Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/214/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 wrzesień 2009 roku

Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadań
Gminy w 2009 roku
Dział

Nazwa

Cel

1
010

2
Rolnictwo i
łowiectwo

3

Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochrona zdrowia
Realizację Gminnego Programu
Zwalczania Narkomanii – szkolenie
pedagogów i wychowawców
placówek oświatowych
Prowadzenie działalności
profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie
zdrowia i jego ochrony między innymi
poprzez edukację w zakresie
udzielania pierwszej pomocy
przedlekarskiej

852

50.000,17.086,-

Dofinansowanie zakupu wyposażenia
dla jednostek OSP
851

4
50.000,-

bieżąca konserwacja rowów
melioracyjnych
754

Kwota w złotych

Pomoc społeczna

17.086,4.500,2.500,-

2.000,-

14.500,Wspieranie działalności stowarzyszeń
z zakresu pomocy społecznej –
przekazywanie żywności z posiadanych
zasobów na potrzeby GOPS i innych
placówek
Aktywizacja lokalnych środowisk na
rzecz osób potrzebujących pomocy
w szczególności dzieci z rodzin ubogich
poprzez propagowanie tradycji
świątecznych – Wielkanoc 2009
Aktywizacja lokalnych środowisk na
rzecz osób potrzebujących pomocy
w szczególności dzieci z rodzin ubogich
poprzez propagowanie tradycji
świątecznych – Gwiazdka 2009
Aktywizacja lokalnych środowisk na
rzecz
osób starszych i samotnych,
potrzebujących pomocy poprzez
podtrzymywanie tradycji świątecznych

6.500,-

2.500,-

2.500,-

3.000,-

1

926

Kultura fizyczna i
sport

90.000,Szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizowanie i udział w imprezach
sportowych

Ogółem

90.000,176.086,-

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/214/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 września 2009 roku

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2009 ROK

Dział

Rozdział

1.

2.

010

01010

Paragraf
3.

4.

6050
1.
2.
3.
4.
5.

010

01010

6060
6.

600

60014

6300
7.
8.

600

60016

6050

Budżet gminy
plan na 2009 rok

L.P. Nazwa zadania
5.

Razem:
Budowa kanalizacji sanitarnej
kolektor tłoczny Psary-Rogów
Oczyszczalnia ścieków dla budynku
komunalnego w Ewinowie
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Przykona
Budowa kanalizacji sanitarnej w m.
Olszówka
Budowa sieci wodociągowej w m.
Przykona – Bądków Pierwszy –
Bądków Drugi
Razem:
Zakup pomp do oczyszczalni –
zlewnia Lemna – Żeroniczki
przepompownie
Razem
Dofinansowanie przebudowy drogi
powiatowej Nr 4502P
Smulsko-Dąbrowica – Wygoda
Dofinansowanie budowy drogi
powiatowej Nr 4484P
miejscowości Posoka
Razem

6.

1.530.000,884.000,20.000,540.000,51.000,35.000,12.500,12.500,900.000,800.000,100.000,455.000,-

2

9.

1.

600

600

600

2.

60017

60053

60095

3.

Budowa parkingu w m. Boleszczyn

160.000,-

10. Przebudowa dróg gminnych
w miejscowościach Laski – Rogów
11. Przebudowa drogi w m. Psary

50.000,-

4.

60095

55.000,160.000,-

6050

13. Nakładka na drodze w m. Psary
ul. Wiatraczna
Razem

125.000,-

6050

14. Przebudowa drogi w m.
Zimotki
15. Droga wewnętrzna na terenach
aktywizacji gospodarczej w m.
Olszówka
Razem:

287.500,-

6050

16. Projekt e-gmina szerokopasmowy
dostęp
do Internetu
Razem:
17.

140.000,-

6060
19.

630

63003

6050
20.

630

63003

6060
21.

700

70005

1.

70095

2.

Zakup wiaty przystankowej

20.000,287.500,-

160.000,-

20.000,7.400,7.400,-

Razem :

130.000,-

Zagospodarowanie terenów
rekreacyjno- turystycznych nad
zbiornikiem wodnym Przykona
Razem:

130.000,8.000,-

110.000,-

Zakup gruntów

110.000,-

Razem:

115.000,-

23.

Modernizacja budynku komunalnego

115.000,-

4.

5.

6.

6060

6050

3.

Ciąg pieszo-rowerowy Laski –
Rogów – Przykona
Ścieżka pieszo-rowerowa
Psary – Zimotki
Razem:

145.000,-

Zakup kontenera na tereny
rekreacyjne
Razem:

22.
700

6.

12. Przebudowa drogi w m. Gąsin

18.
600

5.

30.000,-

8.000,-

3

801

80110

6060
24.

851

85111

6300
25.

900

90015

6050
26.
27.
28.

926

92601

6050
29.
30.

926

92695
6050
6058
6059
31.

Razem:

17.400,-

Zakup maszyn wspomagających
sprzątanie w gimnazjum
Razem:

17.400,-

Pomoc finansowa do Szpitala w
Turku na zakup respiratora
Razem:

9.000,-

Oświetlenie ciągu Przykona
- Wichertów
Budowa oświetlenia ulicznego w m.
Sarbice
Budowa oświetlenia ulicznego
w m. Wichertów
Razem:

9.000,-

113.000,18.000,25.000,70.000,1.330.000,-

Budowa kompleksu sportowego w
Przykonie
”Moje Boisko – Orlik 2012”
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w m. Psary (stadion)
Razem:

1.230.000,-

Budowa ogólnodostępnego boiska
sportowego
z placem zabaw w Psarach
Budowa ogólnodostępnego boiska
sportowego
z placem zabaw w Psarach
Budowa ogólnodostępnego boiska
sportowego
z placem zabaw w Psarach
Budowa ogólnodostępnego boiska
sportowego
z placem zabaw w Psarach
Ogółem:

121.000,-

100.000,650.000,-

264.500,264.500,650.000,5.979.800,-

4

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/214/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 wrzesień 2009 roku

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009– 2011
Nazwa
programu lub
zadania
z kontraktu

Cel

Jednostka
organizacyjna
odpowiedzialn
a
za realizację
lub
koordynująca

Planowane wydatki w latach
Okres
realizacji

Wydatki
łącznie

Wykonanie do
31.12.2008.

2009r.

1
Budowa
kanalizacji
sanitarnej –
kolektor tłoczny
Psary-Rogów
w tym
środki własne
budżet
środki własne
GFOś i GW
Budowa sieci
wodociągowej
w m. PrzykonaBądków
PierwszyBądków Drugi
Środki własne
budżet

2
Rozwój
infrastruktury
komunalnej

3
Urząd Gminy
Przykona

4
20082009

5
932.800,00

6
48.800,00

884.000,00
48.800,00
Rozwój
infrastruktury
komunalnej

Urząd Gminy
Przykona

20092010

7
884.000,00

2010r.

2011r.

8

9

884.000,00
48.800,00

1.530.000,0
0

565.000,00

965.000,00

500.000,00

35.000,00

465.000,00

5

Środki własne
GFOŚ i GW
1
Kanalizacja
sanitarna
w m. Laski i
Rogów

2
Rozwój
infastruktury
komunalnej

3
Urząd Gminy
Przykona

4

1.030.000,0
0
5

20062008

5.227.328,2
9

5.227.328,29

5.227.328,29

20072011

5.227.328,2
9
3.856.143,7
9

1.086.143,79

130.000,00

1.050.000,00

1.590.000,00

1.086.143,79

130.000,00

1.050.000,00

1.590.000,00

20092010

3.856.143,7
9
2.050.000,0
0

50.000,00

2.000.000,00

50.000,00

2.000.000,00

20092011

2.050.000,0
0
1.500.000,0
0

140.000,00

760.000,00

600.000,00

140.000,00

760.000,00

600.000,00

20.000,00

580.000,00

w tym
środki własne
inne
Zagospodarowanie terenów
rekreacyjno
turystycznych
nad zbiornikiem
wodnym
Przykona
w tym:
środki własne

Rozwój bazy
turystycznorekreacyjnej

Przebudowa
dróg gminnych
w
miejscowościach
Laski – Rogów
Środki własne

Poprawa stanu
technicznego
dróg
gminnych

Ciąg pieszorowerowy Laski
– Rogów –
Przykona
Środki własne

Poprawa stanu
ubezpieczeństwa w ruchu
drogowym

Ścieżka pieszo –
rowerowa

Poprawa stanu
ubezpieczeń-

Urząd Gminy
Przykona

Urząd Gminy
Przykona

Urząd Gminy
Przykona

Urząd Gminy
Przykona

20092010

1.500.000,0
0
600.000,00

530.000,00
6

7

0

500.000,00
8

-

9
-

6

PsaryZimotki
Środki własne
1
Projekt e-gmina
szerokopasmowy
dostęp
do internetu

stwa w ruchu
drogowym
2
Zapewnienie
szerokopasmo
-wego
dostępu do
internetu dla
wszystkich
mieszkańców
gminy

3
Urząd Gminy
Przykona

4
20072010

środki własne
środki UE
(Wielkopolski
Regionalny
Program
Operacyjny
i Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich)

inne
Budowa boiska
wielofunkcyjne
go w m. Psary
w tym:
środki własne

środki UE
inne
Ogółem :
w tym :
środki własne
środki własne
GFOŚiGW
środki UE

600.000,00
5
1.837.500,0
0

837.500,00
1.000.000,00

Rozwój bazy
sportowej

Urząd Gminy
Przykona

20062009

6
0

0

20.000,00
7
287.500,00

580.000,00
8
1.550.000,00

287.500,00
-

550.000,00
1.000.000,00

-

658.905,69

558.905,69

100.000,00

658.905,69
-

558.905,69
-

100.000,00
-

18.192.677,7
7
16.113.877,7
7
1.078.800,00

6.921.177,77

2.176.500,0
0
1.646.500,0
0
530.000,00

1.000.000,00

6.872.377,77
48.800,00

9

6.905.000,00

2.190.000,00

5.405.000,00

2.190.000,00

500.000,00
1.000.000,00

7

( WPRO,
PROW)
inne

-

-

-

-

-

8

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/214/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 września 2009 roku
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2009 roku
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

01095
2010

4210
4300
4430
4740

4750
750
75011
2010

4010
4040
4110
4120
4210

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym
programów i licencji
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia

Dotacje
Wydatki
5
6
120.313,120.313,120.313,120.313,120.313,-

16,1.655,117.954,89,-

599,43.900,43.900,43.900,-

43.900,43.900,-

33.104,2.800,5.500,900,845,-

9

4440

1
751

2

3

75101
2010

4110
4120
4170
75113
2010

3030
4110
4120
4170
4210
4410
4700

75109

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników
niebędących
członkami korpusu służby
cywilnej
Wybory do rad gmin, rad
powiatów
i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie

751,5
12.066,-

6
12.066,-

680,-

680,-

680,-

88,-

7.776,-

14,578,7.776,-

7.776,-

4.632,230,37,1.817,850,30,180,-

3.610,-

3.610,-

10

2010

4300

Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
4
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych

4410

Podróże służbowe krajowe

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów
papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów
komputerowych, w tym

3030
4110
4120
4170
4210
1
852

2

4410
3

85212

2010

3110
4010
4110
4120
4210

4700
4740

4750

3.610,-

2.460,32,5,354,659,5
1.177.385,1.165.107,-

100,6
1.177.385,1.165.107,-

1.165.107,-

1.121.789,23.497,7.902,619,3.203,751,339,2.001,2.260,678,-

2.068,-
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programów i licencji
85213

2010

4130
1

2
85214

3

2010

3110

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej ,niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum
integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne
4
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz
innych zdań zleconych
gminie /związkom gmin/
ustawami
Świadczenia społeczne
Razem

1.393,-

1.393,-

1.393,-

1.393,5
10.885,-

6
10.885,-

10.885,-

1.353.664,-

10.885,1.353.664,-

II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu
terytorialnego w 2009r.

Dział
1
750

Klasyfikacja
Rozdział
2

Nazwa
§
3

75011
2350

852
85212

4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego
Pomoc społeczna
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby

Plan
6
8.000,8.000,8.000,-

6.396,6.396,-

12

2350

pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej ,niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w
centrum integracji społecznej
Dochody budżetu państwa
związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego

6.396,-

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXX/214/09
Rady Gminy Przykona
z dnia 09 września 2009 roku
Budżet Gminy na 2009 rok po stronie dochodów zmniejsza się o 161.005 zł
Zmiany wprowadza się na podstawie pism;
- Ministra Finansów Nr ST5/4822/8g/BKU/09 z dnia 21 lipca 2009 roku w sprawie
zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Przykona
z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny
i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki 10.000 zł,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I- 7.3011- 240/09 z dnia 28 sierpnia 2009r
w sprawie zmiany planu dotacji celowych poprzez zmniejszenie dotacji na
realizację zadań zleconych tj. opłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne
o 1299 zł, wypłatę zasiłków stałych o 13.515 zł, a zwiększenie planu
dotacji na dofinansowanie zadań własnych z w/w tytułów i kwot
w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie,
- Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-7.3010-20/09 z dnia 03 września 2009r
w związku z przyjęta przez Sejm RP w dniu 17 lipca 2009r ustawą o zmianie
ustawy budżetowej na 2009 rok, zmniejsza się plan dotacji celowych
na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego
pracowników młodocianych o 22.227 zł, wypłaty świadczeń rodzinnych
o 146.993 zł, opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne o 208 zł,
dofinansowanie kosztów ośrodka pomocy społecznej o 1.577 zł.
W budżecie gminy na 2009 rok wprowadza się zmiany po stronie
wydatków
w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
600 Transport i łączność, w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan
wydatków na zakupy inwestycyjne o 2.600 zł ( środki pozostałe po zakupie
wiaty przystankowej).
13

630 Turystyka, w rozdziale zadania w zakresie upowszechniania turystyki
zmniejsza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 2.000 zł (pozostałe
środki po zakupie kontenera).
750 Administracja publiczna, w rozdziale pozostała działalność zmniejsza się
plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 14.000 zł, a zwiększa się
plan wydatków na zakup usług pozostałych o 14.000 zł z przeznaczeniem na
opracowanie analizy możliwości zadłużenia przez gminę wraz z porównaniem
źródeł finansowania inwestycji.
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale
ochotnicze straże pożarne wprowadza się plan dotacji celowych z budżetu
na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom w kwocie 17.086 zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek
OSP. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie zakup materiałów i
wyposażenia o 17.086 zł.

757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale obsługa papierów
wartościowych, kredytów
i pożyczek zmniejsza się plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych
pożyczek
i kredytów o 127.600 zł.
801 Oświata i wychowanie, w rozdziale szkoły podstawowe zwiększa się plan
wydatków
na zakup materiałów i wyposażenia o 10.000 zł, zakup usług remontowych o
18.000 zł,
z przeznaczeniem na remont chodnika przy szkole. Zmniejsza się plan
wydatków w rozdziale
pozostała działalność , w paragrafie zakup usług pozostałych o 22.227 zł, z
przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania
zawodowego młodocianych pracowników.
Środki na realizacje tego zadania pochodzą z Funduszu Pracy i są
przekazywane na konto
depozytowe Urzędu Wojewódzkiego, dlatego też do budżetu gminy będą
przekazywane na zasadzie depozytu i nie będą zwiększały budżetu gminy.
852 pomoc społeczna , zmniejsza się plan wydatków na wypłaty świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 146.993 zł ( zadania
zlecone), składki na ubezpieczenia zdrowotne o 1.507 zł(zlecone), zasiłki i
pomoc w naturze o 13.515 zł (zlecone). Zwiększa się plan wydatków na
składki na ubezpieczenia zdrowotne o 1.299 zł ( zadania własne), zasiłki i
pomoc w naturze o 13.515 zł (zadania własne). Zmniejsza się
plan wydatków w ośrodku pomocy społecznej na wynagrodzenia osobowe
pracowników o 1.577 zł.
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale gospodarka
ściekowa
i ochrona wód zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o
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65.000 zł
z przeznaczeniem na zakup usługi oczyszczania ścieków. W rozdziale
oczyszczanie miast i wsi zmniejsza się plan wydatków na zakup usług
pozostałych o 3.000 zł. Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym rozdziale
zmniejsza się plan wydatków na różne opłaty i składki o 700 zł.
W rozdziale schroniska dla zwierząt zwiększa się plan wydatków na zakup
usług pozostałych o 12.000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt psów w
schronisku.
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale biblioteki zwiększa
się plan dotacji podmiotowej o 10.000 zł, z przeznaczeniem na remont i
zakup wyposażenia.
Środki te stanowią wkład własny do udziału w programie Infrastruktura
bibliotek
nr 12113/09. W rozdziale pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków
na zakup materiałów o 2.800 zł.
926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 10.000
zł, na zakup materiałów 500 zł , usług pozostałych 500 zł .
W rozdziale obiekty sportowe zwiększa się plan wydatków na zadanie
„ Budowa kompleksu sportowego w Przykonie „Moje Boisko – Orlik 2012 „ o
40.000 zł na zakup pierwszego wyposażenia tego obiektu i
zagospodarowania terenu , wprowadza się plan wydatków na zakup
materiałów
i wyposażenia 4.700 zł .
W rozdziale pozostała działalność wprowadza się plan wydatków z
podziałem na dofinansowanie zadania „Budowa ogólnodostępnego boiska
sportowego z placem
zabaw w Psarach” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju
Obszarów Wiejskich – Odnowa i rozwój wsi, w wysokości nie więcej niż 50%
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji 264.500 zł, środki własne
stanowiące współfinansowanie 264.500 zł, środki własne – wydatki
niekwalifikowane 121.000 zł.

W związku z wprowadzoną zmianą planowanych przychodów z tytułu
kredytów
i pożyczek długoterminowych w Uchwale Nr XXIX/207/09 Rady Gminy
Przykona z dnia
21 lipca 2009 roku Załącznik Nr 3 do w/w uchwały, w § 8 uchwały budżetowej
zmniejsza się
limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty
2.640.000 zł, z tego:
- finansowanie planowanego deficytu zmniejsza się do kwoty 620.000 zł.
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W załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały Limity na wieloletnie programy
inwestycyjne
w latach 2009 – 2011 na zadanie Projekt e-gmina szerokopasmowy dostęp
do Internetu zmniejsza się wydatki łącznie do kwoty 1.837.500 zł, plan
wydatków na 2009 rok o 92.500 zł.
W załączniku Nr 2 i Nr 4 do uchwały budżetowej zmiana wprowadzona
Uchwałą
Nr XXIX/207/09 Rady Gminy Przykona z dnia 21 lipca 2009 roku.

16

