejski

		30		926		92601		Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią we wsi Piekary		462,417.00		462,417.00		162,417.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		300,000.00		Urząd Miejski

		31		926		92604		Modernizacja instalacji centralnego orzewania i ciepłej wody użytkowej - hala sportowa		8,650.00		8,650.00		8,650.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji





		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

		32		926		92604		Modernizacja opomiarowania instalacji węzła cieplnego - Kompleks Basenów Termalnych		9,880.00		9,880.00		9,880.00		0.00		A. 0,00                         B. 0,00                           C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		33		926		92604		Rozbudowa instalacji elektrycznej - Kompleks Basenów Termalnych		59,040.00		59,040.00		59,040.00		0.00		A. 0,00                      B. 0,00                        C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		34		926		92604		Zakup klimatyzatora i pompowanego balonu reklamowego Kompleksu Basenów Termalnych		17,470.00		17,470.00		17,470.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Ośrodek Sportu i Rekreacji

		Ogółem								6,357,770.00		5,043,762.00		3,141,597.00		249,175.00		304,045.00		1,348,945.00		x

		* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

		A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

		B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

		C. Inne źródła 
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