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Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Projekt Dział Rozdział
Przewidywane nakłady i źródła finansowania

źródło kwota
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Wartość zadania:

Wydatki majątkowe:

2008-2011 .010 .01041 - środki z budżetu krajowego

2. Wartość zadania:

załącznik nr 4 do uchwały nr 69.XIII.2011 
Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn.28 
grudnia 2011r

Załącznik nr 5 
do uchwały Nr 11.II. 2011 Rady Miejskiej w 
Suchedniowie z dnia 22.02.2011r. 

L.p.
Okres 

realizacji 
zadania

Jednostka org. 
realizująca 
zadanie lub 

koordynująca 
program

Wydatki w roku 
budżetowym 2011

Program: PROW na lata 
2007-2013         1 059 631,00      
Priorytet:Jakość życia na 
obszarach wiejskich i 
zróżnicowanie gospod 
wiejskiej  1 059 631,00       500 151,00      
Działanie:313.322.323 
Odnowa i rozwój wsi - środki z budżetu j.s.t.  559 631,00       258 234,00      

Projekt:Mostki ku 
Przyszłości - 
zagospodarow terenu 
wokół zalewu w Mostkach

UM i G 
Suchedniów

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych  500 000,00       241 917,00      

w tym: kredyty i pożyczki 
zaciągane na wydatki 
refundowane ze środków UE

Program: PROW na lata 
2007-2013         1 104 944,94      
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Wydatki majątkowe:

2009-2012 .010 .01041 - środki z budżetu krajowego

3. Wartość zadania:

2008-2011 600 60016 Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu krajowego

4. Wartość zadania:

Wydatki majątkowe:  900,00      

Priorytet: Wsparcie 
rozwoju obszarów 
wiejskich  1 104 944,94       440 000,00      
Działanie:413 Wdrażanie 
lokalnych strategii 
rozwoju - środki z budżetu j.s.t.

 604 944,94       172 804,00      

Projekt:Remont budynku 
byłej SP z przeznaczeniem 
na Centrum 
kształceniowo-
integracyjne w 
Michniowie

UM i G 
Suchedniów

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych  500 000,00       267 196,00      

w tym: kredyty i pożyczki 
zaciągane na wydatki 
refundowane ze środków UE

Program: RPOWŚ na lata 
2007-2013        12 783 300,05      

Priorytet:Oś 3 
Podniesienie jakości 
systemu komunikacyjn 
regionu

UM i G 
Suchedniów  12 783 300,05       3 924 680,62      

Działanie: 3.2 Rozw 
system lokalnej infrastr 
komunikacyjn

- środki z budżetu j.s.t.  7 684 119,31       2 337 147,31      

Projekt:Budowa ulic 
osiedla Jasna I i Jasna II w 
Suchedniowie

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych  5 099 180,74       1 587 533,31      

w tym: kredyty i pożyczki 
zaciągane na wydatki 
refundowane ze środków UE

Program: RPOWŚ na lata 
2007-2013         87 217,67      

Priorytet:Oś 2. Wsparcie 
innowacyjności budowa 
społ informacyjnego 
oraz ..

 87 217,67      
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 900,00      

2010-2012 720 72095 - środki z budżetu krajowego

 -        

5. Wartość zadania:

Wydatki majątkowe:

2009-2012 720 72095 - środki z budżetu krajowego

6. Wartość zadania:

Wydatki majątkowe:

Działanie:2.2 Budowa 
infrastruktury 
społeczeństwa 
informacyjnego

- środki z budżetu j.s.t.  22 132,70      

Projekt:e-świętokrzyskie 
Budowa sysytemu 
informacji przestrzennej 
Wojew Świetokrzyskiego

UM i G 
Suchedniów

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych  65 084,97      

w tym: kredyty i pożyczki 
zaciągane na wydatki 
refundowane ze środków UE

Program: RPO WŚ na lata  
 2007-2013       286 080,00      

Priorytet:2. Wsparcie 
innowacyjności, budowa 
społ informacyjnego oraz 
rozrost potencjału 
inwestyc regionu

 286 080,00       141 633,00      

Działanie: 2.2 Budowa 
infrastruktury 
społeczenstwa 
informacyjnego

- środki z budżetu j.s.t.  56 081,00       36 159,00      

Projekt: e-świetokrzyskie 
Rozbudowa infrastrukt 
informatycznej j.s.t

UM i G 
Suchedniów

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych  229 999,00       105 474,00      

w tym: kredyty i pożyczki 
zaciągane na wydatki 
refundowane ze środków UE

Program:  RPO WŚ na lata 
2007-2013        2 530 617,08      

Priorytet: Oś 4 Rozw 
infrastr ochrony 
środowiska i energetycznej

 2 530 692,08       1 436 885,98      
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2007-2011 900 90001

- środki z budżetu krajowego

7.

Wydatki bieżące:

2011 750 75075

Wydatki bieżące: 17.042,13 17.042,13

Program:PROW 2007-2013

- środki z budżetu krajowego

11.929,49 11.929,49

8 Program:POKL

wydatki bieżące 128.240,80 128.240,80

7.663,00 7.663,00

Działanie: 4.1.Rozw 
regionalnej infrastr 
ochrony środowiska i 
energetyczn

- środki z budżetu j.s.t.  1 436 892,08       1 008 962,98      

Projekt: Budowa kolektora 
kanaliz sanitarn od ul 
Sportowej do ul. Bugaj w 
Suchedniowie

UM i G 
Suchedniów

- środki z UE oraz innych 
źródeł zagranicznych  1 093 800,00       427 923,00      

w tym: kredyty i pożyczki 
zaciągane na wydatki 
refundowane ze środków UE

UM i G 
Suchedniów

- środki z budżetu j.s.t.

3.448,24 +1.664,40 praca 
społeczna

3448,24+1664,40 
praca społeczna

Priorytet:Promocja lokalnego 
dziedzictwa kulinarnego oraz 
pobudzenie aktywności społeczności 
lokalnej poprzez zorganizowanie 
konkursu kulinarnego i kursów 
gastronomicznych

Działamie  4.1. Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju

- środki z UE oraz innych źródeł 
zagranicznych

Projekt: Poznaj Suchedniowskie smaki 
- promocja potraw opartych na 
lokanym dziedzictwie kulinarnym

Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i 
kompetencji w regionach środki jst                        
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2011 853 85395

środki budżetu krajowego                        18.086,67 18.086,67

102.491,13 102.491,13

Ogółem wydatki
Wydatki bieżące:

- środki z budżetu krajowego 18.086,67 18.086,67
114.420,62 114.420,62

Wydatki majątkowe:

- środki z budżetu krajowego

Działanie:9.1 Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej 
jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty.

UM i G 
Suchedniów

Projekt; Indywidualizacja nauczania i 
wychowania klas I-III w Gminie 
Suchedniów

środki z UE oraz innych źróeł 
zagranicznych

 17 997 148,67       6 589 533,53      
145 282,93 145 282,93

- środki z budżetu j.s.t.

11.111,24 +1.664,40 
praca społeczna

11.112,24 
+1.664,40 praca 

społeczna

- środki z UE oraz innych źródeł 
zagranicznych

 17 851 865,74       6 444 250,60      
- środki z budżetu j.s.t.  10 363 801,03       3 814 207,29      

- środki z UE oraz innych źródeł 
zagranicznych  7 488 064,71       2 630 043,31      
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane 
na wydatki refundowane ze środków 
UE
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