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UCHWAŁA NR XV/119/11
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia 28 listopada 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 226.441,60 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 47.031.496,28 
zł. 

1)dochody bieżące zwiększa się o kwotę 218.421,60 zł, tj. do kwoty 43.149.299,04 zł. 

2)dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 8.020,00 zł, tj. do kwoty 3.882.197,24 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  236.981,60  zł  i zmniejsza  się  wydatki  budżetu  o kwotę  10.540,00  zł.  Plan 
wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 47.983.430,28 zł. 

1)wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 172.381,60 zł i zmniejsza się o kwotę 500,00 zł , tj. do kwoty 38.758.304,28 zł. 

2)wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 90.000,00 zł i zmniejsza się o kwotę 35.440,00 zł, tj. do kwoty 9.225.126,00 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. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej 
pn. „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych”. 

6. Wprowadza  się  zmiany  w wydatkach  budżetu  Gminy  na  zadania  inwestycyjne  na  2011  rok  nieobjęte  Wieloletnią 
Prognozą  Finansową  zgodnie  z załącznikiem  Nr  6 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 XV/119/11 z dnia 28 listopada 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

		700		Gospodarka mieszkaniowa		3,076,811.40		8,020.00		3,084,831.40		1,216,797.40		0.00		0.00		1,868,034.00		0.00		0.00

				wpływy z tytułu przekształcenia prawa uzytkowania wieczyustego przysługujacego osobowm fizycznym w prawo własności		12,000.00		8,020.00		20,020.00		0.00		0.00		0.00		8,020.00		0.00		0.00

		756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		23,840,425.15		151,800.00		23,992,225.15		23,992,225.15		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				podatek rolny		372,200.00		81,800.00		454,000.00		81,800.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z opłaty targowej		270,000.00		70,000.00		340,000.00		70,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801		Oświata i wychowanie		1,332,224.35		49,548.00		1,381,772.35		1,138,622.35		86,418.41		490,847.94		243,150.00		243,150.00		0.00

				wpływy z róznych opłat		142,290.00		30,060.00		172,350.00		30,060.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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		41,800.00		11,000.00		52,800.00		11,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				pozostałe odsetki		3,380.00		650.00		4,030.00		650.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				wpływy z róznych dochodów		187,961.00		7,838.00		195,799.00		7,838.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		651,250.52		17,073.60		668,324.12		490,796.12		55,397.52		23,798.60		177,528.00		0.00		177,528.00

				środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorzadów województw, pozyskane z innych źródeł		6,725.00		17,073.60		23,798.60		17,073.60		0.00		17,073.60		0.00		0.00		0.00

				Dochody ogółem		46,805,054.68		226,441.60		47,031,496.28		43,149,299.04		4,370,331.12		1,273,071.52		3,882,197.24		309,456.09		1,666,468.00

























Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr............. Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 28 listopada 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

		010				Rolnictwo i łowiectwo		161,596.66		1,806.00		163,402.66		163,402.66		0.00

				01030		Izby rolnicze		7,444.00		1,806.00		9,250.00		1,806.00		0.00

		400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12,500.00		4,500.00		17,000.00		17,000.00		0.00

				40002		Dostarczanie wody		12,500.00		4,500.00		17,000.00		4,500.00		0.00

		500				Handel		461,677.00		3,000.00		464,677.00		43,300.00		421,377.00

				50095		Pozostała działalność		461,677.00		3,000.00		464,677.00		3,000.00		0.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		1,057,350.00		90,000.00		1,147,350.00		238,950.00		908,400.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		850,600.00		90,000.00		940,600.00		0.00		90,000.00

		750				Administracja publiczna		4,435,591.00		76,737.00		4,512,328.00		4,413,224.00		99,104.00

				75023		Urzędy gmin		3,262,179.00		76,737.00		3,338,916.00		82,137.00		-5,400.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		229,100.00		5,065.00		234,165.00		234,165.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		229,100.00		5,065.00		234,165.00		5,065.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		15,422,387.50		38,300.00		15,460,687.50		14,947,814.50		512,873.00

				80101		Szkoły podstawowe		8,168,970.00		-500.00		8,168,470.00		-500.00		0.00

				80103		Odzdziały przedszkolne w szkołach podstawowych		425,129.00		13,800.00		438,929.00		13,800.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,098,974.00		10,000.00		2,108,974.00		10,000.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,376,392.00		15,000.00		3,391,392.00		15,000.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4,177,440.52		7,033.60		4,184,474.12		1,783,132.12		2,401,342.00

				90002		Gospodarka odpadami		341,398.52		-10,040.00		331,358.52		20,000.00		-30,040.00

				90095		Pozostała działalność		120,293.00		17,073.60		137,366.60		17,073.60		0.00

		Wydatki ogółem						47,756,988.68		226,441.60		47,983,430.28		38,758,304.28		9,225,126.00
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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

		10				Rolnictwo i łowiectwo		161,596.66		1,806.00		163,402.66		154,152.66		3,022.61		151,130.05		9,250.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				1030		Izby rolnicze		7,444.00		1,806.00		9,250.00		0.00		0.00		0.00		1,806.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		12,500.00		4,500.00		17,000.00		17,000.00		0.00		17,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				40002		Dostarczanie wody		12,500.00		4,500.00		17,000.00		4,500.00		0.00		4,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		500				Handel		40,300.00		3,000.00		43,300.00		43,300.00		18,800.00		24,500.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				50095		Pozostała działalność		40,300.00		3,000.00		43,300.00		3,000.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		4,331,087.00		82,137.00		4,413,224.00		4,177,677.60		2,939,087.51		1,238,590.09		20,434.00		190,112.40		25,000.00		0.00		0.00

				75023		Urzęy gmin		3,168,779.00		82,137.00		3,250,916.00		82,137.00		0.00		82,137.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		229,100.00		5,065.00		234,165.00		234,165.00		164,409.00		69,756.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		229,100.00		5,065.00		234,165.00		5,065.00		5,065.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		801				Oświata i wychowanie		14,909,514.50		38,300.00		14,947,814.50		13,468,489.00		10,953,008.00		2,515,481.00		518,049.00		346,641.00		614,635.50		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		7,661,017.00		-500.00		7,660,517.00		500.00		0.00		500.00		0.00		-1,000.00		0.00		0.00		0.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		425,129.00		13,800.00		438,929.00		17,500.00		17,500.00		0.00		0.00		-3,700.00		0.00		0.00		0.00

				80104		Przedszkola		2,094,054.00		10,000.00		2,104,054.00		10,000.00		0.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				80110		Gimnazja		3,376,392.00		15,000.00		3,391,392.00		12,000.00		12,000.00		0.00		0.00		3,000.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1,746,058.52		37,073.60		1,783,132.12		1,759,333.52		3,600.00		1,755,733.52		0.00		0.00		23,798.60		0.00		0.00

				90002		Gospodarka odpadami		301,398.52		20,000.00		321,398.52		20,000.00		0.00		20,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				90095		Pozostała działalność		120,293.00		17,073.60		137,366.60		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		17,073.60		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						38,586,422.68		171,881.60		38,758,304.28		29,503,179.78		17,253,855.77		12,249,324.01		2,635,408.00		4,558,945.40		1,168,851.10		46,360.00		845,560.00
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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

		700				Gospodarka mieszkaniowa		818,400.00		90,000.00		908,400.00		908,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		818,400.00		90,000.00		908,400.00		90,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		750				Administracja publiczna		104,504.00		-5,400.00		99,104.00		88,000.00		0.00		0.00		0.00		11,104.00

				75023		Urzędy gmin		93,400.00		-5,400.00		88,000.00		-5,400.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska		2,431,382.00		-30,040.00		2,401,342.00		1,281,342.00		258,612.00		0.00		0.00		1,120,000.00

				90002		Gospodarka odpadami		40,000.00		-30,040.00		9,960.00		-30,040.00		0.00		0.00		0.00		0.00

		Ogółem wydatki						9,170,566.00		54,560.00		9,225,126.00		7,863,852.00		2,743,052.00		0.00		0.00		1,361,274.00
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zal nr 5



		Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych 



		Lp.		Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym:		ogółem		w tym:

										dotacje
(rodzaj, zakres)				wpłata do budżetu



		1		2		3		4		5		6		7		8

		1		Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		-28,882.89		9,249,328.00		1 120 000,00 - dotacja na dofinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej w m. Małachowszczyzna, Olszewek, Bobrowce, Pawłowice, Suszeniec, Janówek, Nowe Poręby, Osuchów; wodociąg Marków Towarzystwo ul. Fabryczna; wodociąg łacznik ul. Skierniewicka; wodociąg Mszczonów ul. Czereśniowa, Mariana Korpusa, Strzelców Kaniowskich i ul. Projektowane bez nazwy oraz ul. Szkolna i Żyrardowska; wodociąg ul. Tarczyńska II cz. 2; wodociąg Dwórzno; wodociąg Długowizna; zakup napowietrzania na oczyszczalnię Grabce Józefpolskie; wodociąg Badowo Dańki, wodociąg ul. Bagno, Boczna, wodociag ul. Sienkiewicza (Nowy Rynek), wodociąg Wygnanka, kanalizacja łącznik z ul. Targową, wykup poleasingowej wirówki na oczyszcalnię, II etap budowy wodociagu Lutkówka oraz budowa sieci sanitarnej w m. Badowo Dańki oraz okolicznych iejscowościach		8,991,798.00		0.00		228,647.11

		Ogółem				-28,882.89		9,249,328.00		1,120,000.00		8,991,798.00		0.00		228,647.11
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zal nr 6



		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		105,061.00		105,061.00		105,061.00		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		299,086.00		299,086.00		241,086.00		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		908,400.00		908,400.00		908,400.00		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		88,000.00		88,000.00		88,000.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski 

		11		754		75412		Modernizacja remizy OSP w Osuchowie		0.00		0.00		0.00		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		143,050.00		143,050.00		79,200.00		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		3,600.00		3,600.00		3,600.00		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		4,920.00		4,920.00		4,920.00		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		851,044.00		413,583.00		413,583.00		0.00		A. 0,00  
B.  0,00
C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		24		853		85395		Zakup kserokopiarki		0.00		0.00		0.00		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		0.00		0.00		0.00		0.00		A. 0,00                     B. 0,00                     C. 0,00		0.00		Urząd Miejski

		27		900		90004		Odrestaurowanie skweru przy ulicy Narutowicza		106,720.00		106,720.00		106,720.00		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		126,280.00		126,280.00		126,280.00		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								7,079,288.00		5,765,280.00		3,863,115.00		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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