Uchwała Nr 271/ XXXV/2009
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1571 z 2001 r. z późń. zm./ w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
w latach 2007 – 2013 /Dz. U. nr 38, poz. 220/

-

Rada Gminy w Przyłęku uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się do realizacji załoŜenia opracowanego Planu Odnowy Miejscowości
Rudki, stanowiącego załącznik do Uchwały, celem dofinansowania realizacji projektu
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013,
a w szczególności wytycznych Osi 3 PROW – Działanie „Odnowa i Rozwój Wsi”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§3
Traci moc uchwała Rady Gminy w Przyłęku

Nr 195/XXIV/08
z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki
§ 4.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w sposób
zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący
Rady Gminy Przyłęk
Wojciech Szmajda

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 271/XXXV/2009
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku

„Kompleksowy i harmonijny rozwój sołectwa Rudki
poprzez
poprzez wykorzystanie jego potencjałów i zasobów
turystycznych”.

PLAN
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RUDKI
NA LATA 2008 -2013

Zajazd agroturystyczny „Pod sosnami”, Rudki kwiecień 2008 rok
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1. CEL I CZAS REALIZACJI PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RUDKI
1.1. WPROWADZENIE
Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, jakie stoją
przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej celem jest
wzmocnienie działań słuŜących zmniejszaniu istniejących dysproporcji i róŜnic w poziomie
rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do terenów miejskich.
Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najwaŜniejszych elementów odnowy wsi,
jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i Ŝycia mieszkańców. Sporządzenie
i uchwalenie takiego dokumentu stanowi niezbędny warunek przy aplikowaniu o środki
finansowe w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” działania
„Odnowa i rozwój wsi”, jak równieŜ stanowić będzie wytyczne dla władz Gminy Przyłęk
przy opracowaniu kierunków rozwoju miejscowości Rudki.
Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości Ŝycia na obszarach
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz
promowanie obszarów wiejskich. Działanie umoŜliwi rozwój toŜsamości społeczności
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz
wpłynie na wzrost ich atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej.
W ramach działania pomocą finansową zostaną objęte projekty dotyczące:
1. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania budynków pełniących funkcje
rekreacyjne, sportowe, społeczno - kulturalne, w tym świetlic i domów kultury,
z wyłączeniem szkół, przedszkoli i Ŝłobków;
2. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania obiektów małej architektury;
3. budowy, przebudowy lub remontu obiektów sportowych, ścieŜek rowerowych, szlaków
pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, przeznaczonych do uŜytku publicznego;
4. zakupu towarów słuŜących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji
społeczności lokalnych lub tradycyjnych zawodów;
5. związanych z kształtowaniem obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu

na ich połoŜenie oraz cechy funkcjonalno - przestrzenne, w szczególności poprzez
odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego;
6. urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku;
7. budowy, przebudowy lub remontu infrastruktury turystycznej;
8. zagospodarowania zbiorników i cieków wodnych w celu wykorzystania ich do rekreacji
lub w celu poprawy estetyki miejscowości;
9. rewitalizacji budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką
ewidencją zabytków, uŜytkowanych na cele publiczne oraz obiektów małej architektury,
odnawiania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych i miejsc pamięci;
10. zakupu i odnawiania obiektów charakterystycznych dla danego regionu lub tradycji
budownictwa wiejskiego i ich adaptacji na cele publiczne;
11. budowy, przebudowy, remontu lub wyposaŜania obiektów budowlanych
przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów usług, w tym pawilonów, punktów
wystawowych, sal ekspozycyjnych lub witryn;
12. odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach architektury sakralnej
wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków
i cmentarzy wpisanych do rejestru zabytków;
13. wyburzenia i rozbiórki zdewastowanych obiektów budowlanych w celu
uporządkowania terenu w miejscowości, jeŜeli niemoŜliwe jest ich odnowienie i dalsze
uŜytkowanie - w zakresie koniecznym do realizacji operacji wymienionych w pkt 1-12;
14. zakupu materiału siewnego lub nasadzeniowego roślin wieloletnich;
15. zakupu sprzętu, materiałów i usług, słuŜących realizacji operacji;
16. ogólnych, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

1.2. CEL OPRACOWANIA
Plan Odnowy Miejscowości Rudki jest dokumentem planistycznym,
określającym strategię działań w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008-2013.
Niniejszy plan jest planem otwartym, stwarzającym moŜliwość aktualizacji
w zaleŜności od potrzeb społecznych, gospodarczych i uwarunkowań finansowych.
Oznacza to, Ŝe mogą być dopisywane nowe zadania lub zmieniana ich kolejność
realizacji w przedziale czasowym 2008-2013 w zaleŜności od moŜliwości
finansowych (dostępu do funduszy zewnętrznych).
Głównym celem opracowania jest określenie potrzeb inwestycyjnych,
kluczowych obszarów odnowy wsi i analiza planowanych przedsięwzięć.
Potrzeba opracowania Planu Odnowy Miejscowości Rudki wynika z kilku
przesłanek. NajwaŜniejszą z nich jest konieczność zaprogramowania
skoordynowanych działań, które w określonej przestrzeni, czasie i sytuacji społeczno-

politycznej, uwzględniając środki, jakimi dysponuje społeczność gminy oraz moŜliwe
do pozyskania dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, dadzą oczekiwane efekty.
Na zasoby regionalne składają się zasoby materialne, tj. uwarunkowania
przyrodnicze, zasoby naturalne, połoŜenie geograficzne, istniejąca infrastruktura
techniczna, komunikacyjna i społeczna oraz zasoby niematerialne, czyli ludzka
wiedza, współpraca mieszkańców i przedsiębiorczość.
Wychodząc z tych przesłanek Plan Odnowy Miejscowości Rudki ma się
przyczyniać do poprawy jakości Ŝycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów
wiejskich. Podejmowane działania umoŜliwią rozwój toŜsamości społeczności
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz
wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Plan ma stanowić z jednej strony program działania, formułujący cele strategiczne
władz lokalnych, z drugiej zaś ma stać się formalną podstawą, umoŜliwiającą ubieganie
się o środki wsparcia z budŜetu państwa, jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej
i międzynarodowych instytucji finansowych.
Plan odnowy miejscowości:


formułuje cele strategiczne miejscowości na lata 2008 - 2013 i określa
sposoby ich realizacji korzystając ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej,



ustala hierarchię powyŜszych celów,



cyklicznie jest aktualizowany i korygowany,



ma charakter społeczny.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres Planu Odnowy Miejscowości Rudki opiera się na:


diagnozowaniu stanu istniejącego,



budowaniu prognoz,



identyfikacji problemów, oraz wynikających z uwarunkowań zewnętrznych
szans i zagroŜeń.

Zawartość planu obejmuje:


obszar i czas realizacji Planu Odnowy Miejscowości Rudki,



charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowany projekt,



aktualną sytuację społeczno-gospodarczą,



inwentaryzację zasobów słuŜącą ujęciu stanu rzeczywistego,



ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,



opis planowanego przedsięwzięcia,



szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia,

Plan Odnowy Miejscowości Rudki to dokument, który określa strategię działań
w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2008-2013.
Podstawą opracowania planu jest Strategia Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 2007 2015 przyjęta uchwałą Rady Gminy Przyłęk Nr 161/XVIII/07 w dniu 17 grudnia 2007
roku oraz Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata 2007 – 2013 przyjęty uchwałą
Rady Gminy Przyłęk Nr 162/XVIII/07 w dniu 17 grudnia 2007 roku.
Plan Odnowy Miejscowości Rudki powstał przy współudziale mieszkańców wsi
Rudki w oparciu o konsultacje i materiały ze spotkań.
Obszarem realizacji Planu Odnowy jest województwo mazowieckie,
powiat zwoleński, gmina Przyłęk, wieś Rudki.

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA NA OBSZARZE
OBJĘTYM WDRAśANIEM PLANU
2.1. Charakterystyka ogólna i usytuowanie miejscowości Rudki
Miejscowość Rudki połoŜona jest
w południowo-wschodniej części województwa
mazowieckiego, w odległości ok.50 km od
Radomia. Jest jedną ze wsi naleŜących do gminy
Przyłęk.
Gmina Przyłęk jest wiejską gminą
o powierzchni 132 km² tj. 13156 ha, połoŜoną
w południowo – wschodniej, skrajnej części
województwa mazowieckiego, na terenie
Równiny Radomskiej, przy drodze krajowej nr 12
relacji Radom –Lublin. Sąsiaduje, od północy z
gminą Policzna, od wschodu z gminami: Puławy,
Janowiec, Wilków ( jednocześnie stanowiące granicę województwa lubelskiego), z gminą
Chotcza (powiat lipski), a od zachodu z gminą Zwoleń.
Geograficznie obszar gminy połoŜony jest w obrębie dwóch jednostek:
- główna część, połoŜona jest w obrębie Wzniesień Południowo Mazowieckich
na Równinie Radomskiej,
- część południowo – wschodnia ( kraniec gminy), na obszarze Małopolskiego
Przełomu Wisły. Rzeźba terenu gminy jest dość silnie zróŜnicowana.
Obszar gminy leŜy w dorzeczu rzeki Wisły, a największymi miejscowymi rzekami
są Plewka i Zwolenka.

PołoŜenie gminy w obrębie Równiny Radomskiej w dolinie rzeki Zwolenki, Plewki
i Wisły, brak przemysłu i zanieczyszczeń, duŜe powierzchnie lasów, sprawiają, Ŝe
głównym walorem gminy są czysta woda, powietrze i malownicze krajobrazy.

Rudki, widok od strony Mszadli

Gmina Przyłęk wchodzi w skład powiatu zwoleńskiego. Łącznie gminę zamieszkuje
6 588 mieszkańców ( stan na dzień 31.12.2006 roku). Gęstość zaludnienia wynosi 50
osób/km2. W skład administracyjny gminy Przyłęk wchodzi 31 sołectw.

Miejscowość Rudki zajmuje powierzchnię
765 ha. Znajduje się tam 141 gospodarstw
rolnych. Zamieszkuje ją 289 mieszkańców, z
czego 139 to kobiety, a 150

to

męŜczyźni. Z ogólnej liczby mieszkańców 48
osób stanowią dzieci i młodzieŜ, a 241
to osoby dorosłe. Mieszkańcy Rudek to 4,38 %
wszystkich mieszkańców gminy Przyłęk.
Rudki - nazwa wsi: Rudky (415)

Wjazd do miejscowości od strony Baryczki

pochodzi od nazwy miejscowości „Ruda".
JuŜ w 1563 r. miejscowość Rudki naleŜała
do parafii janowieckiej.
Wieś powstała na gruntach folwarku
naleŜącego do pana Rudzkiego na obszarze
parafii Janowiec, najprawdopodobniej po
reformach uwłaszczeniowych, W okresie
międzywojennym Rudki były wsią zwartą
wzdłuŜ jednego gościńca, naleŜącą do gminy
Oblasy pow. Kozienice,
Nowo zmodernizowany most na rzece Plewka

W 1934 roku nastąpiła komasacja gruntów, w
wyniku której wieś została podzielona na Rudki Nowe i Rudki Stare. Część gruntów
wiejskich przeznaczono na potrzeby oświaty

W czasie Okupacji ludność przeŜywała wiele tragedii. Przebiegała tędy pierwsza linia
frontu, Był to rok 1944, Walki między wojskami radzieckimi i niemieckimi trwały przez
pół roku. Wieś była doszczętnie zniszczona, a mieszkańcy w popłochu uciekli bądź to na
teren lubelszczyzny, bądź to w okolice Zwolenia. W styczniu 1945 roku nastąpił odwrót
wojsk niemieckich, po których zostały ruiny i zaminowane pola. Po wojnie nie wszyscy
mogli cieszyć się wolnością, wielu zginęło na zaminowanych polach lub całe Ŝycie borykali
się z kalectwem.
W roku 1951 powstał Społeczny Komitet Budowy Szkoły, Inicjatorem tego
przedsięwzięcia był kierownik szkoły Tadeusz Fołtyn. W skład komitetu wchodzili: Jan
Iasik, Jan Włodarczyk, Jan Dudek,
Władysław Mistygacz, Jan Krawczyk, Jan
Babut. Budynek wzniesiono czynem
społecznym

ze składek mieszkańców

wsi w roku 1954, Szkoła Podstawowa w
Rudkach działała do 2000 roku, kiedy to
została zlikwidowana ze względu na małą
ilość dzieci. .

Budynek po szkole podstawowej w Rudkach

Gromadzka Rada Narodowa. W 1955 roku
powstała Gromadzka Rada Narodowa. Mieściła się w
prywatnym pomieszczeniu, najpierw u Stanisława
Kośnicy, a potem u Adama Pakuły. Pierwszym
wójtem GRN był Jan jasik. Kolejni wójtowie to: Józef
Markowski, Józef Makuch, Bronisław Baryła i Cywka
Zenon, W skład GRN wchodziły następujące sołectwa:
Rudki, Andrzejów, Baryczka, Mszadla Nowa, Mszadla
Dolna, Szlachecki Las i Lucimia. Zorganizowano

Kapliczka przydroŜna

Kółko Rolnicze. W jego funkcjonowaniu
duŜe zasługi mieli: Jan Kosik, Wacław Dudek,
Józef Janusz. Działała we wsi organizacja
partyjna, W 1968 roku wybudowano budynek
pod lokalizację Gromadzkiej Rady z
pomieszczeniem dla
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
wyposaŜonej w samochód straŜacki i niezbędny
sprzęt. W latach siedemdziesiątych
Droga powiatowa relacji Zwoleń - Baryczka

wybudowano drogę łączącą gminę Przyłęk z
gminą Janowiec. Wszystkie prace fizyczne przy

budowie drogi wykonane były czynem społecznym przez mieszkańców sołectw
naleŜących do gminy.

W organizowaniu czynów społecznych zasłuŜyli się wójt gminy Bronisław Baryła i
sekretarz GRN Wacław Dudek. W
1972 roku nastąpiła likwidacja Gromadzkich Rad.
Wieś Rudki stała się sołectwem gminy Przyłęk. Budynek po
GRN przeznaczono pod potrzeby oświaty.
We wsi działa Koło Gospodyń Wiejskich.
Przewodniczącą koła jest Jadwiga Raczkowska. W skład
zarządu wchodzą: Danuta Dudek, Joanna Pakuła, Teresa
Kusińska. Koło prowadzi działalność usługową typu
wypoŜyczanie nakryć stołowych na 300 osób i 2 namiotów,
które wypracowały własnymi siłami. Koło otrzymało do
dyspozycji lokal po starej szkole.
W latach 1994-2001 we wsi zaszły najbardziej
PrzydroŜny krzyŜ

znaczące zmiany, udało się załoŜyć telefony, wodociąg oraz
zbudować kilometrowy odcinek drogi cementowej. DuŜy wkład w realizacji tych przedsięwzięć włoŜyła rada sołectwa. W tym czasie Danuta Dudek, by zapobiegać patologii
społecznej, pomogła w zorganizowaniu się młodzieŜy. Powstał Związek MłodzieŜy
Wiejskiej liczący 32 członków. Przewodniczącym jest Damian Tymiński, W skład zarządu
wchodzą: Jolanta Kusińska, Rafał Baryczka, Katarzyna Figura. Związek otrzymał lokal,
stoliki i krzesła. Członkowie mają określony plan działania, ale trudna sytuacja finansowa
hamuje rozwój.

2.2. Sytuacja społeczno – gospodarcza
2.2.1. Infrastruktura techniczna.
Rudki są miejscowością o rozproszonej zabudowie. Obejścia domów
w większości są czyste i zadbane, co świadczy o gospodarności i pracowitości tutejszej
społeczności. Wszystkie waŜniejsze instytucje gminne skupione są w centrum
administracyjnym gminy w miejscowości Przyłęk, do której mieszkańcy Rudek muszą
dojechać celem załatwienia spraw urzędowych.
Rudki są usytuowany przy drodze powiatowej relacji:
1)

nr 4528W Zwoleń – Baryczka o długości 13733m.

Na wewnętrzny układ drogowy miejscowości składa się droga gminna nr G317W
relacji: Mszadla Nowa - Rudki o długości 4,613 m. oraz droga gminna nr G329W relacji:
Szlachecki Las- Rudki o długości 5,926 m.

Mapa dróg powiatowych, zlokalizowanych na terenie gminy Przyłęk, z wyróŜnieniem miejscowości Rudki

W zakresie energii elektrycznej, Rudki są zasilane energią elektryczną pochodzącą
z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego za pośrednictwem Rejonowego Zakładu
Energetycznego w Zwoleniu. System elektroenergetyczny stanowi podstawowe źródło
zasilania dla potrzeb gospodarstw domowych w miejscowości.
Na terenie wsi nie ma sieci gazowej, a mieszkańcy zaopatrują się w gaz propan –
butan z butli 11 kg. Dostawcami gazu są indywidualne podmioty prywatne.
Energetyka cieplna miejscowości charakteryzuje się zróŜnicowaną strukturą
i opiera się na funkcjonowaniu jednego podstawowego rodzaju centralnego ogrzewania,
w tym: indywidualnych pieców centralnego ogrzewania w gospodarstwach domowych.
Głównym źródłem zasilania
centralnego ogrzewania jest
tradycyjnie węgiel kamienny
oraz drzewo. W zakresie
gospodarki wodno –
ściekowej, miejscowość
podłączona jest

do

sieci wodociągowej ( o
Droga powiatowa Zwoleń – Baryczka, widok od strony Baryczki

długości 9400 mb. na terenie
wsi). Woda dostarczana jest

ze stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzeźsce Stare w gminie Janowiec. Z
wodociągu korzystają 77 gospodarstwa domowe.

Na terenie Rudek nie funkcjonują zbiorowe, komunalne systemy odprowadzania i
oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych. Większość gospodarstw posiada własne,
indywidualne podłączenie do zbiornika bezodpływowego ( tzw. szamba).
Telekomunikacyjnie miejscowość przynaleŜy do radomskiej strefy numeracyjnej.
59 gospodarstw jest abonentami Telekomunikacji Polskiej S.A.. W ostatnich latach notuje
się systematyczne wypieranie dotychczasowego monopolisty w zakresie usług
telekomunikacyjnych poprzez coraz szerszą gamę usług telefonii komórkowej.
W zakresie gospodarki odpadami na terenie miejscowości funkcjonuje system
segregacji odpadów typu workowego oraz system kontenerowego odbioru odpadów
niesegregowanych realizowanego poprzez opróŜnianie kontenerów typu KP-7.

2.2.2. Rolnictwo i gospodarka.
Rudki jak i cała gmina Przyłęk pod względem klimatycznym posiada korzystne
warunki do rozwoju gospodarki
rolnej, znajduje się w strefie klimatu
umiarkowanego.
Klimatycznie gmina połoŜona
jest w radomskiej dzielnicy
klimatycznej. Charakteryzuje się
korzystnymi warunkami
klimatycznymi, zbliŜonymi do
średnich panujących na Równinie
Radomskiej. Podstawowe wskaźniki
klimatyczne wynoszą:
1) średnia roczna suma opadów atmosferycznych: 580 mm.,
2) średnia roczna temperatura: +8 0C,
3) średnia długości okresu wegetacyjnego: waha się od 211 do 215 dni,
4) średnia temperatura minimalna (styczeń) wynosi: -2 0C,
5) średnia temperatura maksymalna (lipiec)wynosi:+18 0C,
6) średnia roczna ilość dni z pokrywą śnieŜną wynosi: 60 dni.

Wyszczególnienie

RUDKI

Grunty ogółem, w tym:

765 ha

Grunty orne

522 ha

Sady

14,00 ha

Łąki i pastwiska

42,00 ha

NieuŜytki

5,00 ha

Lasy

141,00 ha

Grunty pod wodami ( jeziora + rowy)
Tereny komunikacyjne
Tereny zabudowane

3,00 ha
21,00 ha
2,5 ha

Struktura gruntów:

Struktura gospodarstw rolnych:
Wyszczególnienie
Liczba gospodarstw

RUDKI
141

1-2 ha

36

2-5 ha

64

5-7 ha

22

7-10 ha

13

10-15 ha

6

15 i więcej ha

-

Średnia wielkość gospodarstwa rolnego

4,478 ha
Źródło: dane uzyskane z Urzędu Gminy Przyłęk

Bardzo wysoki odsetek uŜytków rolnych przypadający na ogół wszystkich gruntów
uŜytkowanych w gospodarstwach rolnych sprawia, Ŝe głównym źródłem utrzymania
mieszkańców wsi jest rolnictwo. W przewaŜającej części gospodarstw preferuje się
tradycyjne metody upraw i hodowli. Nie jest to, więc intensywna gospodarka nastawiona
wyłącznie na ilość, lecz ceniąca przede wszystkim jakość produktów rolnych. Uprawy
są ekologiczne, naturalne, w duŜym stopniu pozbawione ingerencji nowoczesnych technik
ochrony roślin.
Rolnicy z Rudek korzystają z doradztwa rolniczego realizowanego przez Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego w Zwoleniu, świadczący usługi w zakresie pomocy
w uzyskaniu dofinansowania inwestycji rolniczych. Rolnicy korzystają równieŜ z pomocy
Mazowieckiej Izby Rolniczej. Instytucją , która wspiera działania słuŜące rozwojowi

rolnictwa i obszarów wiejskich jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Oddział Regionalny w Zwoleniu.

Struktura działalności gospodarczej:
rodzaj działalności

Produkcja

RUDKI

-

Usługi

Handel

5

3

Gastronomia

Transport

-

-

Źródło: dane uzyskane z Urzędu Gminy Przyłęk

Rudki jak i inne
miejscowości gminy Przyłęk ze
względu na swoje uwarunkowania,
jest miejscowością typowo
rolniczą, która co prawda
w latach 90- tych z uwagi na
procesy dostosowawcze do
tworzących się wówczas
rynkowych warunków
gospodarowania ograniczających
zatrudnienie w sektorze
państwowym, przeŜywała wzrost
zainteresowania rozwojem sektora
prywatnego, nie mniej jednak na
terenie wsi nie pojawił się
dotychczas Ŝaden bardziej
znaczący podmiot gospodarczy.
Mieszkańcy wsi poza
zatrudnieniem we własnych
gospodarstwach rolnych znajdują
zatrudnienie głównie w pobliskich
miastach, zwłaszcza w Zwoleniu.
2.2.3. Sytuacja społeczna.
Przykłady działalności gospodarczej w Rudkach; - sklepy spoczywczo – przemysłowe oraz
usługi ogólnobudowlane

według danych Urzędu Gminy

Rudki zamieszkuje 289 osób.
Przekrój statystyczny miejscowości
WYSZCZEGÓLNIENIE

Rudki

przedstawia poniŜsza tabela (stan

Stan ludności ogółem

289

na koniec 2007r.):

Kobiety

139

MęŜczyźni

150

Istotnym problemem
miejscowości jest duŜa liczba osób
bezrobotnych i korzystających z

Urodzeni ogółem
Ludność w wieku przedprodukcyjnym ( 0-17 lat)
Ludność w wieku produkcyjnym ( 18-59 lat)
Ludność w wieku poprodukcyjnym ( 60 lat i więcej)

1
48
178
66

pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Chodź sytuacja na rynku pracy w
ostatnich 2 latach sukcesywnie ulega poprawie to problem bezrobocia nadal dotyczy
szczególnie osób w wieku przedemerytalnym, osób młodych - nie posiadających
doświadczenia zawodowego i kobiet z wykształceniem podstawowym i zawodowym.
Wyraźne są takŜe oznaki emigracji zarobkowej mieszkańców do większych ośrodków
miejskich jak Radom, Puławy, Lublin i Warszawa
oraz za granicę kraju głównie do Wielkiej Brytanii i
Irlandii.

2.3. Zidentyfikowane problemy

Wieś Rudki boryka się z wieloma
problemami, wśród których w zakresie objętym
projektem moŜna wyróŜnić:


brak miejsca wypoczynku i rekreacji

Obecny stan budynku po szkole podstawowej

dla mieszkańców wsi;
w Rudkach nie ma miejsca, które spełniałoby
wymogi odpowiednie dla spędzania wolnego
czasu,


brak oferty na spędzanie wolnego

czasu; brak urządzonych ogólnodostępnych
miejsc rekreacji dla mieszkańców hamuje rozwój
jakiejkolwiek aktywności, brak naleŜycie
urządzonych boisk sportowych, brak placu zabaw

Teren za budynkiem – z moŜliwością usytuowania mini boisk i
placu zabaw dla dzieci

dla dzieci,


brak jedności mieszkańców wsi

i wspólnego działania na rzecz Rudek;
ze względu na ograniczone moŜliwości
zorganizowania spotkania, zainteresowanie
problemami wsi wśród mieszkańców stale się
zmniejsza, brakuje inicjatyw i pomysłów
na wspólne rozwiązywanie problemów,


niezadowolenie społeczności lokalnej

spowodowane brakiem inwestowania na
rzecz Rudek; brak sieci kanalizacji sanitarnej,

Atrakcyjna okolica sprzyja turystom – brak oznaczonych szlaków
turystycznych

dobrej drogi powiatowej przez wieś, która przyczyniłaby się do zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszego jak i kołowego,


wysokie bezrobocie i niskie dochody mieszkańców;



brak dostępu do nowoczesnych form przekazu informacji; w Rudkach

występuje utrudniony dostęp do internetu,
Źródłami zapotrzebowania na realizację niniejszego projektu są:


oczekiwania społeczno-gospodarcze – zgłaszane przez



analiza gminnej oraz powiatowej i wojewódzkiej strategii

mieszkańców,

rozwoju – przedstawione tam kierunki rozwoju bezpośrednio determinują realizację
niniejszego projektu,


analiza posiadanych zasobów – nieskaŜone w duŜej mierze

środowisko, walory krajobrazowe oraz uzbrojone w media ( wodociąg, telefony, drogi,

segregacja odpadów) tereny dają szansę rozwojowi nie tylko turystyki, ale przede
wszystkim agroturystyki wraz z moŜliwością produkowania Ŝywności ekologicznej (
dodatkowo podlegającej dotacji z Unii Europejskiej) na potrzeby gospodarstw
agroturystycznych oraz dokonywanie prostego przetwórstwa w celu uzyskania potraw
regionalnych.
Realizacja niniejszego projektu zaspokoiłaby potrzeby nie tylko społeczne
i kulturalne, dałaby szansę rozwoju toŜsamości społeczności wiejskiej, a takŜe
zwiększyłaby ofertę agroturystyki,


integracja z Unią Europejską – zwrócenie uwagi na „odnowę wsi”

daje szansę na poprawienie standardu Ŝycia na wsi,


wspólny obszar działań z sąsiednimi wsiami – waŜnym

aspektem jest fakt, iŜ zaplecze społeczno-kulturalno –sportowe, jakie powstanie dzięki
modernizacji w Rudkach budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowie
placu zabaw dla dzieci połączonego z wykonaniem zagospodarowania terenu w formie
tzw. małej architektury krajobrazu ( ławeczki, oświetlenie parkowe, skalniaki itp…),
a takŜe zespołu mini boisk sportowych - będzie wykorzystywane takŜe przez
mieszkańców okolicznych wsi oraz gości i turystów odwiedzających miejscowość.

3. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI RUDKI
Poprzez analizę SWOT przeanalizowano mocne i słabe strony miejscowości oraz
jej szanse i zagroŜenia stwarzane przez otoczenie. Pozwala to na określenie obecnej

sytuacji w tej miejscowości oraz przyszłych kierunków jej rozwoju. Skrót SWOT pochodzi
od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe
strony), opportunities (szanse), threats (zagroŜenia).
3.1. Analiza SWOT
SILNE STRONY


potencjał ludzki,



połoŜenie wsi wzdłuŜ drogi powiatowej (dostępność, skrócenie czasu podróŜy do
najwaŜniejszych ośrodków administracyjnych),




walory krajobrazowo- turystyczne (lasy, czyste powietrze, mikroklimat),
istnienie naturalnych warunków sprzyjających podjęciu produkcji zdrowej
Ŝywności,



aktywny udział mieszkańców w Ŝyciu wioski, chęć organizacji spotkań i imprez,



wysoki poziom w szkolnictwie,



czysta i zadbana wieś, wprowadzony system segregacji odpadów typu
workowego,



wieś wyposaŜona w wodociąg,



moŜliwość budowy nowych domów mieszkalnych,

SŁABE STRONY


brak świetlicy wiejskiej,



brak bazy sportowo-rekreacyjnej,



brak miejsca w którym najmłodsze dzieci i ich rodzice mogłyby spędzić wolny
czas, brak urządzonych terenów rekreacji dziecięcej,



brak oferty na zagospodarowanie wolnego czasu dla młodzieŜy i dorosłych,



brak ścieŜki rowerowej i pobocza,



brak kanalizacji,



migracje zarobkowe młodych osób za granicę,



bezrobocie,



słabe gleby, brak moŜliwości wydajnej produkcji rolnej,



niski przyrost naturalny,



słaby dostęp do internetu,

SZANSE


aktywizacja mieszkańców poprzez umoŜliwienie im dostępu do nowoczesnych
środków przekazu informacji ( internetu),



rozwój ekologicznego rolnictwa podlegającego dotacji,



program zalesienia gruntów o najniŜszej jakości gleb,



rozwój turystyki i agroturystyki na wsi, w tym produkowanie Ŝywności
ekologicznej na potrzeby gospodarstw agroturystycznych, proste przetwórstwo
w celu uzyskania potraw regionalnych,



przyśpieszenie niezbędnych zmian w wyposaŜeniu infrastrukturalnym w wyniku
wsparcia środkami Unii Europejskiej,



dokształcanie społeczeństwa – szkolenia i kursy,



sprzyjająca polityka regionalna w tym adresowana do rozwoju obszarów wiejskich,



zwiększanie się dostępności do kapitałów i środków pomocowych, w tym
pochodzących z Unii Europejskiej,



promocja walorów sołectwa poprzez wprowadzenie systemu wizualizacji
miejscowości,



wzrost aktywności mieszkańców,

ZAGROśENIA


niska dochodowość z pracy w rolnictwie,



wysoka konkurencyjność produktów rolniczych,



brak rynków zbytu na towary i płody rolne,



rosnące bezrobocie, brak miejsc pracy,



starzenie się społeczeństwa poprzez migrację młodych i wykształconych
mieszkańców do duŜych miast i za granicę,



niski przyrost naturalny,



brak poczucia toŜsamości i wartości Ŝycia wiejskiego,



brak oferty i perspektyw rozwoju dla mieszkańców,



pogarszający się stan dróg powiatowych,



niejasna sytuacja finansowa zamierzeń w sferze turystyki i agroturystyki,



zmniejszające się środki ze strony gminy na inwestycje, wynikające z obciąŜenia
gminy dodatkowymi zadaniami bez zabezpieczenia finansowego,



pesymizm mieszkańców spowodowany sytuacją gospodarczo-społeczną kraju,
3.2. Kluczowe obszary rozwoju wsi
Odnowa wsi to proces kształtowania warunków Ŝycia na obszarach wiejskich,

którego animatorem i podmiotem jest społeczność danej wsi. Proces ten oddziałuje na
standard Ŝycia i jego jakość oraz źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie
zachowując toŜsamość wsi wyraŜającą się wartościami Ŝycia wiejskiego.
Przestrzeń oddziaływania odnowy wsi

Jakość Ŝycia
(warunki
niematerialne)

Standard Ŝycia
(warunki
materialne)
ToŜsamość wsi
i wartości Ŝycia
wiejskiego

Byt
(warunki
ekonomiczne)

Analizując słabe i mocne strony sołectwa, jak równieŜ szanse i zagroŜenia, oraz
kluczowe obszary rozwoju wsi, po konsultacjach Grupy Odnowy Wsi z mieszkańcami wsi
Rudki, wyznaczono następujące cele:


Poprawa jakości Ŝycia poprzez podejmowanie działań na rzecz integracji
społeczności wsi Rudki,



Zapewnienie odpowiedniego standardu Ŝycia - powstanie bazy społecznej,
rekreacyjno-wypoczynkowej,



Zachowanie toŜsamości wsi i wartości Ŝycia wiejskiego poprzez zaangaŜowanie
mieszkańców i współpracę w celu odnowy wsi,



Poprawa warunków ekonomicznych - przyciągnięcie kapitału na rozwój wsi.

3.3. Analiza zasobów sołectwa Rudki w gminie Przyłęk
Zasoby - wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią
obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji
publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć odnowy wsi.
Tabele zamieszczone na kolejnych stronach zawierają inwentaryzację zasobów wsi
Rudki słuŜącą ujęciu stanu rzeczywistego. Analiza zasobów wykorzystana jest do
diagnozy oraz planu, w jaki sposób posiadane zasoby mogą być wykorzystane w celu
odnowy wsi. Dzięki tej analizie moŜna opracować projekty, które będą mogły być
realizowane.

ANALIZA ZASOBÓW CZ I
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu

Opis zasobu jakim dysponuje wieś

1

2

walory krajobrazu
walory klimatu
walory szaty
roślinnej
świat zwierzęcy
gleby
kopaliny

Środowisko przyrodnicze, połoŜenie
Piękny las z duŜą liczbą zachowanej fauny i flory,
występują duŜe ilości róŜnych typów grzybów
Korzystne warunki klimatyczne, eteryczne olejki sosnowe
dobrze działające na płuca, duŜe ilość gruntów pod
wodami
Dzika róŜa, jeŜyny, jagoda, brzoza, licznie występująca
sosna
Liczne ptactwo, dziki, jelenie, motyl
IV, V i VI klasa gleb
piasek

Małe

DuŜe

wyró
Ŝniaj
ące

3

4

5

x
x
x
x
x
x

drogi

Droga powiatowa: nr 4528W Zwoleń – Baryczka
o długości 13.733m

x

Środowisko kulturowe
walory
architektury
wiejskiej

Większościowo zabudowa z XX wieku

walory przestrzeni
publicznej

W centrum wsi znajdują się sklepy z artykułami
spoŜywczo – przemysłowymi, budynek po szkole
podstawowej, przystanek,

miejsca, osoby
i przedmioty kultu

kapliczki, krzyŜe przydroŜne

x

święta, odpusty,
pielgrzymki

mieszkańcy biorą udział w pielgrzymkach do
Częstochowy, Kałkowa, na Święty KrzyŜ
BoŜonarodzeniowe i noworoczne:
Ubieranie choinek i strojenie obejść
Wieczerza wigilijna z tradycyjnymi potrawami
Udział w Pasterce
Święcenia owsa
Jasełka
Środopoście – malowanie pannom okien i robienie
róŜnych psikusów
Pisanie i malowanie pisanek
Śmigus-dyngus
Topienie „Marzanny”
Uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka
Święto plonów – wicie wieńców doŜynkowych i udział
w doŜynkach
Dbanie o groby bliskich

x

Z obrzędów zachowało się kolędowanie,

x

Rudky, Ruda

x

tradycje, obrzędy,
gwara
specyficzne nazwy

x

x

ANALIZA ZASOBÓW CZ II
Znaczenie zasobu
Rodzaj zasobu
1

Opis zasobu jakim dysponuje wieś
2

Małe

DuŜe

wyró
Ŝniaj
ące

3

4

5

Obiekty i tereny
działki pod
zabudowę
mieszkaniową
tradycyjne
obiekty
gospodarskie
place i miejsca
publicznych
spotkań
miejsca sportu
i rekreacji
szlaki
turystyczne,
ścieŜki

Są niezabudowane działki na terenie wsi
Zabudowa o typowo rolniczym ( wiejskim) charakterze:
dom mieszkalny, obora, stodoła, budynki gospodarskie

x

x

Teren po szkole podstawowej

x

-

x

W planach ścieŜka rowerowa

x

dydaktyczne, itp.
Gospodarka, rolnictwo
Gospodarka,
rolnictwo
miejsca pracy,
ilość
gospodarstwa
rolne
znane firmy
produkcyjne i
zakłady usługowe
restauracje,
punkty
gastronomiczne

Rolnictwo ma bardzo duŜe znaczenie dla mieszkańców

x

Gospodarstwa rolne występują licznie, z przewagą
średnich gospodarstw indywidualnych

x

Nie występują Ŝadne znaczące podmioty gospodarcze

x

Zajazd agroturystyczny „Pod sosnami”, w centrum
miejscowości działają sklepy spoŜywczo - przemysłowy

x

Mieszkańcy, kapitał społeczny
przedsiębiorcy
Brak przedsiębiorców na terenie wsi
związki
Brak związków
i stowarzyszenia
kontakty
i współpraca
3.4. Wizja oraz planowane kierunki rozwoju

x
x
x

Planując kierunki rozwoju miejscowości Rudki mieszkańcy wsi odpowiedzieli na
pytania, które posłuŜyły do zdiagnozowania aktualnej sytuacji wsi, a jednocześnie
określiły wizję jak wieś Rudki będzie wyglądać po 7 latach od dnia zaplanowania
kierunków rozwoju w oparci o środki finansowe w ramach Odnowy wsi.
DIAGNOZA AKTUALNEJ SYTUACJI
Jaka jest nasza wieś?
Co ją wyróŜnia? czysta woda, lasy, powietrze
i malownicze krajobrazy.

Jakie pełni
funkcje?
Kim są
mieszkańcy?
Co daje
utrzymanie?

rolniczo - mieszkaniową

rolnicy, dzieci, młodzieŜ
praca w rolnictwie, a takŜe w
sferze produkcyjno –
usługowej poza miejscem
zamieszkania; emerytury,
renty, pomoc społeczna,
zasiłki dla bezrobotnych

Jak
zorganizowani są Sołtys i Rada Sołecka
mieszkańcy?

WIZJA STANU DOCELOWEGO
Jaka ma być nasza wieś za kilka lat?
Co ma ją
centrum kulturalno –
wyróŜniać?
sportowo- rekreacyjne wsi,
rozwinięta oferta
agroturystyczna,
Jakie ma pełnić
funkcje?
Kim mają być
mieszkańcy?
Co ma dać
utrzymanie?

W jaki sposób ma
być zorganizowana
wieś i mieszkańcy?

rolniczo – mieszkaniowo agroturystyczną,
aktywni zawodowo
i społecznie mieszkańcy,
aktywna młodzieŜ
praca w rolnictwie oraz
w większym znaczeniu
w sferze produkcyjno –
usługowej, we wsi i poza wsią,
działalność gospodarcza,
grupy lokalnego działania,
Rada Sołecka

W jaki sposób
rozwiązują
problemy?

Jak wygląda
nasza wieś?

sporadyczne zebrania
wiejskie, indywidualne
interwencje
u władz gminnych

W jaki sposób mają okresowe spotkania i zebrania
być rozwiązywane wiejskie, spotkania Rady
problemy?
Sołeckiej, spotkania
z władzami gminy,
zwiększenie przepływu
informacji między
mieszkańcami
Jak ma wyglądać
estetyczne zagospodarowanie
nasza wieś?
posesji,

zabudowa rozproszona tzw.
siedliska

Jakie są
powiązania
komunikacyjne?

drogi powiatowe i gminne

Co proponujemy
dzieciom
i młodzieŜy?

zajęcia w szkole,

Jakie mają być
powiązania
komunikacyjne?

regularne połączenia
komunikacyjne z Przyłękiem
oraz Janowcem

Co zaproponujemy
dzieciom
i młodzieŜy?

zajęcia pozalekcyjne w szkole,
miejsca do aktywnego
spędzania czasu na terenie
placu zabaw oraz uprawiania
dyscyplin sportowych na
terenie zespołu
wielofunkcyjnych boisk
sportowych( boiska do gry w
siatkówkę, koszykówkę, piłkę
noŜną), ścieŜki rowerowe,
szlaki turystyki rowerowej

4. OPIS PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ I ANALIZA CELÓW
4.1 Charakterystyka planowanych przedsięwzięć
Realizacja określonej wizji wymaga synergicznego oddziaływania na układ,
infrastrukturę techniczno-instytucjonalną promującą sołectwo Rudki, efektywne
wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych oraz źródeł finansowania działań
inwestycyjnych.
Myślą przewodnią wizji będzie idea „odnowy wsi” traktowana jako koncepcja
rozwoju obszarów wiejskich w formie najlepiej odpowiadającej społeczności lokalnej
przez nią samą wybranej.
Pytania dotyczące

Propozycje projektów

Czy nas na to stać?

projektów

Hierarchia – co
jest

Organizacyjnie

Finansowo

najwaŜniejsze?

x przy udziale środków

1

Adaptacja budynku po szkole
podstawowej na dom kultury

x

pozyskanych przez gminę,
Budowa ogródka zabaw dla dzieci
wraz z zagospodarowaniem terenu
i wykonaniem małej architektury

x

krajobrazu jako miejsce wypoczynku

x przy udziale środków

2

pozyskanych przez gminę,

i rekreacji dla mieszkańców wsi
Budowa wielofunkcyjnego zespołu

x

boisk sportowych

x przy udziale środków

4

pozyskanych przez gminę,

Szkolenia i kursy

-

-

6

Doradztwo w sprawach związanych z

-

-

7

programami unijnymi

Co nas najbardziej
zintegruje?

Uruchomienie w budynku po szkole
kawiarenki internetowej i klubo siłowni

x wykorzystując posiadaną bazę
x

w szkole podstawowej oraz jej
modernizację w ramach środków

5

z budŜetu gminy
Promocja wsi

-

-

9

Wspólne spotkania i działanie na

x

x

10

-

-

7

-

x przy partycypacji mieszkańców

3

rzecz odnowy naszej wsi
Wykonanie systemu informacji
wizualnej miejscowości
Budowa kanalizacji sanitarnej lub
przydomowych oczyszczalni ścieków

sołectwa

Oznaczenie szlaków rowerowych jako
zwiększenie atrakcyjności

-

-

8

x przy udziale środków

1

turystycznej miejscowości

Adaptacja budynku po szkole

x

podstawowej na dom kultury

pozyskanych przez gminę,

Budowa ogródka zabaw dla dzieci

Na czym nam
najbardziej zaleŜy?

wraz z zagospodarowaniem terenu
i wykonaniem małej architektury

x przy udziale środków
x

pozyskanych przez gminę,

3

krajobrazu jako miejsce wypoczynku
i rekreacji dla mieszkańców wsi
Budowa wielofunkcyjnego zespołu

x

boisk sportowych
Uruchomienie w budynku po szkole

x przy udziale środków
pozyskanych przez gminę,

x

4

x wykorzystując posiadaną bazę

podstawowej kawiarenki internetowej

w szkole podstawowej oraz jej

i klubo - siłowni

modernizację w ramach środków

5

z budŜetu gminy
Budowa kanalizacji sanitarnej lub

-

przydomowych oczyszczalni ścieków

x przy partycypacji mieszkańców

2

sołectwa

Brak miejsc wypoczynku i rekreacji

-

-

1

Co nam najbardziej

Brak kanalizacji sanitarnej

-

-

2

przeszkadza?

Zły stan dróg

-

-

3

Barak ogólnodostępnego internetu

-

-

4

Adaptacja budynku po szkole

x

x przy udziale środków

1

podstawowej na dom kultury

pozyskanych przez gminę,

Budowa ogródka zabaw dla dzieci

Co najbardziej
zmieni nasze Ŝycie?

wraz z zagospodarowaniem terenu
i wykonaniem małej architektury

x

krajobrazu jako miejsce wypoczynku

x przy udziale środków

3

pozyskanych przez gminę,

i rekreacji dla mieszkańców wsi
Budowa kanalizacji sanitarnej lub

-

przydomowych oczyszczalni ścieków
Budowa wielofunkcyjnego zespołu

2

sołectwa
x

boisk sportowych
Wspólne spotkania i działanie na

x przy partycypacji mieszkańców

x przy udziale środków

4

pozyskanych przez gminę,
x

x

1

x

x za stosunkowo małe środki

3

rzecz odnowy naszej wsi

Co osiągniemy
najłatwiej?

Ustawienie nowych wiat
przystankowych
Modernizacja i wykonanie poboczy

z budŜetu gminy
x

x metodą czynu społecznego

2

przy drogach

Efektem współpracy będzie rozwój wsi Rudki jak i regionu zgodnie z zasadą
zrównowaŜonego rozwoju, czyli uwzględnianie w procesie rozwoju elementu
ekonomicznego, przyrodniczego, społecznego oraz planowania społecznego.
W ramach prac nad Planem Odnowy Miejscowości Rudki, po dokonaniu
analizy SWOT oraz analizy zasobów, w wyniku których zdiagnozowano aktualną
sytuację i wypracowano wizję na następne lata, określono do wykonania
następujące zadania priorytetowe:



Adaptacja budynku po szkole podstawowej na dom kultury,



Budowa ogródka zabaw dla dzieci wraz z wykonaniem małej architektury

parkowej jako miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi,


Budowa kanalizacji sanitarnej lub przydomowych indywidualnych

oczyszczalni ścieków,


Budowa zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych,



Utworzenie kawiarenki internetowej z bezpłatnym dostępem do internetu,



Modernizacja drogi powiatowej,



Modernizacja i wykonanie poboczy przy drogach,



Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego,




Szkolenia i kursy,
Doradztwo w sprawach związanych z programami unijnymi w celu

zwiększenia zainteresowania moŜliwością korzystania ze środków unijnych na rzecz
rozwoju wsi,


Uruchomienie w budynku domu kultury klubu fitness ( siłowni) oraz sali

bilardowo – pingpongowej,


Ustawienie nowych wiat przystankowych,



Wykonanie systemu informacji wizualnej miejscowości ( tablica sołecka,

tabliczki na domostwa, oznaczenia miejscowości),


Wyznaczenie tras rowerowych, tras pieszych i ścieŜek dydaktycznych,



Wykonanie szlaków rowerowych, podniesienie walorów turystycznych

miejscowości,


Stworzenie warunków dla rozwoju agroturystyki,



Promocja wsi.

Biorąc pod uwagę wyniki analizy SWOT, opracowano cele strategiczne, które mają
zagwarantować poprawną realizację działań zmierzających do spełnienia wyznaczonej dla
wsi Rudki wizji.
Analiza celów
PIORYTET
Stała poprawa warunków Ŝycia, zamieszkania, obsługi i bezpieczeństwa
publicznego mieszkańców
CEL 1:

CEL 2:

CEL 3:

Miejsca i okazje do
spotkań mieszkańców

Poprawa stanu
infrastruktury

Zmniejszenie bezrobocia

Projekty:

Projekty:

Projekty:

Adaptacja budynku po szkole
podstawowej na dom kultury

Budowa kanalizacji
sanitarnej lub
przydomowych
indywidualnych

Szkolenia i kursy

Budowa ogródka zabaw dla

Utworzenie kawiarenki
internetowej z bezpłatnym

dzieci wraz z wykonaniem
małej architektury parkowej
jako miejsca wypoczynku
i rekreacji mieszkańców wsi
Budowa zespołu
wielofunkcyjnych boisk
sportowych
Uruchomienie w budynku
szkolnym klubu fitness
(siłowni) oraz sali
bilardowo - pinpongowej

oczyszczalni ścieków,

dostępem do internetu

Wyznaczenie tras
rowerowych, tras pieszych
i ścieŜek dydaktycznych,

Stworzenie warunków dla
rozwoju agroturystyki, w tym
produkowanie Ŝywności
ekologicznej oraz proste
przetwórstwo w celu
uzyskania potraw
regionalnych

Wykonanie szlaków
rowerowych, podniesienie
walorów turystycznych
miejscowości
Modernizacja drogi
powiatowej

Ustawienie nowych wiat
przystankowych

Modernizacja i wykonanie
poboczy przy drogach

Wykonanie systemu
informacji wizualnej
miejscowości ( tablica
sołecka, tabliczki na
domostwa, oznaczenia
miejscowości)

Modernizacja systemu
oświetlenia ulicznego
( wprowadzenie sterowania
oświetleniem za pomocą
zegarów astronomicznych)

Rozwój rolnictwa
ekologicznego podlegającego
dotacji
Doradztwo w sprawach
związanych z programami
unijnymi w celu zwiększenia
zainteresowania moŜliwością
korzystania ze środków
unijnych na rzecz rozwoju
wsi.
Promocja miejscowości

4.2 Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia
Przedmiotem wniosku o dofinansowanie z w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, będą:

I. Rozwój sołectwa i poprawa warunków Ŝycia oraz rozwój turystyki
i wypoczynku oparty o zasoby przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe wsi Rudki

Priorytet pierwszy:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez: adaptację budynku na
potrzeby domu kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, między innymi
budowa ogródka zabaw dla dzieci wraz z wykonaniem małej architektury
parkowej jako miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi, budowa mini zespołu
wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz wykonanie systemu informacji wizualnej
miejscowości ( tablica sołecka, tabliczki na domostwa, oznaczenia miejscowości)
wraz z wyznaczeniem szlaków rowerowych celem podniesienie walorów turystycznych
miejscowości Rudki.
Szacunkowy koszt przedsięwzięć z przybliŜonym podziałem kosztów realizacji na
lata 2008 -2013 określają poniŜsze tabele zadań przewidzianych do realizacji w ramach
niniejszego planu.
Szacunkowy kosztorys zadania: Kompleksowe zagospodarowanie terenu
sołectwa poprzez: adaptację budynku na potrzeby domu kultury wraz z

zagospodarowaniem terenu wokół budynku, między innymi budowa ogródka zabaw dla
dzieci wraz z wykonaniem małej architektury parkowej jako miejsca wypoczynku
i rekreacji mieszkańców wsi, budowa mini zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych
oraz wykonanie systemu informacji wizualnej miejscowości ( tablica sołecka, tabliczki na
domostwa, oznaczenia miejscowości) wraz z wyznaczeniem szlaków rowerowych celem
podniesienie walorów turystycznych miejscowości Rudki.
Tabela 1. Szacunkowy kosztorys adaptacji budynku na potrzeby domu kultury
Nazwa

Wartość netto w PLN

Dokumentacja techniczna
Roboty przygotowawcze:
- przygotowanie ścian i podłóg
Roboty wykończeniowe:
- wymurowanie ścianek działowych,
- zamurowanie zbędnych otworów wraz
z otynkowaniem i wykonanie nowych otworów wraz
z nadproŜami w ścianach istniejących,
- osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej w otworach
nowowykonanych,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej istniejącej,
- przetarcie tynków wewnętrznych i okładziny ścian
z płytek ceramicznych,
- podłoŜa i posadzki,
- roboty malarskie wewnętrzne,
- wymiana centralnego ogrzewania z węglowego na
olejowe,
- wykonanie dodatkowych drzwi wejściowych,
- termomodernizacja budynku,
- remont dachu i obróbki blacharskiej,
- wykonanie nowych schodów wejściowych,
- wykonanie wejść i chodników wokół budynku z kostki
brukowej,
- remont i wyposaŜenie pomieszczeń sanitarnych,
- wyposaŜenie kuchni i pomieszczeń w niezbędne
meble,
- wykonanie szamba szczelnego lub przydomowej
oczyszczalni ścieków,
- wymiana instalacji elektrycznej.
- ogrodzenie placu.
Zakup wyposaŜenia kawiarenki internetowej:
- zakup zespołów komputerowych,
- zakup mebli komputerowych,
- wykonanie instalacji alarmowej.
-wykonanie instalacji teleinformatycznej
Zakup sprzętu siłowo – fitnesowego oraz sprzętu
rekreacyjnego:
- zakup atlasu kulturystycznego z dodatkowym
wyposaŜeniem,
- zakup urządzeń do fitness: rowerków, trenaŜerów
eliptycznych, wiosełek, z napędem magnetycznym,
- zakup bieŜni elektrycznej,
- zakup stołu do bilarda, stołu do piłkarzyków, stołu
do tenisa stołowego wraz z osprzętem
Nadzór inwestorski

2 000,00

2 440,00

szacunek

20 000,00

24.4000,00

szacunek

242 000,00

295 240,00

szacunek

30 000,00

36 600,00

szacunek

50 000,00

61 000,00

szacunek

4 000,00

4 880,00

szacunek

348 000,00

424 560 ,00

Razem

Wartość brutto w PLN

Podstawa obliczeń

Tabela 2. Szacunkowy kosztorys budowy ogródka zabaw dla dzieci wraz z wykonaniem
małej architektury parkowej jako miejsca wypoczynku i rekreacji mieszkańców wsi
Rudki zlokalizowanego na placu za budynkiem po szkole podstawowej.

Nazwa

Wartość netto w PLN

Wartość brutto w PLN

Podstawa obliczeń

Dokumentacja techniczna

2 000,00

2 440,00

szacunek

Roboty przygotowawcze:
- usunięcie drzew i krzewów
Roboty ziemne:
- wykonanie wykopów,
- uzupełnienie ziemi ogrodowej,
- wykonanie podbudowy z kruszywa pod chodniki,
- wykonanie podbudowy pod plac zabaw
Elementy chodników:
KrawęŜniki betonowe,
- obrzeŜa betonowe,
- ustawienie obrzeŜy dekoracyjnych
Nawierzchnie:
Nawierzchnia z kostki brukowej
Roboty wykończeniowe:
- ( załoŜenie trawników z obsianiem i pielęgnacją),
- oświetlenie parkowe ( latarnie parkowe wraz z
kablami energetycznymi i robotami ziemnymi),
- ogrodzenie wokół placu zabaw,
- załoŜenie skalników,
- montaŜ ławek ogrodowych,
- montaŜ i urządzenie placu zabaw dla dzieci tzw.
„Ogródek Jordanowski”,
- wykonanie i montaŜ tablicy informacyjno –
ogłoszeniowej,
- sadzenie drzewek ozdobnych,
- sadzenie krzewów ozdobnych.

2 000,00

2 440,00

szacunek

2 000,00

2 440,00

szacunek

4 000,00

4 880,00

szacunek

10 000,00

12 200,00

szacunek

30 000,00

36 600,00

szacunek

1 000,00

1 220,00

szacunek

51 000,00

62 220,00

Nadzór inwestorski
Razem

Tabela 3. Szacunkowy kosztorys budowy zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych
Nazwa

Dokumentacja techniczna
Roboty przygotowawcze i roboty ziemne:
- usunięcie drzew i krzewów
- wykonanie wykopów,
- dowiezienie ziemi pod boiska
Elementy chodników między boiskami:
KrawęŜniki betonowe,
- obrzeŜa betonowe,
- ułoŜenie nawierzchni z kostki brukowej
Roboty wykończeniowe:
- budowa mini boiska młodzieŜowego do piłki noŜnej,
- budowa mini wielofunkcyjnego boiska treningowego
z przystosowaniem do gry w piłkę ręczną, piłkę
siatkową, koszykówkę polową i badmintona,
- ławki sportowe dla kibiców,
Nadzór inwestorski
Razem

Wartość netto w PLN

Wartość brutto w PLN

Podstawa obliczeń

3 000,00

3.660,00

szacunek

6 000,00

7 320,00

szacunek

10 000,00

12 200,00

szacunek

100 000,00

122 000,00

szacunek

1 000,00

1 220,00

szacunek

120 000,00

146 400,00

Tabela 4. Szacunkowy kosztorys wykonania systemu informacji wizualnej miejscowości
( tablica sołecka, tabliczki na domostwa, oznaczenia miejscowości) oraz ustawienia
nowych wiat przystankowych
Nazwa

Dokumentacja techniczna

Wartość netto w PLN

1 000,00

Wartość brutto w PLN

1 220,00

Podstawa obliczeń

szacunek

Roboty wykończeniowe:
- wykonanie i instalacja tablicy sołeckiej,
- wykonanie i montaŜ tablicy informacyjno –
turystycznej 6 sztuk ( tzw. witacze),
- opracowanie wzoru tablicy na domostwa,
- wykonanie i montaŜ kierunkowskazów
informacyjnych,
- ustawienie nowych wiat przystankowych wraz
z zagospodarowaniem terenu wokół przystanku,
Nadzór inwestorski
Razem

15 000,00

18 300,00

szacunek

1 000,00

1 220,00

szacunek

17 000,00

20 740,00

Tabela 5. Szacunkowy kosztorys wyznaczenia tras rowerowych, tras pieszych i ścieŜek
dydaktycznych oraz wykonania szlaków rowerowych.
Nazwa

Wartość netto w PLN

Dokumentacja techniczna
Roboty wykończeniowe:
- wyznaczenie tras turystyki rowerowej i pieszej
na terenie miejscowości Rudki oraz połączenie ich z
innymi miejscowościami sąsiednimi,
- wykonanie i montaŜ tabliczek informacji turystyki
rowerowej i pieszej ( oznaczenie odległości,
miejscowości oraz szlaku rowerowego),
- wykonanie i montaŜ tablic informacyjnych o szlakach
turystyki rowerowej i pieszej,
- wyznaczenie ścieŜek dydaktycznych przy szkole
podstawowej,
- wykonanie mapy turystycznej gminy z
wyszczególnieniem miejscowości Rudki wraz
z charakterystyką wsi
Nadzór inwestorski

1 000,00

Wartość brutto w PLN

1 220,00

szacunek

25 000,00

30 500,00

szacunek

1 000,00

1 220,00

szacunek

Razem

27 000,00

32 940,00

Nazwa

Wartość netto w PLN

Wartość brutto w PLN

Podstawa obliczeń

Podstawa obliczeń

Kompleksowe zagospodarowanie terenu sołectwa poprzez: adaptację budynku na potrzeby domu
kultury wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku, między innymi budowa ogródka zabaw
dla dzieci wraz z wykonaniem małej architektury parkowej jako miejsca wypoczynku i rekreacji
mieszkańców wsi, budowa mini zespołu wielofunkcyjnych boisk sportowych oraz wykonanie
systemu informacji wizualnej miejscowości ( tablica sołecka, tabliczki na domostwa, oznaczenia
miejscowości) wraz z wyznaczeniem szlaków rowerowych celem podniesienie walorów
turystycznych miejscowości Rudki.

Razem ( całość zadania)

563 000,00

686 860,00

Dotacja z Unii Europejskiej w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego

75%

Środki własne z budŜetu gminy

25%

Harmonogram przedsięwzięcia:

Rozpoczęcie procedury przetargowej przewiduje się w 2009 roku. Będzie to
przetarg nieograniczony przeprowadzony zgodnie z obowiązującym Prawem Zamówień
Publicznych. Nad właściwym przebiegiem prac budowlanych i instalacyjnych będzie
czuwał Inspektor Nadzoru wybrany w drodze przetargu.
Termin realizacji zadania
(miesiąc, rok)

2009
I

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

X

XI

Dokumentacja techniczna
ZłoŜenie wniosku i jego ocena
Przeprowadzenie procedury przetargowej
Roboty przygotowawcze
Roboty ziemne
Elementy chodników
Roboty wykończeniowe
Zakończenie i rozliczenie inwestycji
Nadzór inwestorski

4.3. Źródła finansowania
Przedsięwzięcia określone w Palnie Odnowy Miejscowości Rudki będą finansowane
ze środków Unii Europejskiej, oraz ze środków Gminy Przyłęk.
Dotacja z Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 75%,
Środki własne z budŜetu gminy

25%.

5. ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I KOORDYNACJA
WdroŜenie Planu Odnowy Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie
go w Ŝycie uchwałą Rady Gminy Przyłęk. WdroŜenie Planu zaleca się Wójtowi Gminy
Przyłęk, Radzie Sołeckiej miejscowości Rudki oraz Sołtysowi wsi Rudki.
Monitorowanie kaŜdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg
przez cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie
informacji rzeczowych i finansowych w postaci ustalonych wskaźników, które opisują jego
postęp i efekty. W monitorowaniu biorą udział wszystkie podmioty oraz komórki
organizacyjne Urzędu Gminy Przyłęk zaangaŜowane we wdraŜanie Planu Odnowy
Miejscowości Rudki.
Oceną wdraŜania Planu zajmie się Rada Sołecka.

XII

Zarządzaniem i koordynacją zadań określonych w niniejszym Planie Odnowy
Miejscowości Rudki zajmować się będzie sołtys wraz z radą sołecką wybrany stosownie
do zapisów ustawy o samorządzie gminnym na zebraniu wiejskim.

Loka lna Grupa Odnowy Wsi Rudki
6. PODSUMOWANIE
Opracowany Plan Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 6 najbliŜszych lat
realizację kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych
oraz stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych
z miejscową specyfiką społeczną i kulturową.
Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka
rozwoju kultury, edukacji, sportu i rekreacji. Realizacja Planu Odnowy Miejscowości Rudki
ma takŜe słuŜyć integracji społeczności lokalnej, większemu zaangaŜowaniu w sprawy

Sołectwo

Skład Rady Sołeckiej

Przewodniczący Rady
Sołeckiej

data zebrania wiejskiego,
Sołtys

podczas którego odbyły się
wybory

1. Teresa Kusińska
2. Jacek Zaprzalski
Rudki

3. Ewa Molenda

Teresa Kusińska

Ewa

8 lutego 2007 roku

Molenda

20 lutego 2009 roku

4. Hanna Bartkiewicz
5. Piotr Dudek
wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i młodzieŜy oraz rozwojowi
organizacji społecznych.
Opisane w Planie Odnowy Miejscowości Rudki działania, powinny przynieść
poprawę jakości Ŝycia mieszkańców wsi i słuŜyć rozwojowi Gminy Przyłęk.

UCHWAŁA NR 272/XXXV/09
RADY GMINY PRZYŁĘK
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności budżetowych gminy
Przyłęk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa oraz udzielanie innych ulg w spłacaniu tych należności, a także
organu do tego uprawnionego.
Na podstawie art. 43 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr
249, poz. 2104 ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Przyłęk
uchwala, co następuje:
§1
Uchwała określa zasady, sposób i tryb udzielania ulg, tzn.: umarzania oraz odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Przyłęk zwanych dalej
„wierzytelnościami”, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,
wobec osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnych, zwanych dalej „dłużnikami” przypadających: gminie Przyłęk lub jej
jednostkom organizacyjnym.
§2
1. Wierzytelność może zostać umorzona, w całości lub w części, jeżeli:
1) wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego lub
upadłościowego, albo jest przedawniona,
2) nie można ustalić dłużnika lub dłużnik zmarł nie pozostawiając spadkobierców,
3) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności
jego egzystencji, potwierdzonym udokumentowanym wywiadem środowiskowym,
4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelności, lub
postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne.
2. Umorzenie , w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, może nastąpić na
wniosek dłużnika, a w przypadkach określonych w ust. 1
pkt 1, 2 i 4 – również z urzędu.
§3
1. Dla umarzania wierzytelności uprawniony jest Wójt.
2. Przez wartość wierzytelności, o której mowa w ust. 1, rozumie się należność główną.
§4
Organ właściwy do umarzania jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz innych
należności ubocznych.
§5
W przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi Wójt na wniosek
dłużnika, może odroczyć termin zapłaty całości lub części wierzytelności rozłożyć płatność

całości lub części wierzytelności na raty, biorąc pod uwagę możliwości płatnicze dłużnika
oraz uzasadniony interes jednostki budżetowej.
§6
Umorzenie wierzytelności oraz udzielenie ulg następuje:
1) w odniesieniu do wierzytelności o charakterze administracyjno-prawnym – w drodze
decyzji,
2) w odniesieniu do wierzytelności wynikających ze stosunków cywilnoprawnych – w
drodze umowy.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

UZASADNIENIE
Do Uchwały Nr 272/XXXV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 r.

w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności budżetowych gminy
Przyłęk z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy –
Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także
organu do tego uprawnionego

Niniejsza uchwała określa zasady regulowania wierzytelności budżetowych
przypadających jednostce samorządu terytorialnego, nie objętych uregulowaniami
zawartymi w ustawie Ordynacja podatkowa.
W związku z możliwością wpływu wniosków dotyczących należności pieniężnych
(nie podatkowych), do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej, oraz
wykonując dyspozycje wynikające z art. 43 ustawy o finansach publicznych – podjęcie
uchwały, która ujmuje w ramy prawne zagadnienia umarzania, odraczania terminu zapłaty
oraz rozkładania na raty wierzytelności – jest konieczne i uzasadnione.

Uchwała nr 273/XXXV/09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 258/XXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 lutego 2009
roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz. U.z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) w związku
z art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku
nr 64 poz.593 z póź .zm. ), Programem Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Planem działania na rok 2009, uchwala się co następuje:

§1
W § 2 uchwały nr 258/XXXIV/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 lutego 2009 roku
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki po słowach wkład własny w wysokości:: w miejsce
dotychczasowego wpisu „7 976 zł ( słownie: siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć
złotych) – środki te zabezpieczone są w dziale 852, rozdziale 85219, paragrafie 3119 na
realizację projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”
wprowadza się nowy zapis w brzmieniu „ 7 976,22 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset
siedemdziesiąt sześć złotych 22/100) – środki te zabezpieczone są w dziale 852, rozdziale
85219, paragrafie 3119. Kwota dotacji w wysokości 67 987,78 zł zabezpieczona jest w dziale
852 rozdział 85219 w następujących paragrafach:
Dochody:
§ 2008 – 59 725,83 zł
§ 2009 – 3 161,95 zł
§ 6208 – 4 843,58 zł
§ 6209 –
256,42 zł
Wydatki:
§ 4018 – 26 303,04 zł
§ 4019 – 1 392,51 zł
§ 4048 – 1 205,68 zł
§ 4049 –
63,83 zł
§ 4118 – 4 417,91 zł
§ 4119 –
233,89 zł
§ 4128 –
673,96 zł
§ 4129 –
35,68 zł
§ 4218 –
275,42 zł
§ 4219 –
14,58 zł
§ 4308 – 26 849,82 zł
§ 4309 – 1 421,46 zł
§ 6068 – 4 843,58 zł
§ 6069 –
256,42 zł

§ 2.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Uchwała Nr 274 /XXXV/ 09
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 9 i pkt. 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami), oraz art. 165 ust. 1 i 2, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi
zmianami) - Rada Gminy w Przyłęku uchwala co następuje:
§1
1.Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę
26 500,78 zł
Dokonuje się zmian dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do
niniejszej uchwały.
Ustala się kwotę dochodów budżetu gminy w wysokości
- 17 434 021,78 zł
2.Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę
106 488,00 zł
Dokonuje się zmian wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do
niniejszej uchwały.
Ustala się kwotę wydatków budżetu gminy w wysokości
- 18 829 486,00 zł.
§2
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008
roku
§3
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia
2008 roku
§4
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008
roku
§4
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 6 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008
roku
§5
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 7 do Uchwały Nr 253/XXXIII/08 z dnia 31 grudnia 2008
roku
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.

§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, obowiązuje w roku budżetowym
2009 i podlega ogłoszeniu.
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 274/XXXV /09 Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 23 lutego 2009 r.
Przychody i Rozchody Budżetu w 2009 roku - zmiany
Lp.
Treść
Klasyfikacja

2

3

Kwota

1
1.
2.

Dochody
Wydatki

4
17 434 021,78
18 829 486,00

3.

Wynik budżetu

- 1 395 464,22
1 582 964,22

Przychody ogółem
1.
2.
3.

Pożyczki
Kredyty
Inne źródła ( wolne środki)

§ 952
§ 952
§ 955

Rozchody ogółem
2.

Spłaty kredytu

350 000,00
650 001,00
582 963,22
187 500,00

§ 992

187 500,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 274/XXXV/2009 Rady Gminy
w Przyłęku z dnia 23 lutego 2009 roku
Plan dochodów budżetu na 2009 rok - zmiany
Dział Rozdział Paragraf
756

75621
0010
758
75801
2920
852
85212

2010

85214

Treść

85219
2008

Zmiana

Po
zmianie

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

2 442 858,00

- 33,00

2 442 825,00

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1 021 758,00

- 33,00

1 021 725,00

Podatek dochodowy od osób fizycznych

1 020 258,00

- 33,00

1 020 225,00

Różne rozliczenia

9 670 917,00

- 56 454,00

9 614 463,00

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego

5 178 287,00

- 56 454,00

5 121 833,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

5 178 287,00

- 56 454,00

5 121 833,00

Pomoc społeczna

2 807 229,00

82 987,78

2 890 216,78

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 198 000,00

10 000,00

2 208 000,00

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

2 180 000,00

10 000,00

2 190 000,00

170 100,00

5 000,00

175 100,00

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

88 000,00

5 000,00

93 000,00

Ośrodki pomocy społecznej

65 000,00

67 987,78

132 987,78

0,00

59 725,83

59 725,83

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
2010

Przed zmianą

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej

Razem:

2009

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki
Rolnej

0,00

3 161,95

3 161,95

6208

Dotacje rozwojowe

0,00

4 843,58

4 843,58

6209

Dotacje rozwojowe

0,00

256,42

256,42

17 407 521,00

26 500,78

17 434 021,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 274/XXXV/2009 Rady Gminy w
Przyłęku z dnia 23 lutego 2009 roku
Plan wydatków budżetu na 2009 rok - zmiany
Dział Rozdział Paragraf
010
01010

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po
zmianie

Rolnictwo i łowiectwo

724 770,00

16 000,00

740 770,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

697 350,00

16 000,00

713 350,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

1 000,00

1 000,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

15 000,00

15 000,00

Oświata i wychowanie

6 693 546,00

7 500,00

6 701 046,00

Szkoły podstawowe

3 596 018,00

400,00

3 596 418,00

0,00

400,00

400,00

292 627,00

400,00

293 027,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

0,00

400,00

400,00

Przedszkola

0,00

5 000,00

5 000,00

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego

0,00

5 000,00

5 000,00

1 835 452,00

1 200,00

801
80101
4700
80103

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

4700
80104
2310

80110

Gimnazja

1 836 652,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

1 000,00

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

0,00

200,00

200,00

28 868,00

0,00

28 868,00

893,00

200,00

1 093,00

27 975,00

- 200,00

27 775,00

80146
4410

Podróże służbowe krajowe

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej

80148

Stołówki szkolne
4700

852
85212

3110
85214
3110
85219

Razem
:

530 181,00

500,00

530 681,00

0,00

500,00

500,00

3 252 110,00

82 988,00

3 335 098,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 196 000,00

10 000,00

2 206 000,00

Świadczenia społeczne

2 106 000,00

10 000,00

2 116 000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

250 100,00

5 000,00

255 100,00

Świadczenia społeczne

250 100,00

5 000,00

255 100,00

Ośrodki pomocy społecznej

270 276,00

67 988,00

338 264,00

7 976,00

0,22

7 976,22

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Pomoc społeczna

3119

Świadczenia społeczne

4018

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

26 303,04

26 303,04

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

1 392,51

1 392,51

4048

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

1 205,68

1 205,68

4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

0,00

63,83

63,83

4118

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

4 417,91

4 417,91

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

0,00

233,89

233,89

4128

Składki na Fundusz Pracy

0,00

673,96

673,96

4129

Składki na Fundusz Pracy

0,00

35,68

35,68

4218

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

275,42

275,42

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

14,58

14,58

4308

Zakup usług pozostałych

0,00

26 849,82

26 849,82

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

1 421,46

1 421,46

6068

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

4 843,58

4 843,58

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

256,42

256,42

18 722 998,00

106 488,00

18 829 486,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 274/XXXV /09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 23 lutego 2008r
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2009 rok - zmiany
L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania

Łączne
koszty
finansowe
na 2009 rok

Nakłady 2009
r przed
zmianą

Zmiana

Nakłady
2009r po
zmianach

Źródła finansowania

Środki własne

Dotacje

Kredyt

Pożyczka

1

010

01010

6050

Budowa wodociągu Mszadla
Dolna – Mszadla Stara –
Baryczka ( przysiółki) z
przyłączami

400 000,00

400 000,00

0,00

400 000,00

50 000,00

0,00

0,00

350 000,00

2

010

01010

6050

Budowa budynku pod agregat
prądotwórczy przy ujęciu
wody w Załazach

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

3

010

01010

6060

Zakup pompy do poboru
wody w hydroforni w
Załazach

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

3.

600

60016

6050

230 000,00

230 000,00

0,00

230 000,00

30 000,00

200 000,00

0,00

0,00

4

600

60016

6050

110 000,00

110 000,00

0,00

110 000,00

10 000,00

100 000,00

0,00

0,00

5

600

60016

6050

Modernizacja drogi gminnej w
miejscowości Łagów (
Karczunki )
Przebudowa drogi gminnej w
Przyłęku ( szkolny gościniec )
Przebudowa kładki na rzece
Zwolence w miejscowości
Andrzejów - Kijanka

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

6

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w
Okrężnicy

270 000,00

270 000,00

0,00

270 000,00

200 000,00

70 000,00

7.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej
Lucimia – Andrzejów (
Borowiec) Nr G332W

279 800,00

279 800,00

0,00

279 800,00

279 800,00

0,00

8

600

60016

6058
6059

Przebudowa dróg gminnych na
terenie gminy Przyłęk
położonych na terenie
miejscowości Łaguszów i
Mszadla Stara

1 469 663,00

1 469 663,00

0,00

1 249 163,00
220 500,00

0,00
220 500,00

1 249 163,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

9

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej
miejscowości Lucimia

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

10

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Mszadla Dolna

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

11.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej
miejscowości Przyłęk

w

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

12

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Wysocin

15 000,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

0,00

0,00

13.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Ławeczko Stare.

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

14.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Babin.

10 000,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

0,00

15.

600

60016

6050

Przebudowa drogi w
miejscowości Łagów

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

16

600

60016

6060

Zakup 2-ch wiat
przystankowych

7 000,00

7 000,00

0,00

7 000,00

7 000,00

0,00

0,00

0,00

17

750

75023

6060

25 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

25 000,00

0,00

0,00

0,00

18.

754

75412

6060

Zakup sprzętu komputerowego
programów i licencji dla
Urzędu Gminy
w
Przyłęku
Zakup 2 szt. Aparatów
powietrznych dla OSP Mszadla
Nowa

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

3 000,00

17 000,00

0,00

0,00

19

754

75412

6060

Zakup 2 szt. Aparatów
powietrznych dla OSP Grabów
nad Wisłą

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

2 000,00

18 000,00

0,00

0,00

20

754

75412

6060

Zakup zestawu hydraulicznego
ratownictwa drogowego dla
OSP Grabów nad Wisłą

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

4 000,00

16 000,00

0,00

0,00

21

754

75412

6060

Zakup zestawu hydraulicznego
ratownictwa drogowego dla
OSP Łagów

20 000,00

20 000,00

0,00

20 000,00

4 000,00

16 000,00

0,00

0,00

23

801

80101

6050

120 000,00

120 000,00

0,00

120 000,00

120 000,00

0,00

0,00

0,00

22.

801

80101

6050

Modernizacja kotłowni
węglowej na olejową w
Publicznej Szkole
Podstawowej w Łaguszowie
Termomodernizacja budynku
PSP w Grabowie nad Wisłą

200 000,00

200 000,00

0,00

200 000,00

150 000,00

50 000,00

0,00

0,00

23.

801

80110

6050

Budowa ogrodzenia boiska
przy Publicznym Gimnazjum
w Przyłęku

100 000,00

100 000,00

0,00

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

24

852

85219

6068
6069

Zakup drukarki, aparatu
fotograficznego i komputera
z oprogramowaniem

5100,00

0,00

4 843,58
256,42

4 843,58
256,42

0,00
0,00

4 843,58
256,42

0,00
0,00

0,00
0,00

24

900

90015

6050

114 000,00

114 000,00

0,00

114 000,00

114 000,00

0,00

0,00

0,00

25

900

90015

6050

Modernizacja ulicznych
punktów świetlnych na
terenie gminy Przyłęk
Budowa oświetlenia ulicznego
w miejscowości Grabów nad
Wisłą.

30 000,00

30 000,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

0,00

26

900

90095

6058
6059
6050

Odnowa miejscowości Rudki

655 001,00

655 001,00

0,00

487 500,00
162 501,00
5 000,00

0,00
0,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00

487 500,00
162 501,00
0,00

0,00
0,00
0,00

26

926

92601

6050

150 000,00

150 000,00

0,00

150 000,00

120 000,00

30 000,00

0,00

0,00

27

926

92601

6050

Budowa boiska
wielofunkcyjnego ze sztuczną
nawierzchnią
w
Łaguszowie
Budowa ogrodzenia boiska
przy Publicznym Gimnazjum
w Wólce Zamojskiej

50 000,00

50 000,00

0,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

28

926

92601

6060

Zakup gruntu pod boisko w
Babinie

Razem

50 000,00

55 000,00

55 000,00

55 000,00

0,00

0,00

0,00

1 924 300,00

1 871 263,00

650 001,00

350 000,00

0,00

3 975 463,00

4 775 464,00

20 100,00

4 795 564,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 274/XXXV/09

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
w tym:

Lp.

Projekt

1

2

1

Wydatki
majątko
we
razem:

1.1

Kate
goria
inter
wenc
ji
fund
uszy
struk
tural
nych

Klasyfikacja
(dział,
rozdział,
paragraf)

3

4

x

Priorytet:
Działani
e:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
2009 r.

Środki z budżetu krajowego**
Środki
z budżetu
krajowego

Środki
z budżetu
UE

5

6

7

1 469 663,00

220 500,00

1 249 163,00

Wydatki
razem (9+13)

8

1 469 663,00

Środki z budżetu UE

z tego, źródła
finansowania:
Wydatki
razem
(10+11+12)

9

220 500,00

z tego, źródła finansowania:

Wydatki razem
pożyczk
obli
(14+15+16+17)
i
gac pozostałe**
i
je
kredyty
10

11

0,00

12

0

220 500,00

pożyczki
na
prefinanso
wanie z
budżetu
państwa

pożyczki
i kredyty

obligacje

pozostałe

14

15

16

17

13

1 249 163,00

0

0

0

1 249 163,00

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Przyłek położonych na terenie miejscowości Łaguszów i Mszadla Stara
60016§6058

2010 r.
2011r.
2012 r

2.2

Wydatki
w okresie
realizacji
Projektu
(całkowita
wartość
Projektu)
(6+7)

Planowane wydatki
2009 rok
z tego:

1 469 663,00

220 500,00

1 249 163,00

1 469 663,00

220 500,00

0 ,00

0

220 500,00

1 249 163,00

0

0

0

1 249 163,00

1 469 663,00
0
0
0

220 500,00
0
0
0

1 249 163,00
0
0
0

1 469 663,00
0
0
0

220 500,00
0
0
0

0,00
0
0
0

0
0
0
0

220 500,00
0
0
0

1 249 163,00
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1 249 163,00
0
0
0

1 469 663,00

220 500,00

1 249 163,00

1 469 663,00

220 500,00

0

0

..............
.

Ogółem (1+2)

x

0,00

0

220 500,00

1 249 163,00

0

1 249 163,00

Wydatki
majątko
we
razem:

1

Priorytet:
Działani
e:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
2009 r.

1.1

x

650 001,00

162 501,00

487 500,00

650 001,00

162 501,00

162 501,00

0

0

487 500,00

0

487 500,00

0

0,00

Odnowa miejscowości Rudki
60016§6058

2010 r.
2011r.
2012 r

650 001,00

162 501,00

487 500,00

650 001,00

162 501,00

162 501,00

0

0

487 500,00

0

487 500,00

0

0,00

650 001,00
0
0
0

162 501,00
0
0
0

487 500,00
0
0
0

650 001,00
0
0
0

162 501,00
0
0
0

162 501,00
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

487 500,00
0
0
0

0
0
0
0

487 500,00
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0
0
0

..............
.

2.2

1

1.1

Wydatki
majątko
we
razem:
Priorytet:
Działani
e:
Nazwa
projektu:
Razem
wydatki:
z tego:
2009 r.
2010 r.
2011r.
2012 r

2.2

..............
.

x

75 964,00

11 395,59

64 569,41

75 964,00

11 394,59

0,00

0

11 394,59

64 569,41

0

0,00

0

64 569,41

Program Operacyjny KapitałLudzki
85219

75 964,00

11 394,59

64 569,41

75 964,00

11 394,59

0,00

0

11 394,59

64 569,41

0

0,00

0

64 569,41

75 964,00
0
0
0

11 394,59
0
0
0

64 569,41
0
0
0

75 964,00
0
0
0

11 394,59
0
0
0

0,00
0
0
0

0
0
0
0

11 394,59
0
0
0

64 569,41
0
0
0

0
0
0
0

0,00
0
0
0

0
0
0
0

64 569,41
0
0
0

Ogółem (1+2)

x

2 195 628,00

394 395,59

1801 232,41

2 195 628,00

394 395,59

162 501 ,00

0

231 894,59

1 801 232,41

0

487 500,00

0

1 313 732,41

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 274/XXXV/09 Rady Gminy w
Przyłęku z dnia 23 lutego 2009 roku
Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok - zmiany
dzial

rozdzial

paragraf

750
75011
2010

751
75101
2010

754
75414
2010

852
85212

2010

85213

tresc

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Administracja publiczna

43 439,00

0,00

43 439,00

Urzędy wojewódzkie

43 439,00

0,00

43 439,00

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

43 439,00

0,00

43 439,00

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

1 065,00

0,00

1 065,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

1 065,00

0,00

1 065,00

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

1 065,00

0,00

1 065,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00

0,00

500,00

Obrona cywilna

500,00

0,00

500,00

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

500,00

0,00

500,00

Pomoc społeczna

2 276 600,00

15 000,00

2 291 600,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 180 000,00

10 000,00

2 190 000,00

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

2 180 000,00

10 000,00

2 190 000,00

8 600,00

0,00

8 600,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

2010

85214
2010

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

8 600,00

0,00

8 600,00

88 000,00

5 000,00

93 000,00

88 000,00

5 000,00

93 000,00

Razem: 2 321 604,00

Razem: 15 000,00

Razem: 2 336 604,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 274/XXXV/09 Rady Gminy w
Przyłęku z dnia 23 lutego 2009 roku
Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009
rok - zmiany
dzial

rozdzial

paragraf

750

Zmiana

Po zmianie

43 439,00

0,00

43 439,00

Urzędy wojewódzkie

43 439,00

0,00

43 439,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34 209,00

0,00

34 209,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 745,00

0,00

2 745,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 580,00

0,00

5 580,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

905,00

0,00

905,00

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

1 065,00

0,00

1 065,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa

1 065,00

0,00

1 065,00

137,00

0,00

137,00

22,00

0,00

22,00

751

75101
4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

906,00

0,00

906,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

500,00

0,00

500,00

Obrona cywilna

500,00

0,00

500,00

Zakup usług pozostałych

500,00

0,00

500,00

Pomoc społeczna

2 276 600,00

15 000,00

2 291 600,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego

2 180 000,00

10 000,00

2 190 000,00

754
75414
4300

85212

Przed zmianą

Administracja publiczna
75011

852

tresc

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500,00

0,00

500,00

3110

Świadczenia społeczne

2 106 000,00

10 000,00

2 116 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

39 000,00

0,00

39 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 800,00

0,00

2 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 100,00

0,00

15 100,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 050,00

0,00

1 050,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 200,00

0,00

6 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 950,00

0,00

3 950,00

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

0,00

400,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000,00

0,00

1 000,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby
cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych

1 000,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 000,00

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 000,00

0,00

2 000,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej.

8 600,00

0,00

8 600,00

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

8 600,00

0,00

8 600,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe

88 000,00

5 000,00

93 000,00

Świadczenia społeczne

88 000,00

5 000,00

93 000,00

Razem: 2 321 604,00

Razem: 15 000,00

Razem: 2 336 604,00

4740
4750
85213

4130
85214
3110

