
Załącznik Nr  1

do Uchwały Rady Gminy Łubnice Nr XL/131/13

z dnia 30 grudnia  2013 r.

źródło kwota
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Program: PROW 2007-2013

2012-

2013 UG Łubnice O10 O1010 Wartość zadania: 1920000 911000

Priorytet:Jakość życia na 

obszarach wiejskich i 

różnicowanie gospodarki 

wiejskiej Wydatki bieżące:

Działanie: Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności 

wiejskiej - środki z budżetu j.s.t.

Projekt:Przydomowe 

oczyszczalnie ścieków dla 

gminy Łubnice - środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych

Wydatki majątkowe: 1920000 911000

- środki z budżetu j.s.t. 730145 417100

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych 1189855 493900

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 

na wydatki refundowane ze środków 

UE

2 Program: PROW 2007-2013        

Priorytet:Wsparcie 

innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu 

2011-

2013 UG Łubnice 720 72095 Wartość zadania: 84968 84968

Działanie:Budowa 

infrastruktury  społeczenstwa 

informacyjnego Wydatki bieżące:

Projekt: E-świętokrzyskie 

Budowa infrastruktury 

społeczeństwa informacyjnego - środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych

Wydatki majątkowe: 84968 84968

- środki z budżetu j.s.t. 12.755 12.755

- środki z budżetu krajowego

Wydatki w 

roku 

budżetowym 

2013

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

zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p

.
Projekt

Okres 

realizacji 

zadania

Jednostka org. 

realizująca 

zadanie lub 

koordynująca 

program

Dział Rozdział
Przewidywane nakłady i źródła finansowania



- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych 72213 72213

         

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 

na wydatki refundowane ze środków 

UE

3 Program: PROW 2007-2013        

Priorytet:Wsparcie 

innowacyjności, budowa 

społeczeństwa informacyjnego 

oraz wzrost potencjału 

inwestycyjnego regionu 

2011-

2013 UG Łubnice 720 72095 Wartość zadania: 255.520 255.520

Działanie:Budowa 

infrastruktury  społeczenstwa 

informacyjnego Wydatki bieżące:

Projekt: E-świętokrzyskie 

Rozudowa infrastruktury 

informacyjnej jst - środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych

Wydatki majątkowe: 255.520 255.520

- środki z budżetu j.s.t. 38.333 38.333

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych 217187 217187

         

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 

na wydatki refundowane ze środków 

UE

4 Program: Ś.B.R.R Kapitał Ludzki        

Priorytet:Promocja integracji 

społecznej 2013 UG Łubnice 853 85395 Wartość zadania: 113.419 113.419

Działanie:Rozwój i 

upowszechnienie aktywnej 

integracji Wydatki bieżące: 113.419 113.419

Projekt: Aktywizacja społeczno 

zawodowa bezrobotnych w 

gminie Łubnice - środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego 5.703 5.703

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych 107.716 107.716

Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych

         

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 

na wydatki refundowane ze środków 

5 Program: Ś.B.R.R Kapitał Ludzki        

Priorytet:Rozwój wykształcenia 

i kompetencji w regionach 2013 UG Łubnice 853 85395 Wartość zadania: 110380 110380



Działanie:Wyrównywanie szans 

edukacyjnych w systemie Wydatki bieżące: 84370 84370

Projekt: Małymi krokami w 

wielki świat - środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego 12656 12656

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych 71714 71714

Wydatki majątkowe: 26010 26010

- środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego 3901 3901

- środki z UE oraz innych źródeł 

zagranicznych 22109 22109

         

w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 

na wydatki refundowane ze środków 

Ogółem wydatki 2484287 1475287

Wydatki bieżące: 197789 197789

- środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego 18359 18359

- środki z UE oraz innych 

źródeł zagranicznych 179430 179430

w tym: kredyty i pożyczki 

zaciągane na wydatki 

refundowane ze środków UE

Wydatki majątkowe: 2286498 1277498

- środki z budżetu j.s.t.

- środki z budżetu krajowego 785134 472089

- środki z UE oraz innych 

źródeł zagranicznych 1501364 805409

w tym: kredyty i pożyczki 

zaciągane na wydatki 

refundowane ze środków UE


