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UCHWAŁA NR XVII/110/2011
RADY GMINY LUBSZA

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  4,  pkt  9 lit.  „d”,  pkt  9 lit.  „i”  ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie 
gminnym  (t.j.  Dz.  U.  z 2001r.  nr  142,  poz.1591;  zm.  Dz.  U.  z 2002r  nr  23,  poz.220,  nr  62,  poz.558,  nr  113, 
poz.984,  nr  153,  poz.1271,  nr  214,  poz.1806,  z 2003r  nr  80,  poz.717,  nr  162,  poz.1568,  z 2004r Dz. U.  nr  102, 
poz.1055, nr 116, poz.1203, nr 167, poz. 1759, z 2005r Dz. U. nr 172, poz.1441, nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r 
nr 17, poz.128, nr 181, poz.1337, z 2007r Dz. U. nr 48, poz.327, nr 138, poz.974, nr 173, poz.1218, Dz. U. z 2008r 
nr  180,  poz.1111,  nr  223,  poz.1458,  Dz.  U.  z 2009r  nr  52,  poz.420,  nr  157,  poz.1241,  Dz.  U.  z 2010r  nr  28, 
poz.142,  nr  28,  poz.146,nr.106,  poz.675,),  art.  121  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  –  Przepisy wprowadzające 
ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 zm. Dz. U. z 2009r nr 219, poz.1706, zm. Dz. U. z 2010r. 
nr 108, poz.685, nr 152, poz.1020, nr 161, poz.1078, nr.96, poz.620 ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, 
art., 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 157, poz. 1240 zm. Dz. U. z 2010r. nr 28, poz.146, nr 123, poz.835, nr 152, poz.1020, nr 96, poz.620) Rada 
Gminy Lubsza uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 22.261.430,78 zł, w tym: 

1) dochody bieżące: 19.546.430,78 zł; 

2) dochody majątkowe:  2.715.000,00 zł; 

– jak w załączniku nr 1 

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 22.938.414,78 zł, 

1) wydatki  bieżące  w kwocie  –  19.204.108,78  zł,  w tym  wydatki  przypadające  do  spłaty  w danym  roku 
budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w kwocie 378.000, zł; 

2) wydatki majątkowe ujęte z wyszczególnieniem zadań w załącznikach nr 6 i nr 7 w kwocie – 3.734.306, zł; 

– jak w załączniku nr 2. 

§ 3. Deficyt  budżetu  w kwocie  676.984,  zł  zostanie  pokryty  przychodami  pochodzącymi  z zaciąganych 
kredytów i pożyczek w wysokości 676.984,zł. 

§ 4. Ustala się: 

1) przychody budżetu w łącznej kwocie 3.214.365, zł; 

2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.537.381, zł; 

– jak w załączniku nr 3. 

§ 5. Ustala  się  limit  zobowiązań  z tytułu  zaciąganych  kredytów  i pożyczek  oraz  emitowanych  papierów 
wartościowych do wysokości 4.214.365, zł. 

§ 6. Upoważnia się Wójta do: 

1. zaciągania kredytów i pożyczek na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.000.000,zł; 

2) sfinansowanie planowanego deficytu; 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów; 

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

2. dokonywania  zmian w planie wydatków  bieżących w zakresie  uposażeń  i wynagrodzeń  ze  stosunku  pracy 
oraz w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 



Id: C0808D7D0A3E42F3B91AC15D66DCE064. Podpisany Strona 2

3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania 
zobowiązań  z tytułu  umów,  których  realizacja  w roku  budżetowym  i w  latach  następnych  jest  niezbędna  do 
zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

4. przekazania  kierownikom  jednostek  budżetowych  uprawnień  do  dokonywania  przeniesień  w planie 
wydatków  między  paragrafami  klasyfikacji  wydatków  w ramach  danego  rozdziału  z wyłączeniem  zmian 
powodujących  zwiększenie  lub  zmniejszenie  wynagrodzeń  i pochodnych  od  wynagrodzeń  oraz  wydatków 
majątkowych. 

5. udzielania jednorazowych zaliczek pracownikom na pokrycie wydatków. 

6. lokowania  w trakcie  realizacji  budżetu  czasowo  wolnych  środków  budżetowych  na  rachunkach  w innych 
bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 

§ 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 50.000, zł. 

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej wysokości 150.000, zł , w tym na: 

a) wydatki  związane  z utrzymaniem  i funkcjonowaniem  oświatowych  obiektów  komunalnych  oraz  na 
wynagrodzenia  pracowników  zatrudnionych w oświatowych  jednostkach  organizacyjnych  gminy w wysokości 
100.000, zł, 

b) zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000, zł. 

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 87.000,
zł,  które  przeznacza  się  na  wydatki  na  realizację  zadań  określonych  w Gminnym  Programie  Profilaktyki 
i Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w Gminnym  Programie  Przeciwdziałania  Narkomanii  w kwocie 
87.000,zł. 

2. Ustala  się  dochody  i wydatki  związane  z realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  i innych 
zleconych gminie odrębnymi ustawami 

– zgodnie z załącznikiem nr 4. 

§ 9. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 

– jak w załączniku nr 5. 

§ 10. Ustala się plany dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek 
budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 9. 

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, 

– zgodnie z załącznikiem nr 10. 

§ 12. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 13. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  r.  i podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Lubsza 

mgr Janina Wcisło

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza
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z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy  rok 2012 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy  na  2012 rok 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2012 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
odrębnymi ustawami w 2012 r. 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 
publicznych 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik6.xls

Zadania inwestycyjne w 2012 r. 

Zalacznik1.xls
Zalacznik2.xls
Zalacznik3.xls
Zalacznik4.xls
Zalacznik5.xls
Zalacznik6.xls
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik7.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza 

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik8.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik9.xls

Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 
2012 r. 

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/110/2011

Rady Gminy Lubsza

z dnia 29 grudnia 2011 r.

Zalacznik10.xls

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy 

Zalacznik7.xls
Zalacznik8.xls
Zalacznik9.xls
Zalacznik10.xls
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		Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2012 r.

		Lp.		Wyszczególnienie		Ogółem

						Dochody		Wydatki

		1		2		3		4

		1.		Publiczna Szkoła Podstawowa                         w Czepielowicach		8,200.00		8,200.00

		2.		Zespół Szkolno - Przedszkolny           w Lubszy		105,500.00		105,500.00

		3.		Publiczna Szkoła Podstawowa              w Dobrzyniu		30,500.00		30,500.00

		4.		Zespół Szkolno - Przedszkolny                w Mąkoszycach		76,700.00		76,700.00

		5.		Publiczne Gimnazjum                            w Kościerzycach		2,000.00		2,000.00

		6.		Przedszkole Publiczne                                   w Kościerzycach		70,200.00		70,200.00

		Ogółem				293,100.00		293,100.00

								Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

								mgr Janina Wcisło



&RZałącznik nr 9
do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r&12.




2 (4)

		Wydatki budżetu gminy  na  2012 rok

		Dział		Rozdział		Nazwa		plan na 2012 r.		z tego:

										Wydatki bieżące		w tym:																				Wydatki majątkowe		z tego:

												wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		z tego:				Wydatki na obsługę długu		Wydatki
z tytułu poręczeń
i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym

														Wynagro-
dzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Wynagro-
dzenia i pochodne od wynagrodzeń		wydatki związane z realizacją zadań statutowych										dotacje na inwestycje		na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		w tym

																																								dotacje na inwestycje

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

		010				Rolnictwo i łowiectwo		1,632,636.00		67,636.00		28,000.00		5,000.00		23,000.00		39,636.00														1,565,000.00		1,565,000.00		0.00		65,000.00		65,000.00

				01008		Melioracje wodne		10,000.00		10,000.00		10,000.00		5,000.00		5,000.00																0.00

				01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1,604,636.00		39,636.00		0.00						39,636.00														1,565,000.00		1,565,000.00				65,000.00		65,000.00

				01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego		1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00

				01030		Izby rolnicze		17,000.00		17,000.00		17,000.00				17,000.00

		600				Transport i łączność		1,014,400.00		704,400.00		704,400.00		9,700.00		694,700.00		0.00		0.00								0.00		0.00		310,000.00		310,000.00		150,000.00		0.00		0.00

				60014		Drogi publiczne powiatowe		150,000.00																								150,000.00		150,000.00		150,000.00

				60016		Drogi publiczne gminne		154,400.00		154,400.00		154,400.00		9,700.00		144,700.00																0.00

				60017		Drogi wewnętrzne		710,000.00		550,000.00		550,000.00				550,000.00																160,000.00		160,000.00

		700				Gospodarka mieszkaniowa		395,000.00		395,000.00		395,000.00		25,000.00		370,000.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		395,000.00		395,000.00		395,000.00		25,000.00		370,000.00																0.00

		710				Działalność usługowa		75,000.00		75,000.00		75,000.00		0.00		75,000.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		75,000.00		75,000.00		75,000.00				75,000.00

		750				Administracja publiczna		2,366,416.00		2,356,416.00		2,198,216.00		1,728,816.00		469,400.00		0.00		158,200.00								0.00		0.00		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00

				75011		Urzędy wojewódzkie		78,816.00		78,816.00		78,816.00		78,816.00

				75022		Rady gmin		77,600.00		77,600.00		5,000.00				5,000.00				72,600.00

				75023		Urzędy gmin		2,040,000.00		2,030,000.00		2,020,000.00		1,600,000.00		420,000.00				10,000.00												10,000.00		10,000.00

				75095		Pozostała działalność		170,000.00		170,000.00		94,400.00		50,000.00		44,400.00				75,600.00

		751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądowwnictwa		1,551.00		1,551.00		1,551.00		1,551.00		0.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				0.00

				75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,551.00		1,551.00		1,551.00		1,551.00

		752				Obrona narodowa		1,000.00		1,000.00		1,000.00		0.00		1,000.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75212		Pozostałe wydatki obronne		1,000.00		1,000.00		1,000.00				1,000.00

		754				Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		183,000.00		165,000.00		157,000.00		35,000.00		122,000.00		0.00		8,000.00								0.00		0.00		18,000.00		18,000.00		0.00		0.00		0.00

				75412		Ochotnicze straże pożarne		183,000.00		165,000.00		157,000.00		35,000.00		122,000.00				8,000.00												18,000.00		18,000.00

		757				Obsługa długu		718,000.00		718,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00								340,000.00		378,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		340,000.00		340,000.00		0.00																340,000.00

				75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		378,000.00		378,000.00		0.00																		378,000.00

		758				Różne rozliczenia		200,000.00		200,000.00		200,000.00		0.00		200,000.00		0.00		0.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				75818		Rezerwy ogólne i celowe		200,000.00		200,000.00		200,000.00				200,000.00

		801				Oświata i wychowanie		8,855,180.78		8,853,874.78		7,793,800.04		6,308,200.00		1,485,600.04		582,675.00		289,300.00		188,099.74		15,999.94		172,099.80		0.00		0.00		1,306.00		1,306.00		1,306.00		0.00		0.00

				80101		Szkoły podstawowe		4,280,481.00		4,280,481.00		3,561,000.00		3,128,000.00		433,000.00		563,481.00		156,000.00

				80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100,000.00		100,000.00		96,100.00		91,200.00		4,900.00				3,900.00

				80104		Przedszkola		1,265,194.00		1,265,194.00		1,196,600.00		1,049,600.00		147,000.00		19,194.00		49,400.00												0.00

				80110		Gimnazja		1,964,000.00		1,964,000.00		1,885,000.00		1,673,000.00		212,000.00				79,000.00

				80113		Dowożenie uczniów do szkół		620,000.00		620,000.00		620,000.00				620,000.00

				80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		122,099.78		122,099.78		22,100.04				22,100.04						99,999.74		1,499.94		98,499.80

				80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		414,000.00		414,000.00		413,000.00		366,400.00		46,600.00				1,000.00

				80195		Pozostała działalność		89,406.00		88,100.00		0.00										88,100.00		14,500.00		73,600.00						1,306.00		1,306.00		1,306.00

		851				Ochrona zdrowia		87,500.00		87,500.00		87,000.00		25,500.00		61,500.00		0.00		500.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85153		Zwalczanie narkomanii		17,000.00		17,000.00		17,000.00				17,000.00

				85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		70,000.00		70,000.00		69,500.00		25,000.00		44,500.00				500.00

				85195		Pozostała działalność		500.00		500.00		500.00		500.00

		852				Pomoc społeczna		3,313,400.00		3,313,400.00		832,100.00		519,100.00		313,000.00		0.00		2,481,300.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		12,000.00		12,000.00		12,000.00				12,000.00

				85202		Domy pomocy społecznej		200,000.00		200,000.00		200,000.00				200,000.00

				85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,054,500.00		2,054,500.00		129,500.00		114,100.00		15,400.00				1,925,000.00

				85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum intergracji społecznej		13,900.00		13,900.00		13,900.00				13,900.00

				85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		194,000.00		194,000.00		0.00								194,000.00

				85215		Dodatki mieszkaniowe		22,500.00		22,500.00		0.00								22,500.00

				85216		Zasiłki stałe		106,000.00		106,000.00		0.00								106,000.00

				85219		Ośrodki pomocy społecznej		470,000.00		470,000.00		466,700.00		395,000.00		71,700.00				3,300.00

				85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		10,000.00		10,000.00		10,000.00		10,000.00

				85295		Pozostała działalność		230,500.00		230,500.00		0.00								230,500.00

		854				Edukacyjna opieka wychowawcza		189,800.00		189,800.00		159,600.00		135,500.00		24,100.00		4,800.00		25,400.00								0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

				85401		Świetlice szkolne		167,900.00		167,900.00		159,600.00		135,500.00		24,100.00				8,300.00

				85415		Pomoc materialna dla uczniów		17,100.00		17,100.00		0.00								17,100.00

				85495		Pozostała działalność		4,800.00		4,800.00		0.00						4,800.00

		900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		750,409.00		600,409.00		595,409.00		15,000.00		580,409.00		5,000.00		0.00								0.00		0.00		150,000.00		150,000.00		0.00		0.00		0.00

				90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		500,000.00		360,000.00		360,000.00				360,000.00																140,000.00		140,000.00

				90019		Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10,000.00		10,000.00		10,000.00				10,000.00																0.00

				90095		Pozostała działalność		240,409.00		230,409.00		225,409.00		15,000.00		210,409.00		5,000.00														10,000.00		10,000.00

		921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1,872,142.00		1,092,142.00		0.00		0.00		0.00		1,092,142.00		0.00								0.00		0.00		780,000.00		780,000.00		0.00		780,000.00		0.00

				92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1,580,000.00		800,000.00		0.00						800,000.00														780,000.00		780,000.00				780,000.00

				92116		Biblioteki		290,000.00		290,000.00		0.00						290,000.00														0.00

				92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2,142.00		2,142.00		0.00						2,142.00

		926				Kultura fizyczna i sport		1,282,980.00		382,980.00		302,000.00		63,000.00		239,000.00		66,500.00		14,480.00								0.00		0.00		900,000.00		900,000.00		0.00		0.00		0.00

				92601		Obiekty sportowe		1,188,000.00		288,000.00		288,000.00		63,000.00		225,000.00																900,000.00		900,000.00

				92695		Pozostala działalność		94,980.00		94,980.00		14,000.00				14,000.00		66,500.00		14,480.00												0.00

		Ogółem wydatki						22,938,414.78		19,204,108.78		13,530,076.04		8,871,367.00		4,658,709.04		1,790,753.00		2,977,180.00		188,099.74		15,999.94		172,099.80		340,000.00		378,000.00		3,734,306.00		3,734,306.00		151,306.00		845,000.00		65,000.00

																																		Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

																																		mgr Janina Wcisło



&R&8Załącznik nr 2  do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r.&10




Arkusz1

		

				Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

				Dział		Rozdział				Treść		Kwota dotacji

												/ w zł/

												podmiotowej		przedmiotowej		celowej

				1		2				3		4		5		6

				Jednostki sektora finansów publicznych						Nazwa jednostki - zadanie		1,090,000.00		39,636.00		242,442.00

				010		01010				Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy - Dopłata do ścieków				39,636.00

				010		01010				Zakład Gosdpoadarki Komunalnej w Lubsza - Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec						65,000.00

				600		60014				Powiat Brzeski - Budowa chodników						150,000.00

				801		80104				Gmina Miasto Brzeg - Przedszkole  nr7 z 0ddziałem integracyjnym - Dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego						19,194.00

				801		80195				Województwo Opolskie - Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości - udział gminy w projekcie						1,306.00

				854		85495				Powiat Brzeski - Wspólfinansowanie stanowiska koordynatora ds. młodzieży						4,800.00

				921		92109				Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu kultury		800,000.00

				921		92116				Gminny Ośrodek Kultury - Dofinansowanie zadań z zakresu rozpowszechniania czytelnictwa		290,000.00

				921		92120				Powiat Brzeski - Wspólfinansowanie stanowiska konserwatora zabytków						2,142.00

				Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						Nazwa jednostki - zadanie		563,481.00		0.00		71,500.00

				801		80101				Publicza Szkoła Podstawowa SPSK w Michałowicach - Dofinansowanie zadań z zakresu nauczania		563,481.00

				900		90095				Parafia Rzymskokatolicka w lubszy - remont domu przedpogrzebowego we wsi Lubsza						5,000.00

				926		92695				Podmiot zostanie wyłoniony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Rozpowszechnianie kultury fizycznej						66,500.00

				Ogółem								1,653,481.00		39,636.00		313,942.00

														Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

														mgr Janina Wcisło



&RZałącznik nr 5 do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r.



Arkusz2

		





Arkusz3

		






3

		Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Lubsza

																												w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)		Łączne koszty finansowe		Wydatki do 31.12.2011 r.		Planowane wydatki																		Jednostka organizacyjna realizujaca program

														rok budżetowy 2012               ( 8+9+10)		z tego źródła finansowania								2013 r.		2014 r.		2015 r.		2016

																dochody własne jst		kredyty
i pożyczki,				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		12		13				14

		1.		010		01010		Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wsie Nowy Świat i Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2014		8,070,851.00		70,851.00		0.00												4,000,000.00		4,000,000.00				ZGK               w Lubszy

		2.		010		01010		Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec   - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2013		3,100,426.00		35,426.00		65,000.00				65,000.00						3,000,000.00								ZGK               w Lubszy

		3.		900		90015		Oświetlenie uliczne - cel zwiększenie bezpieczeń; lata 2006-2013		756,198.00		542,558.00		140,000.00		140,000.00								73,640.00								Urząd Gminy w Lubszy

		4.		921		92109		Dokumentacja i budowa Domu Ludowego w Lubszy - cel rozwój kulturowy społeczeństwa; lata 2007-2013		70,795.00		70,795.00		0.00																3,300,000.00		Urząd Gminy w Lubszy

		ogółem								11,998,270.00		719,630.00		205,000.00		140,000.00		65,000.00				0.00		3,073,640.00		4,000,000.00		4,000,000.00		3,300,000.00		0.00

		Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

		mgr Janina Wcisło



&RZałącznik nr 7   do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r.




3

		Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

								w złotych

		Lp.		Treść		Klasyfikacja
§		Plan na
2011 r.

		1		2		3		4

		Przychody ogółem:						3,214,365.00

		1.		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		§ 952		1,575,000.00

		2.		Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		§ 931		1,639,365.00

		Rozchody ogółem:						2,537,381.00

		1.		Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		§ 992		2,537,381.00

						Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

						mgr Janina Wcisło



&RZałącznik nr 3  do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r.




11 (2)

		Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2012 rok

		Zakład Gospodarki Komunalnej w Lubszy

																		w złotych

		Lp.		Dział		Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Koszty inwestycji planowanych z dotacji budżetu gminy		Stan środków obrotowych na koniec roku

								ogółem		w tym dotacje*		ogółem		w tym: koszty inwestycji

		1		2		3		4				8		9		10		11

		I.		010				179,200.00		36,700.00		179,200.00		0.00		65,000.00

		II.		400		30,000.00		1,036,800.00		0.00		1,031,800.00		0.00				35,000.00

		Ogółem				30,000.00		1,216,000.00		36,700.00		1,211,000.00		0.00		65,000.00		35,000.00

		* ZGK jest podatnikiem podatku VAT, kwota dotacji w przychodach planowana jest w wartości netto 36.700,- zł co odpowiada kwocie 39.636,- zł zaplanownej w planie wydatków budżetu gminy.

														Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

														mgr Janina Wcisło



&RZałącznik nr  10&12
 &10do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r.




6

		Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

																												w złotych

		DOCHODY														WYDATKI

		Dział		Rozdział		§		Treść		Dotacje
ogółem               (6+7)		z tego:				Dział		Rozdział		§		Treść		Wydatki
ogółem
(13+14)		z tego:

												bieżące		majątkowe												Wydatki
bieżące		Wydatki
majątkowe

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14

		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78,816.00		78,816.00		0.00		750						ADMINISTRACJA PUBLICZNA		78,816.00		78,816.00		0.00

				75011				Urzędy wojewódzkie		78,816.00		78,816.00		0.00				75011				Urzędy wojewódzkie		78,816.00		78,816.00		0.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		78,816.00		78,816.00								4010		wynagrodzenia osobowe		67,049.00		67,049.00

																				4110		składki na ubezpieczenia społeczne		10,124.00		10,124.00

																				4120		składki na Fundusz Pracy		1,643.00		1,643.00

		751						URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1,551.00		1,551.00		0.00		751						URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1,551.00		1,551.00		0.00

				75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,551.00		1,551.00		0.00				75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,551.00		1,551.00		0.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1,551.00		1,551.00								4010		wynagrodzenia osobowe		1,320.00		1,320.00

																				4110		składki na ubezpieczenia społeczne		199.00		199.00

																				4120		składki na Fundusz Pracy		32.00		32.00

		752						OBRONA NARODOWA		1,000.00		1,000.00		0.00		752						OBRONA NARODOWA		1,000.00		1,000.00		0.00

				75212				Pozostałe wydatki obronne		1,000.00		1,000.00		0.00				75212				Pozostałe wydatki obronne		1,000.00		1,000.00		0.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1,000.00		1,000.00								4210		zakup materiałów i wyposażenia		1,000.00		1,000.00

		851						OCHRONA ZDROWIA		500.00		500.00		0.00		851						OCHRONA ZDROWIA		500.00		500.00		0.00

				85195				Pozostała działalość		500.00		500.00		0.00				85195				Pozostała działalość		500.00		500.00		0.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		500.00		500.00								4010		wynagrodzenia osobowe		500.00		500.00

		852						POMOC SPOŁECZNA		2,048,000.00		2,048,000.00		0.00		852						POMOC SPOŁECZNA		2,048,000.00		2,048,000.00		0.00

				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,044,000.00		2,044,000.00		0.00				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funuszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,044,000.00		2,044,000.00		0.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2,044,000.00		2,044,000.00								3110		świadczenia społeczne		1,925,000.00		1,925,000.00

																				4010		wynagrodzenia osobowe		45,600.00		45,600.00

																				4110		składki na ubezpieczenia społeczne		67,300.00		67,300.00

																				4120		składki na Fundusz Pracy		1,200.00		1,200.00

																				4210		zakup materiałów i wyposażenia		1,900.00		1,900.00

																				4300		zakup usług pozostałych		3,000.00		3,000.00

				85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4,000.00		4,000.00		0.00				85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		4,000.00		4,000.00		0.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżąch z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		4,000.00		4,000.00								4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4,000.00		4,000.00

		Ogółem								2,129,867.00		2,129,867.00		0.00										2,129,867.00		2,129,867.00		0.00

																								Przewodnicząca Rady Gminy Lubsza

																								mgr Janina Wcisło



&RZałącznik nr 4
 do Uchwały Nr XVII/110/2011 Rady Gminy Lubsza z dnia 29.12.2011r&12.
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		Dochody budżetu gminy - rok 2012

		Dział		Rozdział		§		Nazwa		Plan ogółem		w tym:

												bieżące		w tym		majątkowe		w tym

														na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3				na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3

		1		2		3		4		5		6				7		8

		010						Rolnictwo i łowiectwo		849,000.00		156,000.00				693,000.00

				01010				Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		826,000.00		151,000.00				675,000.00

						0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150,500.00		150,500.00

						0920		Pozostałe odsetki		500.00		500.00

						6260		dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		675,000.00						675,000.00

				01095				Pozostała działalność		23,000.00		5,000.00				18,000.00

						0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5,000.00		5,000.00

						0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		18,000.00						18,000.00

		700						Gospodarka mieszkaniowa		1,097,000.00		175,000.00				922,000.00

				70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1,097,000.00		175,000.00				922,000.00

						0470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie  i użytkowanie wieczyste nieruchomości		20,000.00		20,000.00

						0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50,000.00		50,000.00

						0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		917,000.00						917,000.00

						0830		Wpływy z usług		100,000.00		100,000.00

						0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5,000.00						5,000.00

						0920		Pozostałe odsetki		5,000.00		5,000.00

		750						Administracja publiczna		79,316.00		79,316.00

				75011				Urzędy wojewódzkie		78,816.00		78,816.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		78,816.00		78,816.00

				75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		500.00		500.00

						0830		Wpływy z usług		500.00		500.00

		751						Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1,551.00		1,551.00

				75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1,551.00		1,551.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami		1,551.00		1,551.00

		752						Obrona narodowa		1,000.00		1,000.00

				75212				Pozostałe wydatki obronne		1,000.00		1,000.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1,000.00		1,000.00

		756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8,648,493.00		8,648,493.00

				75601				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		7,000.00		7,000.00

						0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		7,000.00		7,000.00

				75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1,841,872.00		1,841,872.00

						0310		Podatek od nieruchomości		1,530,000.00		1,530,000.00

						0320		Podatek rolny		110,000.00		110,000.00

						0330		Podatek leśny		189,872.00		189,872.00

						0340		Podatek od środków transportowych		7,000.00		7,000.00

						0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		5,000.00		5,000.00

				75616				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		2,655,000.00		2,655,000.00

						0310		Podatek od nieruchomości		1,560,000.00		1,560,000.00

						0320		Podatek rolny		750,000.00		750,000.00

						0330		Podatek leśny		5,000.00		5,000.00

						0340		Podatek od środków transportowych		120,000.00		120,000.00

						0360		Podatek od spadków i darowizn		20,000.00		20,000.00

						0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych		170,000.00		170,000.00

						0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		30,000.00		30,000.00

				75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		127,000.00		127,000.00

						0410		Wpływy z opłaty skarbowej		25,000.00		25,000.00

						0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		87,000.00		87,000.00

						0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		15,000.00		15,000.00

				75621				Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4,017,621.00		4,017,621.00

						0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych		4,016,621.00		4,016,621.00

						0020		Podatek dochodowy od osób prawnych		1,000.00		1,000.00

		758						Różne rozliczenia		7,711,371.00		7,711,371.00

				75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5,502,190.00		5,502,190.00

						2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa		5,502,190.00		5,502,190.00

				75807				Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		2,174,181.00		2,174,181.00

						2920		Subwecje ogólne z budżetu państwa		2,174,181.00		2,174,181.00

				75814				Różne rozliczenia finansowe		35,000.00		35,000.00

						0920		Pozostałe odsetki		30,000.00		30,000.00

						0970		Wpływy z różnych dochodów		5,000.00		5,000.00

		801						Oświata i wychowanie		179,999.78		179,999.78		173,099.78

				80101				Szkoły podstawowe		4,100.00		4,100.00

						0920		Pozostałe odsetki		3,300.00		3,300.00

						0970		Wpływy z różnych dochodów		800.00		800.00

				80104				Przedszkola		800.00		800.00

						0920		Pozostałe odsetki		500.00		500.00

						0970		Wpływy z różnych dochodów		300.00		300.00

				80110				Gimnazja		2,000.00		2,000.00

						0920		Pozostałe odsetki		1,000.00		1,000.00

						0970		Wpływy z różnych dochodów		1,000.00		1,000.00

				80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		84,999.78		84,999.78		84,999.78

						2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich		84,999.78		84,999.78		84,999.78

				80195				Pozostała działalność		88,100.00		88,100.00		88,100.00

						2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich		74,885.00		74,885.00		74,885.00

						2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich		13,215.00		13,215.00		13,215.00

		851						Ochrona zdrowia		500.00		500.00

				85195				Pozostała działalność		500.00		500.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		500.00		500.00

		852						Pomoc społeczna		2,583,200.00		2,583,200.00

				85202				Domy pomocy społecznej		29,700.00		29,700.00

						0970		Wpływy  z różnych dochodów		29,700.00		29,700.00

				85212				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2,063,500.00		2,063,500.00

						0920		Pozostałe odsetki		4,000.00		4,000.00

						0970		Wpływy z różnych dochodów		6,500.00		6,500.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2,044,000.00		2,044,000.00

						2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		9,000.00		9,000.00

				85213				Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia  rodzinne oraz uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12,000.00		12,000.00

						2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4,000.00		4,000.00

						2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		8,000.00		8,000.00

				85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		94,000.00		94,000.00

						2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		94,000.00		94,000.00

				85216				Zasiłki stałe		84,000.00		84,000.00

						2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		84,000.00		84,000.00

				85219				Ośrodki pomocy społecznej		137,000.00		137,000.00

						0920		Pozostałe odsetki		2,000.00		2,000.00

						2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		135,000.00		135,000.00

				85295				Pozostała działalność		163,000.00		163,000.00

						2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		163,000.00		163,000.00

		900						Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10,000.00		10,000.00

				90019				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10,000.00		10,000.00

						0690		Wpływy z różnych opłat		10,000.00		10,000.00

		921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500,000.00						500,000.00		500,000.00

				92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		500,000.00						500,000.00		500,000.00

						6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy ,lub płatności  w ramach budżetu środków europejskich		500,000.00						500,000.00		500,000.00

		926						Kultura fizyczna i sport		600,000.00						600,000.00

				92601				Obiekty sportowe		600,000.00						600,000.00

						6300		Wpływyz tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		300,000.00						300,000.00

						6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		300,000.00						300,000.00

		Dochody ogółem								22,261,430.78		19,546,430.78		173,099.78		2,715,000.00		500,000.00

														Przewodnicząca Rady Gminy Lubsza

														mgr Janina Wcisło
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7a 

		Zadania inwestycyjne w 2012 r.

																						w złotych

																						w złotych

		Lp.		Dział		Rozdz.		Nazwa zadania inwestycyjnego		Łączne koszty finansowe		Wydatki poniesione do 31.12.2011r.		Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

														rok 2012 (8+9+10)		z tego źródła finansowania

																dochody własne jst		kredyty
i pożyczki		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.		010		1010		Dokumentacja i budowa przydomowych oczyszczalni - rozwiązanie gospodarki ściekowej		1,500,000.00		0.00		1,500,000.00		825,000.00		675,000.00				Urząd Gminy             w Lubszy

		2.		600		60014		Budowa chodników w porozumieniu z Powiatem Brzeskim -rozwiązanie problemów komunikacyjnych		150,000.00				150,000.00				150,000.00				Powiat Brzeski

		3.		600		60017		Droga dojazdowa do gruntów rolnych Czepielowice - Stawy - cel podniesienie standardu życia na wsi		444,450.96		284,450.96		160,000.00				160,000.00				Urząd Gminy             w Lubszy

		4.		750		75023		Informatyzacja Urzędu Gminy w Lubszy - usprawnienie pracy		10,000.00		0.00		10,000.00		10,000.00						Urząd Gminy             w Lubszy

		5.		754		75412		Zakup samochodu dla OSP Dobrzyń		18,000.00		0.00		18,000.00		18,000.00						Urząd Gminy             w Lubszy

		6.		800		80195		Opolska eSzkoła Szkołą ku przyszłości - udział gminy w projekcie		74,989.58		73,683.58		1,306.00		1,306.00						Województwo Opolskie

		7.		900		90095		Budowa wiat przystankowych		10,000.00				10,000.00		10,000.00						Urząd Gminy             w Lubszy

		8.		921		92109		Dokumentacja i budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowicach		805,000.00		25,000.00		780,000.00				280,000.00		500,000.00		Urząd Gminy             w Lubszy

		9.		926		92601		Budowa boiska "Orlik"		918,006.00		18,006.00		900,000.00		600,000.00		300,000.00				Urząd Gminy             w Lubszy

								Ogółem		3,930,446.54		401,140.54		3,529,306.00		1,464,306.00		1,565,000.00		500,000.00		x

																				Przewodniczący Rady Gminy Lubsza

																				mgr Janina Wcisło
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Arkusz1

		Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

		Lp.		Projekt		Kategoria interwencji funduszy strukturalnych		Klasyfika-cja (dział, rozdział)		Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)		w tym:				Planowane wydatki

												Środki
z budżetu krajowego		Środki
z budżetu UE		2012 r.

																Wydatki razem (9+12)		z tego:

																		Środki z budżetu krajowego						Środki z budżetu UE

																		Wydatki razem (10+11)		z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem		z tego, źródła finansowania:

																				pożyczki
i kredyty, obligacje		pozostałe**				pożyczki i kredyty

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13

		1		Wydatki majątkowe razem:		x				15,347,072.00		2,992,072.00		12,355,000.00		845,000.00		345,000.00		345,000.00		0.00		500,000.00		0.00

		1.1		Program: ProgramRozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

				Oś: 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

				Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

				Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wieś Tarnowiec - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2012

				Razem wydatki: z tego:		46		Dział 010		3,100,426.00		850,426.00		2,250,000.00

				poniesione do 2012 r.						35,426.00		35,426.00

				2012 r.		Rozdz. 01010				65,000.00		65,000.00				65,000.00		65,000.00		65,000.00

				2013 r.						3,000,000.00		750,000.00		2,250,000.00

		1.2		Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

				Oś:4.Ochrona środowiska

				Działanie:4.1. Infrastruktura wodno-ściekowa i gospodarka odpadami

				Nazwa projektu: Opracowanie dokumentacji i budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Mąkoszyce - wsie Nowy Świat i Rogalice - cel rozwiązanie gospodarki ściekowej; lata 2004-2014

				Razem wydatki: z tego:		46		Dział 010		8,070,851.00		1,270,851.00		6,800,000.00

				poniesione do 2012 r.						70,851.00		70,851.00		0.00

				2014 r.		Rozdz. 01010				4,000,000.00		600,000.00		3,400,000.00

				2015 r.						4,000,000.00		600,000.00		3,400,000.00

		1.4		Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013

				Oś 5 Infrastruktura społeczna i szkonictwo wyższe

				Działanie:5.3. Rozwój kultury i sportu oraz ochrona dziedzictwa kulturowego

				Nazwa projektu: Budowa Domu Ludowego we wsi  Lubsza

				Razem wydatki: z tego:		74		Dział 921		3,370,795.00		565,795.00		2,805,000.00

				poniesione do 2012 r.						70,795.00		70,795.00

				2016 r.		Rozdz. 92109				3,300,000.00		495,000.00		2,805,000.00

		1.5		Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

				Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich

				Działanie: 3.2.1 Odnowa i rozwój wsi

				Nazwa projektu:Dokumentacja i budowa świetlicy w Szydłowicach

				Razem wydatki: z tego:		74		Dział 921		805,000.00		305,000.00		500,000.00

				poniesione do 2012 r.						25,000.00		25,000.00		0.00

				2012 r.		Rozdz. 92109				780,000.00		280,000.00		500,000.00		780,000.00		280,000.00		280,000.00				500,000.00

		2		Wydatki bieżące razem:		x				675,149.29		101,272.39		573,876.90		188,099.74		28,214.96		0.00		28,214.96		159,884.78		0.00

		2.1		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

				Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

				Poddziałanie: 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

				Nazwa projektu: Wzmocnienie programów rozwojowych w szkołach podstawowych "rozwój kompetencji życiowych uczniów w gminie Lubsza"

				Razem wydatki		71		Dział 801		465,966.00		69,894.90		396,071.10

				poniesione do 2012 r.						377,866.00		56,679.90		321,186.10		0.00

				2012 r.		Rozdział 80195				88,100.00		13,215.00		74,885.00		88,100.00		13,215.00				13,215.00		74,885.00

		2.2		Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki

				Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

				Działanie: 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

				Nazwa projektu: Doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Lubsza "Klucz do wzrostu jakości w nauczaniu" , realizuje ZSP Mąkoszyce

				Razem wydatki		71		Dział 801		209,183.29		31,377.49		177,805.80

				poniesione do 2012 r.						109,183.55		16,377.53		92,806.02		0.00

				2012 r.		Rozdział 80146				99,999.74		14,999.96		84,999.78		99,999.74		14,999.96				14,999.96		84,999.78

				Ogółem		x				16,022,221.29		3,093,344.39		12,928,876.90		1,033,099.74		373,214.96		345,000.00		28,214.96		659,884.78		0.00

																						Przewodnicząca Rady Gminy Lubsza

																						mgr Janina Wcisło
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