
UCHWAŁA NR  LI/406/18

RADY GMINY w BIESIEKIERZU 

z dnia  18 października 2018 r

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 230 ust. 6,  art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U . z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala  się  wieloletnią  prognozę  finansową  Gminy  Biesiekierz  na lata  2018  -  2028
po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której
mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§  3.  Ustala  się  planowane  i realizowane  przedsięwzięcia  Gminy  Biesiekierz  w latach
2018 – 2024 po zmianach zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Płaza























Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr  LI/406/18

Rady Gminy w Biesiekierzu 
z dnia 18.10.2018 r.

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Biesiekierz na lata 2018-2028

1. Dochody w latach 2018-2028 zawiera załącznik nr 1:

1) dochody w kwocie – 36.849.743,16 zł, w tym:
a ) dochody związane z realizacją zadań bieżących własnych – 26.036.129,08 zł,
b) dochody majątkowe własne – 4.268.730,50 zł,
c) dochody związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.544.740,12 zł,
d) refundacja wydatków poniesionych w 2017 r. na zadania zlecone – 143,46 zł, 
2) wydatki w kwocie – 44.049.445,10 zł, w tym:
a ) wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych 25.293.237,08 zł,
b) wydatki bieżące związane z realizacją bieżących zadań zleconych – 6.544.740,12 zł,
c) wydatki majątkowe własne – 12.211.467,90 zł,
3) wynik budżetu w kwocie 7.199.701,94 zł stanowi deficyt budżetowy.

2. Wyniki budżetu w poszczególnych latach wynoszą:

-  rok 2018  deficyt  –     7.199.701,94 zł
-  rok 2019  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2020  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2021  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2022  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2023  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2024  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2025  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2026  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2027  nadwyżka  –        600.000,00 zł
-  rok 2028  nadwyżka  –        600.000,00 zł.

3. Rozchody w latach 2018-2028 dotyczą:
- wykupu obligacji.

4. Dług publiczny na koniec  lat 2018-2028 został wykazany w złączniku nr 1. 
5. Prognoza na lata 2019-2028 została opisana w załączniku nr 2 do Uchwały Nr XL/315/17
Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 21.12.2017 r.
6. Wyjaśnienie danych wykazanych w wierszach 12.1 – 12.6.1. WPF, w tym: 



-  wiersz  12.1  -  rok  2018  -  (735.891,48)  -  na kwotę  składa  się  dotacja  UE  (355.816,38)
na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE
(338.700,60),  dotacja  na projekt  Inwentaryzacja  przyrodnicza  gminy  Biesiekierz  (2.300,10)
oraz dotacja  budżetu  państwa  (39.074,40)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające
utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz 

-  wiersz  12.1.1  -  rok  2018  -  (696.817,08)  -  na kwotę  składa  się  dotacja  UE  (355.816,38)
na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE
(338.700,60)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie
placówki  wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz,  dotacja  na projekt  Inwentaryzacja
przyrodnicza gminy Biesiekierz (2.300,10)

-  wiersz  12.1.1.1  -  rok  2018 -  (694.516,98) -  na kwotę składa się  dotacja  UE (355.816,38)
na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  (umowa  nr
RPZP.08.01.00-32-K028/17-00  z dnia  2017-12-13),  projekt  Kompleksowe  działania
wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz
(338.700,60) (umowa RPZP.07.06.00-32-K114/17-00)

- wiersz 12.2 - rok 2018 - (2.203.312,50) - na kwotę składa się dotacja UE (2180250 zł. co
stanowi  zaliczkę  90%  dotacji  2422500,00  zł.)  na projekt  Powiązanie  lokalnego  układu
komunikacyjnego  w Gminie  Biesiekierz  z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -
Połączenie  m.  Stare  Bielice  z Podstrefą  "Koszalin"  SSSE;  dotacja  UE  (9.562,50)  na projekt
Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (12.243,15)
oraz dotacja  budżetu  państwa  (1.256,85)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające
utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.2.1 – rok 2018 - (2.202.055,65) - na kwotę składa się dotacja UE (2180250 zł. co
stanowi  zaliczkę  90%  dotacji  2422500,00  zł.)  na projekt  Powiązanie  lokalnego  układu
komunikacyjnego  w Gminie  Biesiekierz  z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -
Połączenie  m.  Stare  Bielice  z Podstrefą  "Koszalin"  SSSE;  dotacja  UE  (9.562,50)  na projekt
Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (12.243,15)
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

- wiersz 12.2.1.1 - (2.202.055,65) - na kwotę składa się dotacja UE (2180250 zł. co stanowi
zaliczkę 90% dotacji 2422500,00 zł.) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego
w Gminie Biesiekierz  z planowanymi  drogami  ekspresowymi S6 i S11 -  Połączenie m. Stare
Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE (umowa nr RPZP.05.03.00-32-0003/17-00 z dnia 2017-12-
22) i dotacja UE (9.562,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie
Biesiekierz,  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz  (umowa  RPZP.07.06.00-32-K114/17-00  z dnia
31.01.2018) – kwota 12.243,15 zł.

- wiersz 12.3 - rok 2018 - (849.036,48) - na kwotę składa się dotacja UE (355.816,38) i wkład
JST  (91139,10)  na projekt  Większa  przestrzeń dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz
i dotacja  UE  (338.700,60),  dotacja  budżetu  państwa  (39.074,40)  i wkład  JST  (21.600,00)



na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz,  dotacja  na projekt  Inwentaryzacja  przyrodnicza
gminy Biesiekierz (2.300,10) i wkład własny jst (405,90)

-  wiersz  12.3.1  -  rok  2018  –  (696.817,08)  -  na kwotę  składa  się  dotacja  UE  (355.816,38)
na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE
(338.700,60)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie
placówki  wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz,  dotacja  na projekt  Inwentaryzacja
przyrodnicza gminy Biesiekierz (2.300,10)

-  wiersz  12.3.2  -  rok  2018  -  (694.516,98)  -  na kwotę  składa  się  dotacja  UE  (355.816,38)
na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  (umowa  nr
RPZP.08.01.00-32-K028/17-00  z dnia  2017-12-13)  i dotacja  UE  (338.700,60)  na projekt
Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki  wsparcia
dziennego  w Gminie  Biesiekierz  (umowa  nr  umowa  RPZP.07.06.00-32-K114/17-00  z dnia
31.01.2018)

- wiersz 12.4 - rok 2018 – (4.730.750,00) - na kwotę składa się: dotacja UE (190785,00) i wkład
własny JST (424.215,00) na projekt Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie;
dotacja  UE (2422500,00)  i wkład własny JST 1.651.500,00  na projekt  Powiązanie lokalnego
układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11
- Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE (9.562,50) i wkład własny
JST  (1.687,50)  na projekt  Większa  przestrzeń dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie Biesiekierz;
dotacja  UE  (12.243,15)  i dotacja  budżetu  państwa  (1.256,85)  na projekt  Kompleksowe
działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki  wsparcia  dziennego  w Gminie
Biesiekierz; 

-  wiersz  12.4.1  -  rok 2018 – (2825980,65)  -  na kwotę składa się:  dotacja  UE (190.785,00)
na projekt  Budowa  centrum  turystyczno  -  rekreacyjnego  w Kotłowie;  dotacja  UE
(2.422.500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz
z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -  Połączenie  m.  Stare  Bielice  z Podstrefą
"Koszalin" SSSE; dotacja UE (9.562,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków
w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (12.243,15) na projekt Kompleksowe działania wspierające
utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz.

-  wiersz  12.4.2 - rok 2018 – (4.713.750,00) -  na kwotę składa się:  dotacja UE (190785,00)
i wkład  własny  JST  (424.215,00)  na projekt  Budowa  centrum  turystyczno  -  rekreacyjnego
w Kotłowie; dotacja UE (2422500,00) i wkład własny JST 1.651.500,00 na projekt Powiązanie
lokalnego  układu  komunikacyjnego  w Gminie  Biesiekierz  z planowanymi  drogami
ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE
(9.562,50) i wkład własny JST (1.687,50) na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków
w Gminie Biesiekierz; dotacja UE (12.243,15) i dotacja budżetu państwa (1.256,85) na projekt
Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki  wsparcia
dziennego w Gminie Biesiekierz.

- wiersz 12.5 - rok 2018 - (2.247.878,75) - na kwotę składa się: wkład własny JST (424.215,00)
na projekt  Budowa  centrum  turystyczno  -  rekreacyjnego  w Kotłowie;  wkład  własny  JST



(1.651.500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz
z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -  Połączenie  m.  Stare  Bielice  z Podstrefą
"Koszalin"  SSSE;  wkład  własny  JST  (1.687,50)  do wydatków  majątkowych  i (91.139,10)
do wydatków  bieżących  na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie
Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1.256,85) do wydatków majątkowych oraz (39.074,40)
do wydatków bieżących  i wkład  własny  JST  (21.600,00)  do wydatków bieżących  na projekt
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz;  Wydatki  na wkład  krajowy  –  JST  do projektu
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (405,90)

-  wiersz  12.5.1  - rok  2018  -  (2.230.472,85)  -  na kwotę  składa  się:  wkład  własny  JST
(424.215,00)  na projekt  Budowa  centrum  turystyczno  -  rekreacyjnego  w Kotłowie;  wkład
własny JST (1.651.500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie
Biesiekierz  z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -  Połączenie  m.  Stare  Bielice
z Podstrefą  "Koszalin"  SSSE;  wkład  własny  JST  (1.687,50)  do wydatków  majątkowych
i (91139,10)  do wydatków bieżących na projekt  Większa  przestrzeń dla  trzy-  i czterolatków
w Gminie  Biesiekierz;  dotacja  budżetu  państwa  (1.256,85)  do wydatków  majątkowych
oraz (39.074,40)  do wydatków  bieżących  i wkład  własny  JST  (21.600,00)  do wydatków
bieżących  na projekt  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie
i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz;

- wiersz 12.6 - rok 2018 - (2.247.878,75) - na kwotę składa się: wkład własny JST (424.215,00)
na projekt  Budowa  centrum  turystyczno  -  rekreacyjnego  w Kotłowie;  wkład  własny  JST
(1.651.500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz
z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -  Połączenie  m.  Stare  Bielice  z Podstrefą
"Koszalin"  SSSE;  wkład  własny  JST  (1.687,50)  do wydatków  majątkowych  i (91139,10)
do wydatków  bieżących  na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie
Biesiekierz; dotacja budżetu państwa (1.256,85) do wydatków majątkowych oraz (39.074,40)
do wydatków bieżących  i wkład  własny  JST  (21.600,00)  do wydatków bieżących  na projekt
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz;  Wydatki  na wkład  krajowy  –  JST  do projektu
Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (405,90)

-  wiersz  12.6.1  -  rok  2018  -  (2.230.472,85)  -  na kwotę  składa  się:  wkład  własny  JST
(424.215,00)  na projekt  Budowa  centrum  turystyczno  -  rekreacyjnego  w Kotłowie;  wkład
własny JST (1.651.500,00) na projekt Powiązanie lokalnego układu komunikacyjnego w Gminie
Biesiekierz  z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -  Połączenie  m.  Stare  Bielice
z Podstrefą  "Koszalin"  SSSE;  wkład  własny  JST  (1.687,50)  do wydatków  majątkowych
i (91.139,10)  do wydatków bieżących na projekt  Większa przestrzeń dla trzy-  i czterolatków
w Gminie  Biesiekierz;  dotacja  budżetu  państwa  (1.256,85)  do wydatków  majątkowych
oraz (39.074,40)  do wydatków  bieżących  i wkład  własny  JST  (21.600,00)  do wydatków
bieżących  na projekt  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie
i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

b) 2019 rok:



12.1  -  rok  2019  -  741.630,63  zł.  -  na kwotę składa się  dotacja  UE (165718,13)  na projekt
Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (263500,00)
oraz dotacja  budżetu  państwa  (24900,00)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające
utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz, dotacja UE
do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (287.512,50)

12.1.1 - rok 2019 - 716.730,63 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt
Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (263500,00)
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz, dotacja UE do projektu Inwentaryzacja przyrodnicza
gminy Biesiekierz (287.512,50)

12.1.1.1 - rok 2019 - 429.218,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt
Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz (umowa nr RPZP.08.01.00-
32-K028/17-00  z dnia  2017-12-13),  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie
i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz (umowa RPZP.07.06.00-
32-K114/17-00) (263.500,00)

12.2 - rok 2019 – (939.878,00) - na kwotę składa się dotacja (190785,00) na projekt Budowa
centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) i budżetu państwa
(45000,00)  na projekt  Budowa  świetlicy  wiejskiej  w Parsowie;  dotacja  UE  (242250  zł.  co
stanowi refundację 10% z dotacji  2422500,00 zł.(w roku 2018 wykorzystano zaliczkę 90%))
na projekt  Powiązanie  lokalnego  układu  komunikacyjnego  w Gminie  Biesiekierz
z planowanymi  drogami  ekspresowymi  S6  i S11  -  Połączenie  m.  Stare  Bielice  z Podstrefą
"Koszalin"  SSSE;  dotacja  UE  206.843,00  do  projektu  Termomodernizacja,  przebudowa  i
nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz 

12.2.1 – rok 2019 – (894.878,00)  zł.  -  na kwotę składa się dotacja  (190785,00) na projekt
Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) na projekt
Budowa świetlicy  wiejskiej  w Parsowie;  dotacja  UE (242250 zł.  co stanowi refundację  10%
z dotacji  2422500,00  zł.(w roku  2018  wykorzystano  zaliczkę  90%))  na projekt  Powiązanie
lokalnego  układu  komunikacyjnego  w Gminie  Biesiekierz  z planowanymi  drogami
ekspresowymi S6 i S11 - Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE; dotacja UE
206.843,00 do projektu Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku
warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz .

12.2.1.1  –  688.035,00  zł.  -  na kwotę  składa  się  dotacja  (190785,00)  na projekt  Budowa
centrum turystyczno - rekreacyjnego w Kotłowie; dotacja UE (255000,00) na projekt Budowa
świetlicy  wiejskiej  w Parsowie; dotacja UE (242250 zł.  co stanowi refundację 10% z dotacji
2422500,00  zł.(w roku  2018  wykorzystano  zaliczkę  90%))  na projekt  Powiązanie  lokalnego
układu komunikacyjnego w Gminie Biesiekierz z planowanymi drogami ekspresowymi S6 i S11
- Połączenie m. Stare Bielice z Podstrefą "Koszalin" SSSE

12.3 -  rok 2019 -  843.212,52 zł.  -  na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) i wkład JST
(29244,39)  na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz
i dotacja  UE  (263500,00),  dotacja  budżetu  państwa  (24900,00)  i wkład  JST  (21600,00)
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki



wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz,  dotacja  UE  (287.512,50  zł.)  i wkład  własny  JST
(50.737,50) na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz 

12.3.1 - rok 2019 - 716.730,63 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt
Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (263500,00)
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (287.512,50  zł.)  i wkład  własny  JST
(50.737,50) na projekt Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz

12.3.2 - rok 2019 - 429.218,13 zł. - na kwotę składa się dotacja UE (165718,13) na projekt
Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie  Biesiekierz  i dotacja  UE  (263500,00)
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.4 - rok 2019 – (1.673.676,00) zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (255000,00), dotacja
budżetu  państwa (45000,00)  i  wkład własny JST (336676,00)  na  projekt  Budowa świetlicy
wiejskiej  w Parsowie;  dotacja  UE 206.843,00 zł  i  wkład  własny  do wydatków (500.157,00)
do projektu  Termomodernizacja,  przebudowa  i nadbudowa  istniejącego  budynku
warsztatowego  i gospodarczego  Gminy  Biesiekierz  i wkład  własny  do projektu  Budowa
świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (30.000,00); wkład własny 300.000,00 (cały
projekt, dotacja w późniejszym czasie) do projektu Kształtowanie przestrzeni publicznej.

12.4.1 - rok 2019 – (461.843,00) zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (255000,00) na projekt
Budowa  świetlicy  wiejskiej  w  Parsowie;  dotacja  UE  206.843,00  zł.  do projektu
Termomodernizacja,  przebudowa  i nadbudowa  istniejącego  budynku  warsztatowego
i gospodarczego Gminy Biesiekierz

12.4.2 - rok 2019 – (636.676,00) zł. - na kwotę składa się: dotacja UE (255000,00), dotacja
budżetu  państwa (45000,00)  i  wkład własny JST (336676,00)  na  projekt  Budowa świetlicy
wiejskiej w Parsowie;

12.5 - rok 2019 - (1.338.314,89) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (45000,00) i
wkład  własny  JST  (336676,00)  na  projekt  Budowa  świetlicy  wiejskiej  w  Parsowie;  dotacja
budżetu  państwa  (24900,00)  do wydatków  bieżących  i wkład  własny  JST  (21600,00)
do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie
i funkcjonowanie  placówki  wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz;  wkład JST  (29244,39)
do wydatków  bieżących  na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie
Biesiekierz;  wkład  własny  JST  do projektu  Termomodernizacja,  przebudowa  i nadbudowa
istniejącego  budynku  warsztatowego  i gospodarczego  Gminy  Biesiekierz  (500.157,00)
i projektu Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz (50.737,50); 

12.5.1 - rok 2019 - (457.420,39) - na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (45000,00) i
wkład  własny  JST  (336676,00)  na  projekt  Budowa  świetlicy  wiejskiej  w  Parsowie;  dotacja
budżetu  państwa  (24900,00)  do wydatków  bieżących  i wkład  własny  JST  (21600,00)
do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające utworzenie
i funkcjonowanie  placówki  wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz;  wkład JST  (29244,39)



do wydatków  bieżących  na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie
Biesiekierz; 

12.6 - rok 2019 -  (656.638,89)  -  na kwotę składa się dotacja budżetu państwa (24900,00)
do wydatków  bieżących  i wkład  własny  JST  (21600,00)  do wydatków  bieżących  na projekt
na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki
wsparcia  dziennego  w Gminie  Biesiekierz;  wkład  JST  (29244,39)  do wydatków  bieżących
na projekt Większa przestrzeń dla trzy- i czterolatków w Gminie Biesiekierz; wkład własny JST
do projektu  Termomodernizacja,  przebudowa  i nadbudowa  istniejącego  budynku
warsztatowego  i gospodarczego  Gminy  Biesiekierz  (500.157,00)  i projektu  Inwentaryzacja
przyrodnicza  gminy  Biesiekierz  (50.737,50);  wkład  własny  do  projektu  Budowa  świetlicy
wiejskiej i remizy OSP w Starych Bielicach (30.000,00)

12.6.1  -  rok  2019  -  (50.844,39)  -  na kwotę  składa  się  wkład  własny  JST  (29.244,39)
do wydatków  bieżących  na projekt  Większa  przestrzeń  dla  trzy-  i czterolatków  w Gminie
Biesiekierz, dotacja budżetu państwa (24900,00) do wydatków bieżących i wkład własny JST
(21600,00) do wydatków bieżących na projekt na projekt Kompleksowe działania wspierające
utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz; 

c) 2020 rok:

12.1 -  rok 2020 -  (288.400,00)  -  na kwotę składa się  dotacja  UE (263500,00)  oraz dotacja
budżetu  państwa  (24900,00)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie
i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz 

12.1.1 -  rok 2020 – (263.500,00)  -  na kwotę składa się dotacja UE (263500,00)  na projekt
Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki  wsparcia
dziennego w Gminie Biesiekierz

12.1.1.1 - rok 2020 – (263.500,00) - na kwotę składa się dotacja UE (263500,00) na projekt
Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki  wsparcia
dziennego w Gminie Biesiekierz

12.3 - rok 2020 – (310.000,00) - na kwotę składa się dotacja UE (263500,00), dotacja budżetu
państwa  (24900,00)  oraz wkład  własny  JST  (21600)  na projekt  Kompleksowe  działania
wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz

12.3.1 -  rok 2020 – (263.500,00)  -  na kwotę składa się dotacja UE (263500,00)  na projekt
Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie  i funkcjonowanie  placówki  wsparcia
dziennego w Gminie Biesiekierz

12.5  -  rok  2020  -  (46.500,00)  -  na kwotę  składa  się  dotacja  budżetu  państwa (24900,00)
oraz wkład  własny  JST  (21600)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie
i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz



12.6  - rok  2020  -  (46.500,00)  -  na kwotę  składa  się  dotacja  budżetu  państwa  (24900,00)
oraz wkład  własny  JST  (21600)  na projekt  Kompleksowe  działania  wspierające  utworzenie
i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz.








