
PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY

Zygmunt Mika

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr  XV98/2008
Rady Gminy w Michałowie
z dnia  18 marca 2008 r

w zł

Źródła finansowania

2009 rok 2010 rok

I Ogółem wydatki bieżące

- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

II Ogółem wydatki majątkowe 9 500 00

- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych
Ogółem wydatki 

- środki z budżetu krajowego
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych 
źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

L.p.

Wydatki w 
roku 

budżetowym 
2008

Planowane wydatki budżetowe na 
realizację zadań programu w latach 2009 

- 2010

Razem 2009 
- 2010

- środki z budżetu j.s.t.

6 000 000 4 700 000 4 800 000
- środki z budżetu j.s.t. 2 900 000

3 100 000
6 000 000 4 700 000 4 800 000 9 500 000

- środki z budżetu j.s.t. 2 900 000

3 100 000



Załącznik  Nr 4a
do uchwały Nr XV/98/2008
Rady Gminy w Michałowie

z dnia 18 marca 2008 r

PRZEWODNICZACY  
RADY GMINY

Zygmunt Mika

 
 
 
  

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2008 rok

w zł

Projekt Dział Rozdział
Przewidywane nakłady i źródła finansowania

źródło kwota 2009 rok 2010 rok po 2010 roku

1. Wartość zadania: 15500000 394588 6000000 4700000 4800000  

2900000

- środki z budżetu krajowego

2008-2010 010 01010 3100000

2. Wartość zadania:   

  

- środki z budżetu krajowego

     

  
Ogółem wydatki majątkowe 15500000 4700000  

   
- środki z budżetu krajowego   
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych

L.p.
Okres 

realizacji 
zadania

Jednostka org. 
realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program

Wydatki 
poniesione do 
31.12.2007 r.

Wydatki w 
roku 

budżetowym 
2008

Planowane wydatki budżetowe na 
realizację zadań programu w latach 2009 

- 20……

Program:  RPO Świetokrzyskie       
Priorytet:Rozwój infrastruktury ochrony 
środowiska i energtetycznej - środki z budżetu j.s.t.
Działanie:Rozwój systemów lokalnej 
infrastruktury ochrony środowiska i  
energetycznej
Projekt:Budowa sieci wodociagowej wraz z 
przyłączami i obiektami  towarzyszącymi gminy 
Michałów

Gmina 
Michałów

- środki z UE oraz innych źródeł 
zagranicznych

Program:  RPO Świetokrzyskie       
Priorytet:Podniesienie jakości systemu 
komunikacyjnego regionu - środki z budżetu j.s.t.
Działanie:Rozwój systemów  lokalnej 
infrastruktury komunikacyjnej
Projekt:Modernizacja drógi  gminnej 
Micvhałów Betlejem

- środki z UE oraz innych źródeł 
zagranicznych

394 588 6 000 000 4 800 000
- środki z budżetu j.s.t. 2 900 000

3 100 000
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