
UCHWAŁA NR XXXII/94/2012
RADY GMINY BODZECHÓW

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2012 rok. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym / Dz.U. 
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami/ orazart. 212 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych/ Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami/Rada Gminy 
uchwala co następuje : 

§ 1. 
Zwiększa się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia : 

1. Dział 600 – Transport i łączność , rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe § 0920 – 
Pozostałe odsetki o kwotę 13 zł . 

2. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 790.877 zł . 

3. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo , rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
wsi § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 12 zł . 

4. Dział 020 - Leśnictwo , rozdział 02001 – Gospodarka leśna § 0750 - Dochody z najmu 
i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do 
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 1.730 zł . 

5. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005- Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 
Państwa , jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze o kwotę 8.838 zł . 

6. Dział 750 - Administracja publiczna , rozdział 75023 – Urzędy gmin , miast i miast na prawach 
powiatu § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 24.755 zł . 

7. Dział 750 - Administracja publiczna , rozdział 75023 – Urzędy gmin , miast i miast na prawach 
powiatu § 0920 – Pozostałe odsetki o kwotę 30.000 zł . 

8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0320 – Podatek rolny 
o kwotę 2.200 zł . 

9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0330 – Podatek leśny 
o kwotę 3.900 zł . 

10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 – Podatek od 
środków transportowych o kwotę 4.517 zł . 
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11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 – Podatek od 
czynności cywilnoprawnych o kwotę 10.000 zł . 

12. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0690 – Wpływy 
z różnych opłat o kwotę 100 zł . 

13. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0910 – Odsetki od 
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 zł . 

14. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0320 – Podatek 
rolny o kwotę 60.000 zł . 

15. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 – 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 – Podatek 
od spadków i darowizn o kwotę 4.000 zł . 

16. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 2680 - 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 83.019 zł . 

17. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0490 – Wpływy z innych 
lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 45.561 zł . 

18. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie odrębnych ustaw § 0920 – 
Pozostałe odsetki o kwotę 185 zł . 

19. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 - 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 0020 – Podatek dochodowy od 
osób prawnych o kwotę 1.500 zł . 

20. Dział 851 – Ochrona zdrowia , rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 0970 – Wpływy 
z różnych dochodów o kwotę 12.966 zł . 

21. Dział 851 – Ochrona zdrowia , rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne § 0920 – Pozostałe 
odsetki o kwotę 4 zł . 
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22. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0970- Wpływy 
z różnych dochodów o kwotę 77.222 zł . 

23. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90020 – Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej 
o kwotę 703 zł. 

24. Dział 758 – Różne rozliczenia , rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 
gmin § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 99.849 zł , zgodnie z pismem Ministra 
Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012 . 

§ 2. 
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych wg wyszczególnienia : 

1. Dział 600 – Transport i łączność , rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne § 6280 – Środki 
otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie 
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych 
do sektora finansów publicznych o kwotę 138.783 zł . 

2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami § 0470 – Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste 
nieruchomości o kwotę 2.140 zł . 

3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami § 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 458.727 zł . 

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa , rozdział 70005 - Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami § 0920 - Pozostałe odsetki o kwotę 275 zł . 

5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 – 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0350 – Podatek od działalności 
gospodarczej osób fizycznych , opłacany w formie karty podatkowej o kwotę 15.000 zł . 

6. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 - 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat 
z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.200 zł . 

7. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 - 
Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków 
i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0310 – Podatek od 
nieruchomości o kwotę 170.000 zł . 

8. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0310 - Podatek 
od nieruchomości o kwotę 340.000 zł . 

9. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0330 - Podatek 
leśny o kwotę 7.000 zł . 

——————————————————————————————————————————————————————
Id: LJQRB-AEEZQ-PHMGD-AYXZS-CKDFK. Podpisany Strona 3



10. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0340 – Podatek 
od środków transportowych o kwotę 31.500 zł . 

11. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0430 - Wpływy 
z opłaty targowej o kwotę 970 zł . 

12. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0690 - Wpływy 
z różnych opłat o kwotę 1.000 zł . 

13. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 - 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od 
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 - Odsetki 
od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1.000 zł . 

14. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0410 – Wpływy z opłaty 
skarbowej o kwotę 3.000 zł . 

15. Dział 756 - Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 - 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw § 0460 – Wpływy z opłaty 
eksploatacyjnej o kwotę 7.800 zł . 

16. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90019 – Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0960 – Otrzymane 
spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 40.500 zł . 

17. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdział 90095 – Pozostała 
działalność § 0970 – Wpływy z różnych dochodów o kwotę 80.000 zł . 

18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , rozdział 92109 – Domy i ośrodki 
kultury , świetlice i kluby § 0830 - Wpływy z usług o kwotę 2.000 zł . 

§ 3. 
Zwiększa się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia : 

1. Dział 600 - Transport i łączność , rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne § 4270 – Zakup 
usług remontowych o kwotę 99.849 zł . 

§ 4. 
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych wg wyszczególnienia : 

1. Dział 600 - Transport i łączność , rozdział 60017 – Drogi publiczne wewnętrzne § 6050 - 
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 138.783 zł . 
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§ 5. 
Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do 
niniejszej uchwały . 

§ 6. 
W związku z § 3 niniejszej uchwały zmianie ulega załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej , 
poświęcony limitom wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne . Otrzymuje on brzmienie 
zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . 

§ 7. 
W związku z § 4 niniejszej uchwały dokonuje się zmian w załączniku Nr 12 do uchwały 
budżetowej , poświęconemu dotacjom celowym . Otrzymuje on brzmienie zgodne z załącznikiem 
Nr 3 do niniejszej uchwały . 

§ 8. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bodzechów . 

§ 9. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

§ 10. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy 

Maria Łebek
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Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Nr XXXII/94/2012 

Z dnia 28 grudnia 2012 roku 

 

Przeniesienia planowanych wydatków budżetowych 

 

 

Klasyfikacja budżetowa Jednostka Zmniejszenia Zwiększenia 

Dział 010 Rozdz. 01030  § 

2850 

Urząd Gminy 

Bodzechów 
756,00  

Dział 801 Rozdz. 80104  § 

2310 

Urząd Gminy 

Bodzechów 
 6.000,00 

Dział 010 Rozdz. 01022  § 

4300 

Urząd Gminy 

Bodzechów 
5.244,00  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

3110 
GOPS w Bodzechowie 1.096,00  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4120 
GOPS w Bodzechowie 746,83  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

3020 
GOPS w Bodzechowie 200,00  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4210 
GOPS w Bodzechowie 2.933,95  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4410 
GOPS w Bodzechowie 16,00  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4300 
GOPS w Bodzechowie 204,71  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4440 
GOPS w Bodzechowie 18,21  

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4610 
GOPS w Bodzechowie 348,30 

 

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4700 
GOPS w Bodzechowie 240,00 

 

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4010 
GOPS w Bodzechowie 

 
5.148,00 

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4110 
GOPS w Bodzechowie 

 
1.844,00 

Dział 852 Rozdz. 85212  § 

4170 
GOPS w Bodzechowie 1.188,00 
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Ogółem:  12.992,00 12.992,00 
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 Załącznik nr 2 

do uchwały Rady Gminy nr XXXII/94/2012 

z dnia 28 grudnia  2012 roku 

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku 

 

           w złotych 

Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia 

Łączne 

nakłady 

finansowe 

Planowane wydatki 

Jednostka org. 

realizująca 

zadanie lub 

koordynująca 

program 

rok 

budżetowy 

2012 

(8+9+10+11) 

w tym źródła finansowania 

dochody 

własne jst 

kredyty i 

pożyczki 

w tym: 

dotacje i 

środki 

pochodzące 

z innych źr.* 

środki 

wymienione 

w art. 5 ust. 1 

pkt 2 i 3 u.f.p. 

kredyty i 

pożyczki 

zaciągnięte na 

realizację 

zadania pod 

refundację 

wydatków 

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

1. 010 01008 

Dotacja celowa na opracowanie 

dokumentacji projektowej dla 

zadania pn „Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe msc. 

Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec 

Św. oraz gminy Bodzechów , w 

oparciu o regulację rzeki Modły 

z wykorzystaniem istniejącego 

zbiornika w Częstocicach jako 

polderu zalewowego do redukcji 

fali powodziowej” 

(2012-2013) 

195.074 97.537 97.537   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 195.074 97.537 97.537      
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2. 010 01010 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno ściekowej w aglomeracji 

Ostrowiec Świętokrzyski II etap 

(2007 – 2015) 

35.146.395 11.165.786 2.553.728 1.032.047  

A.  

B.  

C.  

D.  

7.580.011 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 35.146.395 11.165.786 2.553.728 1.032.047   7.580.011  

3. 010 01010 

Budowa kanalizacji sanitacyjnej 

w miejscowości Przyborów i 

Wólka Bodzechowska 

(2010 – 2013) 

330.181 120.000 120.000   

A.  

B.  

C.  

D.  

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 330.181 120.000 120.000      

4. 010 01010 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Sudół 

(2012-2013) 

500.000 100.000 100.000   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 500.000 100.000 100.000      

5. 010 01010 

Budowa podłączeń budynków 

do zbiorczego systemu 

kanalizacyjnego Gminy 

Bodzechów – etap I 

(2012-2013) 

672.000 66.000 66.000   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 672.000 66.000 66.000      

6. 400 40002 

Przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

na terenie gminy Bodzechów 

(dotacja celowa na inwestycje 

dla Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w 

Bodzechowie z/s w Szewnie) w 

tym: (2011-2014) 

3.388.875 1.505.000 817.592 687.408 687.408 

A.  

B.  

C.  

D. 

 

Gminny Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej w 

Bodzechowie z-s 

w Szewnie 
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Budowa wodociągu 

rozdzielczego DN 110 PE w m. 

Szewna na dz. nr 897/1, 888/1, 

871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 

871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 

871/12, 871/11 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PCV fi 100 na 

działce nr ewid. 49/3 położonej 

w m. Szewna 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PCV fi 100 na 

działce nr ewid. 637/3 

położonej w miejscowości 

Sudół gm. Bodzechów 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PCV dn 110 PE 

na dz. Nr ewid.101/5, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 

108/3, 108/4, 109, 110, 111, 

112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 

117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 

131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 

132/7, 133/1, 135/1, 198 w 

miejscowości Nowa Dębowa 

Wola 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PE dn 90 na 

działkach nr ewid. 364/4 i 300 

ul. Źródlana w miejscowości 

Miłków 

 

Budowa wodociągu PCV 110 
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mm na działkach nr 125,88 i 

133 w miejscowości 

Szwarszowice oraz na działce 

nr 294 w miejscowości 

Mychów Kolonia 

 

Przebudowa stacji uzdatniania 

wody przy ul. Źródlanej w 

miejscowości Szewna 

 

Przebudowa wodociągu 

rozdzielczego PE dn 90 w 

miejscowości Szewna, gm. 

Bodzechów przy ul. Greleckiej 

oraz Leśnej 

 

Przebudowa sieci 

wodociągowej dn 110, montażu 

urządzenia - pompowni wody 

wodociągowej o wydajności 

nominalnej 2,0 m3/h na działce 

nr 98/74 w miejscowości 

Świrna 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

Szewna etap II ul. Grelecka, 

kanał RC3,N 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 3.388.875 1.505.000 817.592 687.408 687.408    

7. 600 60016 

Przebudowa drogi z 

odwodnieniem w miejscowości 

Bodzechów, Oś. Nalazka 

(2011-2012) 

520.000 500.000 500.000   

A.  

B.  

C.  

D.  

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 520.000 500.000 500.000      
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8. 600 60016 

Zimowe utrzymanie dróg 

(2010-2012) 

 

450.000 160.000 160.000   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 450.000 160.000 160.000      

   wydatki majątkowe         

9. 600 60016 

Dostawa soli drogowej na sezon 

zimowy 2011/2012 

(2011-2012) 

50.000 39.705 39.705   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 50.000 39.705 39.705      

   wydatki majątkowe         

10. 600 60016 

Budowa chodnika w 

miejscowości Szewna, 

 ul. Woźniakówka   

(2012 – 2013) 

70.000 10.000 10.000   

A. 

B. 

C. 

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 70.000 10.000 10.000      

11. 600 60016 

Budowa parkingu w 

miejscowości Chmielów 

(2012 – 2013) 

90.000 10.000 10.000   

A. 

B. 

C. 

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 90.000 10.000 10.000      

12. 600 60016 

Dostawa piachu na sezon 

zimowy 2011/2012 

(2011-2012) 

40.000 34.440 34.440   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 40.000 34.440 34.440      

   wydatki majątkowe         

13. 600 60016 

Dostawa piachu na sezon 

zimowy 2012/2013 

(2012-2013) 

40.000 20.000 20.000   

A.  

B.  

C.  

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 
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D. 

   wydatki bieżące 40.000 20.000 20.000      

   wydatki majątkowe         

14. 600 60016 

Dostawa soli drogowej na sezon 

zimowy 2012/2013 

(2012-2013) 

50.000 37.500 37.500   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 50.000 37.500 37.500      

   wydatki majątkowe         

15. 600 60017 

Przebudowa i remont dróg 

osiedlowych  w miejscowości 

Sudół 

(2011-2012) 

463.944 453.944 136.650   

A.  

B. 317.294 C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 463.944 453.944 136.650   317.294   

16. 720 72095 

e-świętokrzyskie Rozbudowa 

Infrastruktury Informatycznej 

JST 

(2008 – 2012) 

278.485 269.945 58.544   

A.  

B.  

C.  

D.  

211.401 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 278.485 269.945 58.544    211.401  

17. 801 80110 

Remont ogrodzenia budynku PG 

Szewna 

(2011 – 2012) 

60.000 60.000 60.000   

A.  

B.  

C.  

D.  

 PG Szewna 

   wydatki bieżące 60.000 60.000 60.000      

   wydatki majątkowe         

18. 801 80110 

Program YOUNGSTER PLUS – 

wsparcie nauki języka 

angielskiego dla młodzieży szkół 

gimnazjalnych z terenów 

wiejskich 

(2012 – 2013) 

20.702 9.799 1.960   

A.  

B.  

C. 7.839 

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 
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   wydatki bieżące 20.702 9.799 1.960   7.839   

   wydatki majątkowe         

19. 851 85149 

Program przeciwdziałania 

rakowi szyjki macicy dziewcząt 

w gminie Bodzechów 

(2012-2013) 

43.920 31.380 31.380   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 43.920 31.380 31.380      

   wydatki majątkowe         

20. 853 85395 

Dobrze zaczynamy sukcesy 

osiągamy- indywidualizacja 

nauczania i wychowania w 

klasach I-III w gminie 

Bodzechów                (2011-

2012) 

110.299 39.870    

A. 5.980,50 

B.  

C.  

D. 

33.889,50 

Gminny Zespół 

Oświatowy w 

Bodzechowie 

   wydatki bieżące 110.299 39.870    5.980,50 33.889,50  

   wydatki majątkowe         

21. 853 85395 

eIntegracja drogą do 

przeciwdziałania wykluczeniu 

cyfrowemu w województwie 

Świętokrzyskim 

(2011-2014) 

92.177 55.964 55.964   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 92.177 55.964 55.964      

22. 853 85395 

Szansa na przyszłość – chcę 

zacząć od nowa 

(2008-2012) 

955.166,72 207.160 21.800   

A. 9.320 

B.  

C.  

D. 

176.040 
GOPS w 

Bodzechowie 

   wydatki bieżące 951.326,75 207.160 21.800   9.320 176.040  

   wydatki bieżące 3.839,97        

23. 853 85395 

Dobry start dużo wart- 

indywidualizacja nauczania i 

wychowania w klasach I-III w 

ZSP w Szewnie 

64.318 35.518 0   

A. 5.327,70 

B.  

C.  

D. 

30.190,30 

Gminny Zespół 

Oświatowy w 

Bodzechowie 
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(2012-2013) 

   wydatki bieżące 64.318 35.518 0   5.327,70 30.190,30  

   wydatki majątkowe         

24. 900 90015 

Konserwacja oświetlenia 

ulicznego 

(2012 – 2014) 

460.000 150.000 150.000   

A. 

B. 

C. 

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 460.000 150.000 150.000      

   wydatki majątkowe         

25. 900 90019 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków – etap I 

(2012-2013) 

2.220.000 70.000 70.000   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 2.220.000 70.000 70.000      

26. 900 90019 

Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków – etap II 

(2012-2014) 

2.175.000 15.000 15.000   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 2.175.000 15.000 15.000      

27. 921 92195 

Projekt „Rewitalizacja 

miejscowości Bodzechów” 

(2009 – 2013) 

4.050.240 2.380.044 1.208.541   

A.  

B.  

C.  

D.  

1.171.503 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące         

   wydatki majątkowe 4.050.240 2.380.044 1.208.541    1.171.503  

28. 

 400 

801 

900 

 

 

40002 

80113 

90001 

90003 

90095 

Zakup oleju napędowego , gazu 

propan-butan, etyliny Pb 95 

oktan 

(2012-2014) 

842.067 0 0   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 
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750 

754 

 

75023 

75412 

 

   wydatki bieżące 842.067 0 0      

   wydatki majątkowe         

29. 

400 

700 

900 

 

 

 40002 

70005 

90001 

90003 

90095 

Świadczenie usługi 

bezpośredniej ochrony fizycznej 

nieruchomości zabudowanej o 

pow. 0,6700 ha położonej w 

Szewnie , przy ulicy Armii 

Ludowej 3 stanowiącej działkę 

362/1 

(2012-2014) 

51.000 0 0   

A.  

B.  

C.  

D. 

 
Urząd Gminy 

Bodzechów 

   wydatki bieżące 51.000 0 0      

   wydatki majątkowe         

Ogółem 53.429.843,72 17.644.592 6.376.341 1.719.455 687.408 345.761,20 9.203.034,80 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  

D. Inne źródła  
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   Załącznik Nr 3 

   do uchwały Rady Gminy nr  XXXII/94/2012 

   z dnia 28 grudnia 2012 roku 

Dotacje celowe w 2012 roku 

     w złotych 

Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania 
Jednostka otrzymująca 

dotację 

Kwota 

dotacji 

1 2 3 4 5 6 

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

1. 010 

01008 

§ 6300 

 

Opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania pn 

„Zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe msc. 

Ostrowiec Św. gm. Ostrowiec 

Św. oraz gminy Bodzechów , w 

oparciu o regulację rzeki Modły 

z wykorzystaniem istniejącego 

zbiornika w Częstocicach jako 

polderu zalewowego do redukcji 

fali powodziowej” 

Województwo 

Świętokrzyskie 
97.537 

2. 400 

40002 

§ 6217 

§ 6219 

Przebudowa i rozbudowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej 

na terenie gminy Bodzechów 

(dotacja celowa na inwestycje 

dla Gminnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej w 

Bodzechowie z/s w Szewnie) w 

tym: 

Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Bodzechowie 

687.408 

817.592 

   

Budowa wodociągu 

rozdzielczego DN 110 PE w m. 

Szewna na dz. nr 897/1, 888/1, 

871/2, 868/19, 868/20, 868/18, 

871/7, 871/6, 871/14, 871/13, 

871/12, 871/11 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PCV fi 100 na 

działce nr ewid. 49/3 położonej 

w m. Szewna 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PCV fi 100 na 

działce nr ewid. 637/3 położonej 

w miejscowości Sudół gm. 

Bodzechów 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PCV dn 110 PE na 

dz. Nr ewid.101/5, 102, 103, 

104, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 

108/3, 108/4, 109, 110, 111, 

112/1, 112/2, 114/2, 116/2, 
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117/1, 117/3, 130/13, 131/2, 

131/9, 132/3, 132/4, 132/5, 

132/7, 133/1, 135/1, 198 w 

miejscowości Nowa Dębowa 

Wola 

 

Budowa wodociągu 

rozdzielczego PE dn 90 na 

działkach nr ewid. 364/4 i 300 

ul. Źródlana w miejscowości 

Miłków 

 

Budowa wodociągu PCV 110 

mm na działkach nr 125,88 i 133 

w miejscowości Szwarszowice 

oraz na działce nr 294 w 

miejscowości Mychów Kolonia 

 

Przebudowa stacji uzdatniania 

wody przy ul. Źródlanej w 

miejscowości Szewna 

 

Przebudowa wodociągu 

rozdzielczego PE dn 90 w 

miejscowości Szewna, gm. 

Bodzechów przy ul. Greleckiej 

oraz Leśnej 

 

Przebudowa sieci wodociągowej 

dn 110, montażu urządzenia - 

pompowni wody wodociągowej 

o wydajności nominalnej 2,0 

m3/h na działce nr 98/74 w 

miejscowości Świrna 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

Szewna etap II ul. Grelecka, 

kanał RC3,N 

3. 400 
40002 

§ 6210 

Rozbudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Szewna, 

Gromadzice, Nowa Dębowa 

Wola 

Gminny Zakład Gospodarki 

Komunalnej w 

Bodzechowie 

200.000 

4. 600 
60014 

§ 2710 

Remonty dróg powiatowych na 

terenie gminy Bodzechów 
Powiat Ostrowiecki 100.000 

5. 600 
60016 

§ 2710 

Remont ulicy Zofiówka  w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

Gmina Ostrowiec 

Świętokrzyski 
125.500 

6. 801 
80103 

§ 2310 

Odziały przedszkolne na terenie 

Gminy Kunów – zwrot kosztów 
Gmina Kunów 10.000 

7. 801 
80104 

§ 2310 

Przedszkola na terenie gminy 

Ostrowiec Św. – zwrot kosztów 

Gmina Ostrowiec 

Świętokrzyski 
67.000 

8. 801 
80104 

§ 2310 

Przedszkola na terenie gminy 

Ćmielów – zwrot kosztów 
Gmina Ćmielów 8.000 

9. 801 
80106 

§ 2310 

Inne niepubliczne formy 

wychowania przedszkolnego na 

terenie gminy Kielce – zwrot 

Gmina Kielce 2.000 
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kosztów 

10. 851 
85111 

§ 6300 

Dofinansowanie zakupu 

aparatów do hemodializy dla 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Ostrowcu Świętokrzyskim 

Powiat Ostrowiecki 7.500 

11. 852 
85219 

§ 2310 

Zapewnienie obsługi 

informatycznej  GOPS w 

Bodzechowie przez informatyka 

zatrudnionego w MOPS w 

Ostrowcu Św. 

Gmina Ostrowiec 

Świętokrzyski 
5.500 

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

1. 754 
75412 

§ 6230 

Zakup zestawu do pierwszej 

pomocy – Zestaw OSP R1 

Ochotnicza Straż Pożarna 

Jędrzejowice 
2.500 

2. 851 
85154 

§2820 

Prowadzenie świetlicy 

środowiskowej oraz zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych 

dla dzieci i młodzieży w 

miejscowości Jędrzejów 

Wyłoniona w drodze 

konkursu 
8.000 

3. 851 
85154 

§ 2820 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci z 

elementami profilaktyki oraz 

rozwijanie ich zainteresowań w 

miejscowości Szwarszowice 

Wyłoniona w drodze 

konkursu 
8.000 

4. 851 
85154 

§ 2820 

Prowadzenie pozalekcyjnych 

zajęć opiekuńczo-

wychowawczych dla dzieci z 

elementami profilaktyki oraz 

rozwijanie ich zainteresowań w 

miejscowości Miłków 

Wyłoniona w drodze 

konkursu 
8.000 

5. 852 
85295 

§ 2820 

Pozyskiwanie, magazynowanie i 

wydawanie żywności oraz 

odzieży dla mieszkańców Gminy 

Bodzechów 

Wyłoniona w drodze 

konkursu 
5.000 

6. 926 
92605 

§ 2820 

Upowszechnianie i wspieranie 

sportu i kultury fizycznej 

Wyłoniona w drodze 

konkursu 
23.000 

Ogółem  2.182.537 
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