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2042
UCHWA£A Nr XVIII/82/2004 RADY GMINY I MIASTA ODOLANOWA
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie zwolnienia z op³aty sta³ej zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r.
nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 7a ust.
3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. nr 101, poz. 117 z 2000 r. z póniejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê z op³aty sta³ej przedsiêbiorców dokonuj¹cych zmian wpisu w ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie okrelonym w art. 7b ust. 2 i art. 8 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoci gospodarczej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do 31.12.2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta w Odolanowie
(-) mgr Jan Prokop
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2043
UCHWA£A Nr XVII/89/2004 RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 padziernika
1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 147, poz. 1231 z póniejszymi
zmianami) uchwala siê, co nastêpuje :
§1. Uchwala siê dla terenu gminy liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa):
1) do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê wójtowi.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/189/2001 Rady Gminy
w Baranowie z dnia 19 listopada 2001 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

- 33 punkty,

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust

2) do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y - 12 punktów.

2044
UCHWA£A Nr XVII/90/2004 r. RADY GMINY W BARANOWIE
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranów
Na podstawie art. 21 ust. 1pkt 1ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733
ze zmianami) Rada Gminy Baranów uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy Baranów na lata 2004-2008
stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Baranów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/90/2004 r.
Rady Gminy Baranów
z dnia 29.03.2004 r.

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY BARANÓW NA LATA 2004-2008
I. Prognoza dotycz¹ca wielkoci oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy Baranów w latach 2004-2008
STAN I WIELKOÆ LOKALI MIESZKALNYCH NA 31.12.2003 R.

Lp.

Miejscowoæ

Ulica, nr
nieruchomoci

Liczba lokali mieszkalnych
Iloæ
m2

1.

Baranów

Ogrodowa 2

2

134,3

2.

Mroczeñ

Mroczeñ 86

2

112,72

3.

Mroczeñ

Mroczeñ 96

2

131,30

4.

Mroczeó

Mroczeñ 194

15

548,63

5.

Mroczeñ

Mroczeñ 95

1

61,28

6.
7.

¯urawiniec
Grêbanin

¯urawiniec 10
Grêbanin 10

6
4

286,05
194,16

8.

Grêbanin

Grêbanin 89

1

57

9.

Grêbanin

Grêbanin 87

2

184,2

10.
11.
12.

S³upia
Jankowy
Jankowy

S³upia
Jankowy 36
Jankowy 62

1
8
2

66,6
377,2
143,98

13.

Donaborów

Donaborów la

1

41,23

14.

Donaborów
Donaborów 91
£êka
£êka Mroczeñska
Mroczeñska
Razem

3

105,0

2

90,0

52

2533,65

15.

Stan techniczny konstrukcji budynków nie budzi zastrze¿eñ z
wyj¹tkiem budynku po³o¿onego w Mroczeniu m- 96, który
obecnie nie jest zamieszka³y. W poszczególnych przypadkach

Uwagi
W budynku oprócz lokali mieszkalnych
znajduje siê 1 lokal u¿ytkowy
Budynek kwalifikuj¹cy siê do rozbiórki,
Niezamieszka³y, planowany na sprzeda¿
W budynku znajduje siê lokal socjalny o pow.
47,20 m2
Lokal mieszkamy znajduje siê w budynku
przedszkola

Lokal mieszkalny znajduje siê w budynku
szkolnym
Lokale mieszkalne znajduj¹ siê w budynku
przedszkola
Budynek wolnostoj¹cy
Lokale mieszkalne przeznaczone do sprzeda¿y
Lokal mieszkalny znajduje siê w budynku
przedszkola
Lokale mieszkalne znajduj¹ce siê w by³ej
szkole podstawowej

nale¿y wykonaæ remonty pokrycia dachowego. W budynku
wielorodzinnym w Mroczeniu nr 194 wskazana jest wymiana
instalacji elektrycznej. W okresie 5 letnim nale¿y wymieniæ
czêciowo stolarkê okienn¹.

PROGNOZA DOTYCZ¥CA WIELKOCI ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH W LATACH 2004-2008
L.p.
l.
2.

Treæ
Budynki mieszkalne w sztukach
Iloæ lokali mieszkalnych

2004
14
49

2005
13
48

Lata
2006
13
48

2007
13
48

2008
13
48
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II. ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJ¥CY ZE STANU
TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI, Z PODZIA£EM NA LATA 2004-2008.
W celu poprawy oraz utrzymania obecnego stanu technicznego budynków wykonane zostan¹
tylko niezbêdne naprawy i konserwacje. Plan bie¿¹cych napraw i konserwacji:
PLAN REMONTÓW

L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rodzaj robót
Remonty dachu
(konserwacje, prze³o¿enie,
wymiany)
Wymiana rur spustowych
Remonty kominów

2004
Mroczeñ 194
Jankowy 36
£êka Mrocz.
Jankowy 36
Mroczeñ 194
£êka Mrocz.
Jankowy 36

Monta¿ instalacji
odgromowej
Wymiana stolarki okiennej Mroczeñ 95
£êka Mrocz.
Remont, wymiana pieca
C.O
Wymiana instalacji
Mroczeñ 194
elektrycznej
Roboty termoizolacyjne
cian
Malowanie korytarzy, klatki
schodowej
Tynkowanie elewacji

Budynki
2005
2006
2007
Baranów
Donaborów 91 Grêbanin 10
ul.Ogrodowa 2 Grêbanin 89
Mroczeñ 95
Baranów
Donaborów 91 Mroczeñ 95
ul.Ogrodowa 2 Mroczeñ 86
Grêbanin 10
Mroczeñ 86
Mroczeñ 194

Grêbanin 10

Grêbanin 89
Grêbanin 87
Mroczeñ 194
Grêbanin 89
¯urawiniec 10

Baranów
Mroczeñ 194
ul.Ogrodowa 2
Baranów
ul.Ogrodowa 2

Donaborów 91

W 2003 roku gmina przyst¹pi³a do sprzeda¿y lokali mieszkalnych. W 2004 roku przewiduje siê sprzeda¿ lokalu mieszkalnego po³o¿onego w miejscowoci Jankowy o nr 62/2 a w
latach 2004-2008 planuje siê sprzedaæ na rzecz najemcy lokal
nr 62/1. Ponadto zamierza siê zbyæ niezamieszka³y budynek w
Mroczeniu nr 96, którego stan techniczny kwalifikuje go do
rozbiórki.

IV. Zasady polityki czynszowej.
Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy Wójt Gminy ustala
stawkê czynszu w oparciu o uchwa³ê ustalaj¹c¹ zasady polityki czynszowej.
Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoci, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego
budynku, koszty utrzymania wszystkich pomieszczeñ wspólnego u¿ytkowania.
Przyjmuje siê, ¿e na podwy¿szenie stawki bazowej czynszu
wp³ywaj¹ nastêpuj¹ce czynniki:
-10%,

2. Wodno-kanalizacyjne

-10%,

3. W-c ³azienka -10%,

¯urawiniec 10

Baranów
ul.Ogrodowa

Donaborów 91

III. Planowana sprzeda¿ lokali w latach 2004-2008

1. Centralne ogrzewanie

2008
Donaborów 1a
S³upia

Mroczeñ 86
Donaborów 1a
Donaborów 1a

Mroczeñ 194

£êka Mrocz

4. Gazow¹

-10%,

5. Budynek wolnostoj¹cy -20%.
Przez powierzchniê u¿ytkowa lokalu rozumie siê powierzchniê wszystkich pomieszczeñ znajduj¹cych siê w lokalu, a w
szczególnoci pokoi, kuchni, spi¿ami, przedpokoi, alków, holi,
korytarzy, ³azienek oraz innych pomieszczeñ s³u¿¹cych mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora.
Nie uwa¿a siê za powierzchniê u¿ytkow¹ lokalu mieszkalnego powierzchni balkonów, tarasów, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych.
Stawka czynszu za lokale socjalne nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿
po³owa stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w mieszkaniowym zasobie.

V. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami.
Gminnym zasobem mieszkaniowym gospodaruje Urz¹d
Gminy w Baranowie.
Zarz¹dzanie zasobem gminy powierza siê Referatowi Gospodarki Komunalnej i Lokalowej. Gospodarowanie zasobem
polega w szczególnoci na ewidencji mieszkañ, prowadzenie
bie¿¹cych remontów i konserwacji wykonywania przegl¹dów
technicznych budynków.
W latach 2004-2008 nie przewiduje siê zmian w zakresie
zarz¹dzania gminnym zasobem mieszkaniowym.
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VI. ród³a finansowania.
ród³em finansowania gospodarki mieszkaniowej s¹ rodki z bud¿etu Gminy pozyskane z wp³ywów z czynszów za
lokale mieszkalne oraz u¿ytkowe. W przysz³oci planuje siê
równie¿ wykorzystywaæ wp³ywy z planowanej sprzeda¿y
budynków nale¿¹cego do gminnego zasobu nieruchomoci.

VII. Wysokoæ wydatków w kolejnych latach
z podzia³em na koszty bie¿¹ce eksploatacji, koszty
modernizacji lokali i budynków wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego gminy.

L.p.

Rodzaj robót

1.
2.

Bie¿¹ca eksploatacja
Roboty remontowe
Razem

2004
15.000
30.000
45.000

2005
15.500
23.000
38.500

Lata
2006
16.000
28.000
44.000

2007
16.500
25.000
41.500

2008
17.000
29.000
46.000

VIII. Opis innych dzia³añ maj¹cych na celu poprawê
wykorzystania i racjonalizacjê gospodarowania
mieszkaniowym zasobem gminy.
W okresie trwania programu zostanie rozwa¿ona mo¿liwoæ adaptacji starej, nie u¿ytkowanej szko³y w £ecê Mroczeñskiej, na potrzeby mieszkaniowe.

Koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych obejmuj¹
dwa podstawowe elementy: koszty bie¿¹ce eksploatacji
i koszty remontów.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Anna Brust

2045
UCHWA£A Nr XII/66/04 RADY GMINY SONIE
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia niektórych zasad wynagradzania i dodatków do wynagrodzenia nauczycieli
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r.Nr
118 poz. 1112 i Nr 137 poz. 1304) oraz rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do
dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm.) Rada
Gminy Sonie uchwala, conastêpuje:
§1. Ustala siê regulaminy okrelaj¹ce niektóre zasady
wynagradzania oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w owiatowych jednostkach organizacyjnych na
terenie Gminy Sonie dodatków do wynagrodzeñ i nagród:

1) Regulamin przyznawania dodatku za wys³ugê lat dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y;
2) Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y;
3) Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do uchwa³y;
4) Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 4 do uchwa³y;
5) Regulamin wynagradzania za godziny ponad wymiarowe
dorane, stanowi¹cy za³¹cznik nr 5 do uchwa³y;
6) Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 6 do uchwa³y;
7) Regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli, stanowi¹cy za³¹cznik nr 7 do uchwa³y.
8) Regulamin przyznawania zasi³ku pieniê¿nego na pomoc
zdrowotn¹, stanowi¹cy za³¹cznik nr 8 do uchwa³y.
9) Regulamin gospodarowania rodkami finansowymi na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
stanowi¹cy za³¹cznik nr 9 do uchwa³y
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10) Regulamin Ustalania i wyp³acania dodatkowego wynagrodzenia rocznego 13.
§2. Uchwa³a ma zastosowanie do wynagrodzeñ nale¿nych od dnia 1 stycznia 2004 r.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr XVIII/130/2000 Rady Gminy Sonie z dnia 30
wrzenia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli,
ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych
innych sk³adników wynagradzania, a tak¿e wysokoci, szcze-

gó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Sonie
() Andrzej Mus

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WYS£UGI LAT DLA NAUCZYCIELI.
Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat zgodnie
z postanowieniem art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112
i Nr 137, poz.1304) oraz rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do
dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm.),
a w szczególnoci:
1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczy-

ciel naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki
tego dodatku, je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu
miesi¹ca;
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi w pe³nej wysokoci tak¿e za okres urlopu dla poratowania
zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie,
chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten
przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub
chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MOTYWACYJNEGO DLA NAUCZYCIELI.
Dodatek motywacyjny przyznawany jest nauczycielom
zgodnie z §4 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm), a w szczególnoci:

4. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na podstawie
nastêpuj¹cych zasad i kryteriów:

1. Nauczycielowi i dyrektorowi placówki owiatowej wyró¿niaj¹cemu siê osi¹gniêciami w pracy, jakoci¹ wiadczonej pracy lub szczególnym zainteresowaniem w realizacji
czynnoci i zajêæ, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2,
3 Karty Nauczyciela, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny w kwocie ustalanej przez odpowiednio: dyrektora
lub Wójta Gminy Sonie.

c) nauczyciele sta¿yci nie otrzymuj¹ dodatku motywacyjnego.

2. Dodatek motywacyjny przyznawany jest na okres nie
krótszy ni¿ dwa miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok
szkolny. Wysokoæ dodatku mo¿na zmieniæ za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
3. Fundusz na dodatki motywacyjne tworzy siê w wysokoci
2,5% planowanego wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli ujêtych w projekcie organizacyjnym placówki.
rodki ujmuje siê w rocznym planie finansowym.

a) nauczyciele kontraktowi, mianowani i dyplomowani
mog¹ otrzymaæ dodatek motywacyjny do 5% ich wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z regulaminem
wewnêtrznym placówki owiatowej z uzgodnieniem ze
zwi¹zkami zawodowymi;
b) dyrektorzy mog¹ otrzymaæ dodatek motywacyjny do
10% ich wynagrodzenia zasadniczego po uzyskaniu
osi¹gniêæ okrelonych dla nauczycieli i spe³nieniu zadañ wynikaj¹cych z kierowania placówk¹ w zakresie
podnosz¹cym jej jakoæ pracy;

5. Decyzjê o przyznaniu okrelonej stawki dodatku motywacyjnego nauczyciel lub dyrektor otrzymuje w formie pisemnej.
6. Dodatek motywacyjny nie ma charakteru roszczeniowego
i stanowi dodatkowe wyró¿nienie pracy nauczyciela
i dyrektora placówki owiatowej. Dodatek mo¿e otrzymaæ
nauczyciel zatrudniony co najmniej w 1/2 obowi¹zuj¹cego
czasu pracy.
7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU FUNKCYJNEGO DLA NAUCZYCIELI
Dodatek funkcyjny przyznawany jest nauczycielom zgodnie z §3 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek
wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania
wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych
zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych

podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych
okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr
39, poz. 455 ze zm.), a w szczególnoci:
1. Nauczycielom, którym powierzono w owiatowych jednostkach organizacyjnych stanowisko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci okrelonej
w poni¿szej tabeli:
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Lp.
1.

2.

Stanowisko
Szko³y wszystkich typów:
a) Dyrektor szko³y licz¹cej do 6 oddzia³ów
Dyrektor szko³y licz¹cej od 7 do 12 oddzia³ów
Dyrektor szko³y licz¹cej 13 i wiêcej oddzia³ów
b) Wicedyrektorzy
Przedszkola:
a) Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie:
b) Dyrektor przedszkola czynnego do 5 godzin dziennie

- redniego gwarantowanego przez pañstwo wynagrodzenia
nauczyciela sta¿ysty w danym roku kalendarzowym.
2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektorów ustala
Wójt Gminy, a dla wicedyrektorów dyrektor szko³y
w granicach stawek okrelonych w pkt. 1 niniejszego
regulaminu, uwzglêdniaj¹c m.in. wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, zmianowoæ, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z pe³nienia funkcji kierowniczej, liczbê stanowisk
kierowniczych w szkole, warunki lokalowe, liczbê obiektów oraz wyników pracy szko³y.
3. Wójt Gminy Sonie mo¿e podwy¿szyæ wysokoæ dodatku
funkcyjnego okrelonego w pkt. 1a niniejszego regulaminu w granicach posiadanych rodków.
4. Wysokoæ dodatków funkcyjnych osób wymienionych
w pkt 5 niniejszego regulaminu ustala dyrektor w ramach
przyznanych rodków na dany rok szkolny.
5. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi,
któremu powierzono:
a) wychowawstwo klasy - w wysokoci 2%,
b) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci 1%,
c) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci do 10%,
d) funkcjê nauczyciela konsultanta - w wysokoci do 15%,
e) wychowawstwo w przedszkolu i oddziale przedszkolnym - 2%,
-
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redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Dodatek, o którym mowa w pkt 5 lit. b niniejszego
regulaminu przys³uguje za ka¿dego nauczyciela sta¿ystê
powierzonego opiece.

Miesiêcznie w z³otych
od
do
22%
25%
29%
15%

47%
50%
65%
36%

18%
15%

36%
32%

7. Otrzymywanie dodatku, o którym mowa w pkt 1 nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w pkt 5 lit. b.
8. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego lub funkcji
okrelonej w pkt 5, a je¿eli powierzenie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
9. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
lub funkcjê okrelon¹ w pkt 5 na czas okrelony, traci
prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem tego okresu,
a w razie wczeniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca
w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
10. Dodatek funkcyjny zwi¹zany jest ze stanowiskiem, wykonywaniem zadañ wychowawcy klasy lub opiekuna sta¿u,
przys³uguje równie¿ osobie, której powierzono odpowiednie obowi¹zki w zastêpstwie innej osoby, jeli jej nieobecnoæ w pracy przekracza 2 miesi¹ce, z wyj¹tkiem wychowawcy klasy, któremu dodatek przys³uguje po 1 miesi¹cu.
11. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
12. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU ZA WARUNKI PRACY DLA NAUCZYCIELI
Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137,
poz.1304) oraz §6 rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz
dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy
stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku za warunki pracy
oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 ze zm.)
1. Dodatek na etat za pracê w warunkach trudnych
przys³uguje:
a) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie
dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjnowychowawcze z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi
umys³owo w stopniu co najmniej lekkim w wysokoci:
I.

2% przeciêtnego wynagrodzenia nauczyciela
sta¿ysty dla nauczyciela realizuj¹cego indywidualne nauczanie w miejscowoci, gdzie znajduje siê
szko³a;

II. 2% przeciêtnego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty i koszty dojazdu zgodnie z pkt.2 dla nauczyciela
realizuj¹cego indywidualne nauczanie poza siedzib¹ szko³y;
b) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia dydaktyczne i wychowawcze w klasie, do której uczêszcza co najmniej
3 dzieci z upoledzeniem umys³owym realizuj¹ce oddzielny program przys³uguje dodatek w wysokoci 5%
przeciêtnego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty;
c) dodatek, o którym mowa w pkt 1a) i b) przys³uguje
nauczycielowi proporcjonalnie do iloci przepracowanych godzin.
2. Nauczycielom prowadz¹cym nauczanie dziecka, któremu
stan zdrowia uniemo¿liwia lub znacznie utrudnia uczêszczanie do szko³y zwane indywidualnym nauczaniem
przys³uguje zwrot kosztów przejazdu na podstawie umowy cywilno prawnej zawartej miêdzy pracodawc¹ a pracownikiem o u¿ywanie pojazdu do celów s³u¿bowych lub
zwrot kosztów przejazdów rodkami komunikacji publicznej, z miejsca pracy do miejscowoci w której zamieszkuje
dziecko.
3. Dodatki za trudne warunki pracy wyp³aca siê z do³u
najpóniej do trzeciego dnia nastêpnego miesi¹ca.

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZIN DORANYCH ZASTÊPSTW
Nauczycielom przys³uguje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 2 i art.35 ust. 2
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r Nr 118, poz.1112 ze zmianami), a w szczególnoci:

za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu
przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone nauczycielowi w planie organizacyjnym nie przys³uguje

2. Godziny ponadwymiarowe, o których mowa w pkt 1,
traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte, przypadaj¹ce
w dniach, w których nauczyciel nie móg³ ich zrealizowaæ
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z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, a przede
wszystkim z powodu:
a) zawieszenia zajêæ z powodu klêski ¿ywio³owej lub
mrozów,
b) wyjazdu dzieci na wycieczki lub obozy.
c) choroby ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ 1 tydzieñ
3. W tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajêcia
rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia za podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje
siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej
nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od
pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ
jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ ustala
siê dziel¹c sumê stawki wynagrodzenia zasadniczego przez
miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
5. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela, o której mowa w pkt 4, ustala siê mno¿¹c
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
6. W szczególnych wypadkach, podyktowanych wy³¹czenie
koniecznoci¹ realizacji programu nauczania, nauczyciel
mo¿e byæ zobowi¹zany do odp³atnej pracy w godzinach
ponadwymiarowych lub godzin doranego zastêpstwa,
zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, których liczba nie
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mo¿e przekroczyæ 1/4 tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ. Przydzielenie nauczycielom wiêkszej
liczby godzin ponadwymiarowych mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za jego zgod¹ w wymiarze nie przekraczaj¹cym 1/2
tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêc.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê
wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela,
z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy, a wynagrodzenie za godziny doranych zastêpstw w wysokoci
nie ni¿szej ni¿ 75% wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe.
8. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹
planowe i odpowiednio udokumentowane zorganizowane
zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
odrêbne wynagrodzenie za efektywnie przepracowane
godziny ponadywmiarowe, nie wiêcej jednak ni¿ za 4
godziny, a za pracê w wiêto przypadaj¹ce poza dwoma
dniami w tygodniu wolnymi od pracy inny dzieñ wolny od
pracy, lub w szczególnych przypadkach wynagrodzenie
o którym wy¿ej mowa mo¿e byæ powiêkszone o 100%
9. Nauczycielom jêzyka polskiego pocz¹wszy od IV klasy
szko³y podstawowej przys³uguje dodatek za analizê i ocenê prac uczniowskich w wysokoci:
1) jak za 2 godziny ponadwymiarowe dla szkó³ podstawowych,
2) jak za 3 godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli
gimnazjów,
redniego wynagrodzenia nauczyciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
10. Dodatek, o którym mowa w punkcie 9 przys³uguje nauczycielowi w stosunku proporcjonalnym do realizowanego
przez niego wymiaru godzin z jêzyka polskiego.
11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doranych
zastêpstw wyp³aca siê z do³u, najpóniej do trzeciego dnia
nastêpnego miesi¹ca.
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA NAUCZYCIELI
Nauczycielom przys³uguj¹ nagrody zgodnie z art. 47 ust.
1 oraz art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze
zmianami), a w szczególnoci:
1. Nagrody jubileuszowe dla dyrektora i innych nauczycieli
planuje siê w rocznym planie finansowym placówki
owiatowej.
2. rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród w wysokoci 1% planowanych rodków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor szko³y
w rocznym planie finansowym szko³y, z tym ¿e:
a) 80% kwoty pozostawia do swojej dyspozycji;
b) 20% kwoty przekazuje do dyspozycji Wójta Gminy
Sonie.
3. Nagrody ze rodków pozostaj¹cych w dyspozycji dyrektora szko³y (placówki) przyznaje i wyp³aca dyrektor szko³y
(placówki) na podstawie opracowanych kryteriów w uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi.
4. Nagrody Wójta Gminy przyznaje Wójt, uwzglêdniaj¹c
wnioski:

b) Odpowiedniego organu nadzoru pedagogicznego,
c) Dyrektora placówki owiatowej po zaopiniowaniu przez
radê pedagogiczn¹,
d) Rady rodziców,
e) Organów zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli,
f) Dyrektora Biura Obs³ugi Owiaty Kultury i Sportu.
5. Nagrody mog¹ otrzymaæ nauczyciele, dyrektorzy za szczególne osi¹gniêcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuñcze i organizacyjne po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.
6. Wnioski o przyznanie nagrody Wójta z okazji Dnia Edukacji
Narodowej dla nauczycieli lub kadry kierowniczej nale¿y
sk³adaæ do 15 wrzenia w sekretariacie Urzêdu Gminy
w Soniach.
7. Fakt przyznania nagrody potwierdza siê dyplomem, a jego
kopiê umieszcza w teczce akt osobowych nauczyciela.
8. Nagrody mog¹ byæ przyznawane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej lub na zakoñczenie roku szkolnego.

a) Rady Gminy Sonie,

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO DLA NAUCZYCIELI
Nauczycielom przys³uguje dodatek mieszkaniowy zgodnie
z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta
Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 ze zm.),
a w szczególnoci:
1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek mieszkaniowy wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
a) 2% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalanego Rozporz¹dzeniem Rady
Ministrów - dla 1 osoby,

b) 4% minimalnego wynagrodzenia - dla 2 osób,
c) 6% minimalnego wynagrodzenia - dla 3 i wiêcej osób.
d) 8% minimalnego wynagrodzenia dla 4 i wiêcej osób.
2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych
z³otych w ten sposób, ¿e kwotê do 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego w górê.
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3. Do osób, o których mowa w pkt 1 zalicza siê nauczyciela,
wspó³ma³¿onka oraz wspólnie z nimi zamieszkuj¹ce dzieci
do lat 25, je¿eli nie maj¹ w³asnych róde³ dochodów.
4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cym przys³uguje
tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w pkt 1.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ dodatek.
5. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u
prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
6. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.
7. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:

b) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach,
c) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
d) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do
s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na
który umowa ta zosta³a zawarta.
8. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela lub na
wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych ma³¿onkami.
9. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi
Wójt Gminy Sonie.
10. Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê z do³u, najpóniej
trzeciego dnia nastêpnego miesi¹ca.

a) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZASI£KU PIENIÊ¯NEGO NA POMOC ZDROWOTN¥
Regulamin opracowano na podstawie Art. 72.1 ustawy
Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2003 r.
Nr 118, poz. 1112 ze zm.)

5. Podania nauczycieli komisja rozpatruje raz na kwarta³.
6. Ze rodków finansowych funduszu maj¹ prawo korzystaæ
nauczyciele, którzy:

1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu na
pomoc zdrowotn¹ s¹:

a) lecz¹ siê w innej miejscowoci z powodu braku placówki s³u¿by zdrowia w ich miejscu zamieszkania,

1) nauczyciele zatrudnieni na co najmniej po³owie obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin zajêæ dydaktyczno-wychowawczych,

b) lecz¹ siê w miejscu zamieszkania z powodu przewlek³ej
lub ciê¿kiej choroby,

2) nauczyciele emeryci,
3) nauczyciele rencici,
nazywani dalej nauczycielami.

c) musz¹ korzystaæ z pomocy specjalistycznej w innej
miejscowoci, mimo istnienia orodka zdrowia w miejscu zamieszkania,
d) ponosz¹ koszty leczenia sanatoryjnego.

3. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasi³ku
pieniê¿nego.

7. Podania o przyznanie zasi³ku pieniê¿nego na pomoc zdrowotn¹ (leczenie) musz¹ byæ poparte zawiadczeniami lekarskimi lub rachunkami za leczenie oraz owiadczeniami
o wysokoci dochodów nauczyciela (brutto) ze wszystkich
róde³ z ostatnich trzech miesiêcy poprzedzaj¹cych ubieganie siê o pomoc zdrowotn¹.

4. Rozpatrywaniem podañ i przyznawaniem zasi³ków na
pomoc zdrowotn¹ zajmuje siê komisja powo³ana przez
Wójta Gminy.

8. Przy rozpatrywaniu podañ komisja wemie pod uwagê
wysokoæ poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia oraz ca³okszta³t okolicznoci wp³ywaj¹cych na sytuacjê

2. rodki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotn¹
wynosz¹ 0,3% rocznego limitu wynagrodzeñ osobowych
czynnych nauczycieli.
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materialn¹ np. d³ugotrwa³e zwolnienie lekarskie, przewlek³a choroba, koniecznoæ dalszego leczenia w domu,
stosowanie specjalnej diety, zapewnienie choremu dodatkowej opieki.
9. Z podaniem o przyznanie zasi³ku mo¿e wyst¹piæ nauczyciel lub jego opiekun, je¿eli nauczyciel nie jest zdolny
osobicie do podejmowania czynnoci w tym zakresie.

10. Wysokoæ przyznanego zasi³ku zale¿y od mo¿liwoci finansowych funduszu.
11. Pomoc zdrowotna mo¿e byæ udzielona nie czêciej ni¿ raz
w roku. W wyj¹tkowych sytuacjach komisja mo¿e postanowiæ inaczej.
12. Obs³ugê finansow¹ komisji prowadzi ksiêgowoæ i kasa
Biura Obs³ugi Owiaty Kultury i Sportu.

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN DOP£AT DO CZESNEGO DLA NAUCZYCIELI STUDIUJ¥CYCH
ZATRUDNIONYCH W PLACÓWKACH PRZEZ GMINÊ SONIE
Wójt Gminy Sonie przyznaje dop³aty do czesnego za
studia koñcz¹ce siê uzyskaniem dyplomu licencjata, magistra
lub wiadectwem ukoñczenia studiów podyplomowych,
a tak¿e na naukê w kolegiach nauczycielskich oraz za kursy
kwalifikacyjne.
1. Dop³aty na studia podyplomowe lub kursy mog¹ byæ
przyznawane tylko wówczas, gdy okrelona forma kszta³cenia: - nadaje dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia
zajêæ niezbêdnych w danej placówce, - nadaje uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu.
2. wiadczenie dop³aty dotyczy wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach owiatowych (stanowi¹cych
podstawowe miejsce zatrudnienia nauczyciela - min. 1/2
etatu), dla których Gmina jest organem prowadz¹cym.

5. W przypadku piêcioletnich studiów magisterskich dop³aty
mog¹ byæ przyznawane dopiero od 5 semestru (dop³aty na
semestry wczeniejsze bêd¹ uwzglêdniane w drugiej kolejnoci - gdy pozwol¹ na to pozostaj¹ce rodki finansowe). W przypadku studiów podyplomowych (drugi kierunek) dofinansowanie bêdzie przyznawane od II semestru.
6. Przy przyznawaniu dofinansowania brane s¹ pod uwagê
jedynie czynniki merytoryczne, a nie sytuacja materialna
nauczyciela.
7. Powo³ana Komisja, bior¹c pod uwagê potrzeby kadrowe
w gminie, iloæ z³o¿onych wniosków oraz wysokoæ posiadanych rodków finansowych w danym semestrze, ka¿dorazowo ustala kwotê dofinansowania, nie wiêcej ni¿ 50%
wysokoci op³aty potr¹conej przez uczelniê.

3. Dop³atê do czesnego mo¿na uzyskaæ tylko z jednego
ród³a (z PCE lub Kuratorium Owiaty) i tylko do jednej
formy dokszta³cania w danym semestrze.

8. Decyzjê o przyznaniu dop³aty do czesnego podejmuje
Wójt Gminy. Odmowa przyznania dop³aty do czesnego
w danym semestrze nie pozbawia prawa do sk³adania
wniosku w semestrze nastêpnym.

4. Zgodnie z preferencjami MEN oraz zapotrzebowaniem
lokalnym dop³aty bêd¹ przyznawane w szczególnoci nauczycielom:

9. Przyznana kwota dofinansowania do czesnego bêdzie
przekazana na konto uczelni.

a) studiuj¹cym na studiach podyplomowych daj¹cych
uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu,
b) absolwentom SN ucz¹cym niezgodnie z kwalifikacjami
kierunkowymi na studia licencjackie lub magisterskie
na kierunkach odpowiadaj¹cych potrzebom szkó³, w
których s¹ zatrudnieni,
c) nauczycielom z wykszta³ceniem rednim pedagogicznym - tylko wówczas, gdy wystêpuj¹ trudnoci
z pozyskaniem wykszta³conej kadry.

10. Wymagane dokumenty:
1) Druk Wniosek o dofinansowanie do czesnego pobrany w BOOKiS, lub w ka¿dej placówce owiatowej
administrowanej przez gminê.
2) Zawiadczenie z uczelni dotycz¹ce informacji o tym, na
którym semestrze studiuje zainteresowany nauczyciel
oraz wysokoæ op³aty.
Wnioski na I semestr ka¿dego roku akademickiego przyjmowane s¹ do 15 wrzenia, na II semestr - do 20 lutego
w Urzêdzie Gminy.
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XII/66/04
Rady Gminy Sonie
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN USTALANIA I WYP£ACANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO 13
1. Regulamin okrela zasady nabywania prawe oraz ustalenia wysokoci i wyp³acania dodatkowego wynagrodzenia
rocznego dla pracowników Placówek Owiatowych z terenu Gminy Sonie, zwanego wynagrodzeniem rocznym
- zgodnie z ustaw¹ z dnia 12 grudnia 1997 roku. O
dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników
jednostek strefy bud¿etowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze
zm.).
2. Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego
w pe³nej wysokoci po przepracowaniu w Placówce
Owiatowej z terenu Gminy Sonie ca³ego roku
kalendarzowego.
3. Pracownik, który nie przepracowa³ w Placówce Owiatowej z terenu Gminy Sonie ca³ego roku kalendarzowego,
nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokoci
proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, ze okres ten wynosi co najmniej 6 miesiêcy.
4. Przepracowanie przynajmniej 6 miesiêcy warunkuj¹cych
nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
1) nawi¹zania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacj¹ pracy
szko³y,
2) powo³anie pracownika do czynnej s³u¿by wojskowej
albo do spe³niania obowi¹zku w zastêpczej s³u¿by
poborowej,
3) rozwi¹zania stosunku pracy w zwi¹zku z:
a) z przejciem na emeryturê, rent¹ z tytu³u niezdolnoci do pracy lub wiadczeniem rehabilitacyjnym,
b) przeniesieniem s³u¿bowym, powo³aniem lub
wyborem,
c) likwidacj¹ pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn pracodawcy.
d) likwidacj¹ oddzia³ów nauczania lub reorganizacj¹
Zespo³u.
4) podjêcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia s³u¿bowego,
b) na podstawie powo³ania lub wyboru,
c) w zwi¹zku z likwidacj¹ poprzedniego pracodawcy
albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn
dotycz¹cych tego pracodawcy,
d) w zwi¹zku z likwidacj¹ jednostki organizacyjnej
poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacj¹,

e) po zwolnieniu z czynnej s³u¿by wojskowej
albo po spe³nieniu obowi¹zku zastêpczej s³u¿by
poborowej.
5) korzystania:
a) z urlopu dla poratowania zdrowia,
b) przez nauczyciela z urlopu do celów naukowych,
artystycznych lub kszta³cenia zawodowego,
c) z urlopu wychowawczego.
6) wyganiêcia w stosunku pracy w zwi¹zku ze mierci¹
pracownika.
5. Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego
w przypadkach.
1) stawiania siê do pracy lub przebywania w pracy
w stanie nietrzewoci,
2) wymierzania pracownikowi kary dyscyplinarnej, wydalania z pracy,
3) rozwi¹zania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy
pracownika.
6. 1) Wynagrodzenie roczne ustala siê w wysokoci
8,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ci¹gu roku kalendarzowego, za który przys³uguje to wynagrodzenie, uwzglêdniaj¹c sk³adniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczania ekwiwalentu
pieniê¿nego za urlop wypoczynkowy, a tak¿e wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
2) W przypadkach o których mowa w §3 wysokoæ wynagrodzenia rocznego ustala siê proporcjonalnie do
okresu przepracowanego w Placówce Owiatowej
z terenu Gminy Sonie.
7. 1) Wynagrodzenie roczne wyp³aca siê nie póniej ni¿
w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy roku kalendarzowego nastêpuj¹cemu po roku, za który przys³uguje to
wynagrodzenie.
2) Pracownikowi, z którym rozwi¹zano stosunek pracy
w zwi¹zku z likwidacj¹ stanowiska, wynagrodzenie
roczne wyp³aca siê w dniu rozwi¹zania stosunku pracy.
3) Wynagrodzenie roczne wyp³aca siê w dniu rozwi¹zania
stosunku pracy w zwi¹zku z przejciem na emeryturê,
rentê szkoleniow¹ albo rentê z tytu³u niezdolnoci do
pracy lub wiadczenie rehabilitacyjne.
8. Regulamin wchodzi w ¿ycie z dniem 01.01.2004 roku.
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2046
UCHWA£A Nr XIII/111/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WLKP.
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych miasta Komin Wielkopolski
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz §36 ust. 1 Statutu
Gminy Komin Wielkopolski (Dz.Urz. Województwa
Wielkopolskiego nr 149 poz. 3082 z 2001r. z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Kominie Wielkopolskim uchwala,
co nastêpuje:
§1. Zmienia siê granice jednostek pomocniczych miasta
Komina Wielkopolskiego ustalone w za³¹czniku Nr 2 do
Uchwa³y Nr VI/34/90 Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim z dnia 28 listopada 1990 r. w sprawie utworzenia
jednostek pomocniczych gminy w sposób ustalony w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr VI/34/90 Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim z dnia 28 listopada 1990 r.
w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych gminy
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
() mgr in. Justyn Zaradniak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIII/111/2004
Rady Miejskiej w Kominie Wielkopolskim
z dnia 30 marca 2004r.

Osiedle Nr 1 w Kominie Wielkopolskim

Osiedle Nr 2 w Kominie Wielkopolskim

Ulice: Bractwa Kurkowego, Józefa Che³kowskiego, Micha³a
Ch³apowskiego, Farna, Glinki, Grêbowska, Tomasza Gryszczyñskiego, Jana Kiliñskiego, Kobyliñska, Konstytucji 3-Maja,
Kocielna, Tadeusza Kociuszki, Krotoszyñska, Krótka, Lipowa, Bpa £ukomskiego, Józefa Marciñca, Murna, Nowa, Nowy
Rynek, W³adys³awa Odonica, Plac NS NMP, Plebanka, Pleszewska, Podgórna, Podmiejska, Polna, Po³udniowa, Pomnikowa, Poprzeczna, Prosta, Przyjemskich, S³oneczna, Staniewska, Stary Rynek, Stanis³awa Staszica, Stawowa, Czes³awa
Stêszewskiego, Strzelecka, 25 Stycznia, Telesfora Synoradzkiego, Szkolna, Targowa, dh Mariana Tomaszewskiego, Wa³owa, w. Wawrzyñca, W¹ska, Leopolda Wiatrolika, Wiatraczna, Winiowa, Wodna, Zamkowa, Zielona, Zielony Rynek.

Ulice: Bernardyñska, Benedykta z Komina, Borecka, Dionizego Cieszyñskiego, Czes³awa Czypickiego, Dworcowa, Dzia³kowa, Floriañska, Gimnazjalna, Jana Paw³a II, Ks. Stanis³awa
Goja, Klasztorna, Kosynierów, £¹czna, Okrê¿na, Powstañców
Wielkopolskich, Poznañska, Przemys³owa, Stodolna, Towarowa, Jana Wawrzyñczaka, Józefa Wêckiego, Wierzbowa, Wiosny Ludów, Wincentego Witosa, Wolnoci, Zap³ocie, Józefa
Zawadzkiego.

Osiedle Nr 3 w Kominie Wielkopolskim
Ulice: Miko³aja Kopernika, Tysi¹clecia.
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2047
UCHWA£A Nr XVIII/71/2004 RADY GMINY MYCIELIN
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 6 ust. 12, ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9, poz. 84 z pón. zm.) oraz art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94,poz. 431
z pón. zm.) i art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pón. zm.)
Rada Gminy Mycielin uchwala, co nastêpuje :
§1. Okrela siê pobór nastêpuj¹cych podatków w drodze
inkasa:
1. Podatek rolny,
2. Podatek leny,
3. Podatek od nieruchomoci.
§2. Inkasentami podatków i op³at ustala siê so³tysów wsi.
§3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso od zebranych
kwot w wysokoci:
1) we wsi Aleksandrów -

22%,

2) we wsi Bogus³awice -

5,5%,

3) we wsi Danowiec -

18%,

4) we wsi Dzierzbin Kol. -

5,5%,

5) we wsi Dzierzbin -

5,5%,

6) we wsi Gadów -

5,5%,

7) we wsi Kocielec Kol. -

5,5%,

8) we wsi Kocielec -

5,5%,

9) we wsi Korzeniew -

5,5%,

10) we wsi Kuszyn -

5,5%,

11) we wsi Mycielin -

5,5%,

12) we wsi Przyranie -

5,5%,

13) we wsi S³uszków -

5,5%,

14) we wsi Stropieszyn -

6,5%,

15) we wsi Teodorów -

22%,

16) we wsi Zamêty -

19%.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/132/2001 Rady Gminy w
Mycielinie z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Mycielin
() Miros³aw Skalski
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2048
UCHWA£A Nr XV/89/04 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y,
na terenie Gminy Ceków-Kolonia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, ustawy
a dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pón.zm.) i art. 12 ust. 1 ustawy
z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. nr 147 poz.
1231 z pón.zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê liczbê punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem
piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y
jak i w miejscu sprzeda¿y, na terenie Gminy Ceków-Kolonia
w iloci 25.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ceków-Kolonia
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach po og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy Ceków-Kolonia.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Grabowski

2049
UCHWA£A Nr XV/82/2004 RADY GMINY PIASKI
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Piaski, na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838 z póniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.
1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz.U.z 2000 r. Nr 62 poz. 718 ze zmianami)
Rada Gminy Piaski uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych
za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
gminnych:
1. Za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
0,84 z³.,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie
- 1,76 z³.,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 2,80 z³.,
2. Za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 0,84 z³.
3. Za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 0,44 z³.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
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a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
0,84 z³.,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci
w³¹cznie
- 1,76 z³.,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 2,80 z³.

- 0,30 z³.,
- 1,70 z³.

*§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce
krócej ni¿ 24 godziny.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) za obszarem zabudowanym

- 3,20 z³.,

2) w obszarze zabudowanym

- 8,00 z³.,

3) na obiekcie mostowym

- 64,00 z³.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone
w §1, §2 i §4:
1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:

2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych
- 0,84 z³.,
3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni)
- 0,44 z³.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Piaskach
() Irena Ró¿alska
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN.Le.II-5.0911-161/04 z 01.06.2004 r. orzekaj¹ce niewa¿noci
§3 uchwa³y ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

2050
UCHWA£A Nr XIV/122/2004 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 153, poz. 1271; Nr
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr
71, poz. 838 i Nr 86, poz.958; z 2001 r. Nr 125, poz.1371; z 2002
r. Nr 25, poz.253; Nr 41, poz.365; Nr 62, poz.554; Nr 74,
poz.676; Nr 89, poz.804; Nr 113, poz.984 i Nr 216, poz. 826;

z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721; Nr 200, poz.1953; Nr 217,
poz.2124) - uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki za zajêcie pasa drogowego dróg
gminnych w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg,
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2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1
m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego
przez rzut poziomy urz¹dzenia, o którym mowa w §1 pkt 2:

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam,

1) w obszarze zabudowanym -

40,00 z³.,

2) w obszarze niezabudowanym -

20,00 z³.,

3) na obiekcie mostowym -

100,00 z³.

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt. 1-3.
m2

powierzchni jezdni pasa drogowego
§2. 1. Za zajêcie 1
drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala
siê stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci -

1,00 z³.,

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci 1,50 z³.,
3) przy zajêciu powy¿ej 50% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni 2,00 z³.
2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt 1-3 stosuje siê tak¿e do
poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych,
cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych, dla pozosta³ych elementów pasa drogowego ustala siê stawkê op³at za ka¿dy
dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego w wysokoci 1,00 z³.
3. Pzez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

2. Dla urz¹dzeñ wodno - kanalizacyjnych stosuje siê
stawkê obni¿on¹ o 90%.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ
zajêcia drogi gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3:
1) za 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego 1,00 z³.,
2) za 1 m2 pasa drogowego przez rzut poziomy innych
obiektów 1,00 z³.,
3) za 1 m2 powierzchni reklamy -

1,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14
dni od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak

2051
UCHWA£A Nr XV/126/2004 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001
roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U.
z 2002 roku, Nr 153, poz. 1271) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000
roku, Nr 71, poz. 838 ze zmianami; ostatnia zmiana Dz.U.
z 2003 roku, Nr 200, poz. 1953 ) Rada Gminy W³oszakowice
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okrela wysokoci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.
§2. Uchwa³a okrela wysokoci stawki op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg gminnych w celach:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
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2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.
m2

powierzchni jezdni pasa drogowego
§3. 1. Za zajêcie 1
drogi gminnej w celu, o którym mowa w §2 pkt 1 i 4 ustala
siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci -

3,00 z³.;

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20 % do 50 % szerokoci 5,00 z³.;
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50 % szerokoci -

8,00 z³.

2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
poboczy, chodników, zatok postojowych i autobusowych,
placów, cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych znajduj¹cych
siê w pasie drogowym.
3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1
m2 pasa drogowego w wysokoci - 2,00 z³.

1) poza obszarem zabudowanym -

15,00 z³.;

2) w obszarze zabudowanym -

40,00 z³.;

3) na obiekcie mostowym -

200,00 z³.

2. Roczne stawki op³at w wysokoci okrelonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy (365 lub 366 kolejnych dni)
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.
§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ
zajêcia pasa drogowego drogi gminnej w celu o którym
mowa w §2 pkt 3:
1) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
obiektu handlowego lub us³ugowego 0,50 z³.;
2) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
innych obiektów 0,50 z³.;
3) za 1 m2 powierzchni reklamy -

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Gminy
() Irena Przezbór

*4. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny.
§4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1
m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego
przez rzut poziomy urz¹dzeñ, o których mowa w § 2 pkt 2:

2,00 z³.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PN.Le.II-5.0911-162/04 z 01.06.2004 r. orzekaj¹ce niewa¿noci
§3 ust. 4 uchwa³y ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

2052
UCHWA£A Nr XIV/114/2004 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., nr 142, poz. 1591 - jednolity tekst z pón. zm.) oraz
art. 40 ust 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2000 r., nr 71, poz. 838 - jednolity tekst
z pón. zm.) Rada Gminy i Miasta Raszków uchwala, co
nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych w celu:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg.
2. umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
3. umieszczania w pasie drogowym obiektów niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam.
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4. zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienionych w pkt. 1-3.
§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
gminnej w celu, o którym mowa w §1 pkt.1 i 4 ustala siê
stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej:

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za 1m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez
rzut poziomy urz¹dzeñ, o których mowa w §1 pkt.2
1) obszarze zabudowanym

- 16,00 z³.,

2) poza obszarem zabudowanym
3) na obiekcie mostowym

- 8,00 z³.,
- 160,00 z³.

a) do 20% szerokoci jezdni

- 1,00 z³.,

b) powy¿ej 20% do 50% szerokoci jezdni

- 2,00 z³.,

Dla urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych stosuje siê stawkê obni¿on¹ o 80%.

c) powy¿ej 50% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni
- 3,00 z³.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie drogi gminnej
w celu, o którym mowa w §1 pkt. 3

2) za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej:
a) do 20% szerokoci jezdni

- 0,80 z³.,

b) powy¿ej 20% do 50% szerokoci jezdni

- 1,00 z³.,

c) powy¿ej 50% szerokoci do ca³kowitego zajêcia jezdni
- 1,50 z³.
3) za zajêcie innego elementu pasa drogowego:
a) za zajêcie chodnika utwardzonego

- 1,60 z³.,

b) za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza
drogowego
- 0,80 z³.
2. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny.
3. Dla urz¹dzeñ wodno-kanalizacyjnych stosuje siê stawkê obni¿on¹ o 50%.

1) za 1m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
obiektów budowlanych:
a) w obszarze zabudowanym

- 0,50 z³.,

b) poza obszarem zabudowanym

- 0,30 z³.,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy

- 1,00 z³.,

3) za 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy
innych obiektów
- 0,50 z³.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Raszków.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
() Bernard Krawiec

2053
UCHWA£A Nr XI/68/2004 RADY GMINY CHOCZ
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozk³adania na raty nale¿noci pieniê¿nych
do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 34 a ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami) Rada Gminy Chocz
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okrela szczegó³owe zasady i tryb umarzania, odraczania, rozk³adania na raty sp³aty wierzytelnoci
pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej nale¿nociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.
926 ze zm.), stanowi¹cych dochody w³asne Gminy Chocz,
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w tym gminnych jednostek organizacyjnych przypadaj¹cych
od osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej - zwanych dalej
d³u¿nikami.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o nale¿nociach nale¿y przez to rozumieæ wierzytelnoci pieniê¿ne,
o których mowa w §1, przypadaj¹ce od d³u¿nika wraz z
nale¿nymi odsetkami i kosztami ich dochodzenia wed³ug
stanu na dzieñ rozstrzygniêcia, a je¿eli wierzytelnoæ g³ówna
zosta³a zap³acona, a pozosta³y do zap³aty jedynie odsetki i
koszty - sumê tych nale¿noci ubocznych.
§3. Przepisów uchwa³y nie stosuje siê do nale¿noci
przypadaj¹cych gminie Chocz, których zasady i tryb umarzania, odraczania sp³aty oraz rozk³adania na raty okrelaj¹
odrêbne przepisy.
§4. 1. Nale¿noci mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub
w czêci, w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która
nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) d³u¿nik - osoba fizyczna, zmar³, nie pozostawiaj¹c ¿adnego
maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo pozostawi³
przedmioty codziennego u¿ytku domowego, których ³¹czna
wartoæ nie przekracza kwoty stanowi¹cej trzykrotnoæ
miesiêcznego wynagrodzenia w roku poprzedzaj¹cym
umorzenie og³oszonego przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej
Polskiej Monitor Polski do celów naliczania odpisu na
zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych,
2) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ z tytu³u nale¿noci nie przechodzi z mocy
prawa na osoby trzecie,
3) w wyniku postêpowania egzekucyjnego stwierdzono, ¿e
d³u¿nik nie posiada maj¹tku, z którego mo¿na dochodziæ
nale¿noci,
4) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika,
5) zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie
egzekucyjne sta³o siê nieskuteczne,
6) nale¿noci uleg³y przedawnieniu.
2. Nale¿noci mog¹ byæ umarzane tak¿e w przypadku,
gdy ich kwota nie przekracza piêciokrotnoci kosztów upomnienia w postêpowaniu egzekucyjnym w administracji.
3. Nale¿noci mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub czêci
pomimo braku przes³anek o których mowa w ust. 1 i 2 je¿eli
za umorzeniem przemawiaj¹ szczególne wzglêdy spo³eczne
lub gospodarcze.
4. Umorzenie nale¿noci w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego, zobowi¹zane s¹ tak¿e inne osoby, mo¿e
nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

Poz. 2053

5. Nale¿noci umarza siê na wniosek d³u¿nika lub
z urzêdu.
§5. 1. Je¿eli umorzenie dotyczy tylko czêci nale¿noci
okrela siê termin zap³aty pozosta³ej czêci nale¿noci.
W takim przypadku umorzenie dokonane jest warunkowo.
W przypadku nieuregulowanej pozosta³ej czêci w wyznaczonym terminie w³aciwy organ stwierdza wyganiecie decyzji
administracyjnej dotycz¹cej umorzenia, natomiast skutek czynnoci cywilno - prawnej w postaci umorzenia ustaje.
2. Odsetki od wierzytelnoci pieniê¿nej mog¹ zostaæ umorzone w przypadku sp³aty tej¿e wierzytelnoci.
§6. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi mo¿na, na wniosek d³u¿nika, odroczyæ termin zap³aty w ca³oci lub czêci nale¿noci b¹d
roz³o¿yæ p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty maj¹c
na uwadze mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika lub uzasadniony
interes gminy Chocz.
2. Niezap³acenie w terminie albo w pe³nej wysokoci
jednej z rat nale¿noci powoduje natychmiastow¹ wymagalnoæ ca³ej nale¿noci wraz z ustawowymi odsetkami za zw³okê w tym równie¿ odsetkami za okresy o których mowa w §7.
§7. Od wierzytelnoci pieniê¿nej, której termin zap³aty
odroczono lub któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek
za zw³okê, z zastrze¿eniem §6 ust. 2, za okres od dnia
rozstrzygniêcia do dnia up³ywu terminu zap³aty okrelonego
przez organ uprawniony do jego dokonania.
§8. 1. Umorzenie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty nale¿noci nastêpuje:
1) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze administracyjno - prawnym w drodze decyzji,
2) w odniesieniu do nale¿noci o charakterze cywilno prawnym w drodze umowy lub jednostronnego owiadczenia woli.
2. Czynnoci prawne, o których mowa w pkt. 2 uznaje siê
za niewa¿ne je¿eli oka¿e siê, ¿e je¿eli okolicznoci na podstawie, których umorzono, odroczono lub roz³o¿ono na raty
nale¿noæ, s¹ fa³szywe b¹d te¿ d³u¿nik wprowadzi³ podmioty,
o których mowa w §9 w b³¹d co do podstaw umorzenia,
odroczenia b¹d roz³o¿enia na raty p³atnoci nale¿noci.
§9. Organem w³aciwym do umorzenia, odroczenia i roz³o¿enia na raty p³atnoci nale¿noci, o których mowa w §2 jest
Wójt Gminy Chocz.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chocz.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Jan Stencel
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2054
UCHWA£A Nr XVII/121/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarz¹dc¹
jest Gmina Kobylin na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 40 ust 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 z póniejszymi zmianami), art.18 ust. 2 pkt.8,
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z póniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Kobylinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych
za zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni jezdni:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
- 0,84 z³.,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci
w³¹cznie
- 1,76 z³.,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 2,80 z³.,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowero- 0,84 z³.,
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2
3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy, zieleni) za zajêcie 1 m2
- 0,44 z³.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub
us³ugowego:
a) poza terenem zabudowanym

- 0,60 z³.,

b) w terenie zabudowanym

- 0,80 z³.,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów

- 0,30 z³.,

3) za 1 m2 powierzchni reklamy

- 1,70 z³.

§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce
krócej ni¿ 24 godziny.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzenia drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut
poziomy urz¹dzeñ:
1) za obszarem zabudowanym

- 3,20 z³.,

2) w obszarze zabudowanym

- 8,00 z³.,

3) na obiekcie mostowym

- 64,00 z³.,

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone
w §1, §2 i §4 :
1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
- 0,84 z³.,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie
- 1,76 z³.,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 2,80 z³.,
2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych
- 0,84 z³.,
3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni)
- 0,44 z³.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Kobylina.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Tadeusz D¿yga³a
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2055
UCHWA£A Nr XXII/242/04 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty za zajêcie pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838. Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r., Nr
25, poz. 253. Nr 41, poz. 365, Nr 62 poz. 554. Nr 74 poz. 676,
Nr 89 poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 Nr
80, poz. 717 i poz. 721, Nr 200 poz. 1953), Rada Miejska
Kociana uchwala, co nastêpuje:

II. Ustala siê stawkê op³aty rocznej za umieszczenie
w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub ruchu
drogowego w wysokoci okrelonej w za³¹czniku do uchwa³y.

§1. I. Ustala siê stawki op³at dziennych za zajêcie 1 m2
pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych w celu:

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Kociana.

1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

*§2. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w § 1 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce
krócej ni¿ 24 godziny.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

3. umieszczenia w pasie drogowym reklam sta³ych
i przenonych,
4. na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione
w pkt 1-3,

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr
PA.Le.II-5.0911-160/04 z 01.06.2004 r. orzekaj¹ce niewa¿noæ
§2 uchwa³y ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/242/04
Rady Miejskiej Kociana
z dnia 29 kwietnia 2004 roku

I. Wysokoæ stawek op³at dziennych za zajêcie pasa drogowego w celu:

3. umieszczenia w pasie drogowym reklam sta³ych lub
przenonych:

1. prowadzenia robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego w tym za:

a) za 1 m2 powierzchni reklamy informuj¹cej o towarze, us³ugach, osobie lub ruchu spo³ecznym i innych wynosi
- 1,00 z³.,

a) prowadzenie robót w chodniku, cie¿ce rowerowej,
poboczu i zieleñcu wynosi
- 0,50 z³.,
b) prowadzenie robót w jezdni w przypadku zajêcia
jezdni do 20 % jej szerokoci wynosi
- 1,00 z³.,
c) prowadzenie robót w jezdni w przypadku zajêcia
jezdni powy¿ej 20% do 50% jej szerokoci wynosi
- 1,50 z³.,
d) prowadzenie robót w jezdni w przypadku zajêcia
jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
wynosi
- 2,50 z³.
2. umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za 1 m2 rzutu poziomego obiektu wynosi
- 1,00 z³.

b) za 1 m2 powierzchni reklamy informuj¹cej o gminie
wynosi
- 0,20 z³.,
4. zajêcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci
w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1-3 wynosi
- 2,00 z³.
II. Wysokoæ stawki op³aty rocznej za umieszczenie w pasie
drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ wynosi:
a) w obszarze miasta

- 8,00 z³.,

b) w obszarze miasta na obiekcie mostowym - 60,00 z³.
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2056
UCHWA£A Nr XVII/105/04 RADY GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany w podziale Gminy i Miasta i Miasta Nowe Skalmierzyce na sta³e obwody g³osowania
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219) uchwala siê co nastêpuje:
§1. W podziale Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na
sta³e obwody g³osowania ustalone uchwa³¹ nr XLIII/244/02
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 09 sierpnia
2002 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w obwodzie nr 2 - granice obwodu g³osowania: po wyrazie
M¹czniki dodaje siê wyraz Boczków.

czych z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych w §1 stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.

2) w obwodzie nr 3 - granice obwodu g³osowania skrela siê
wyraz Boczków.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
() Kazimierz Sipka

§2. Jednolity wykaz sta³ych obwodów g³osowania, ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wybor-

Za³¹cznik do uchwa³y XVII/105/04
Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

JEDNOLITY WYKAZ STA£YCH OBWODÓW G£OSOWANIA, ICH GRANIC I NUMERÓW
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Numer obwodu
g³osowania
1.

2.

Granice obwodu g³osowania

Siedziba obwodowej
komisji wyborczej

Miasto Nowe Skalmierzyce  ulice: Boczkowska, Dojazdowa, 29 Grudnia,
Genera³a Józefa Hallera, Kaliska od nr 1 do nr 52, Janka Krasickiego, 1
Maja, Nowa, Plac Wolnoci, W³adys³awa Sikorskiego, Tartakowa,
Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego,

Gimnazjum w Nowych
Skalmierzycach

Miasto Nowe Skalmierzyce  ulice: Kaliska od nr 53 do nr 96, Kamienna,
Kolejowa, Tadeusza Kociuszki, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, 3 Maja, Jana
Mertki, Adama Mickiewicza, Mostowa, Gabriela Narutowicza, Okólna,
Podkocka, Polna, 25 Stycznia, Szkolna,

Szko³a Podstawowa w
Nowych Skalmierzycach

Ul. Kaliska 52

Ul. Okólna 8

So³ectwo: M¹czniki, Boczków,
3.

So³ectwo: Skalmierzyce  ulice : Bankowa, Stanis³awa B¹ka, Bielawska,
Boczkowska, D¹bkowa, Ludwika Jab³oñskiego, Ks. Alfonsa Czwojdy,
Osada, Ostrowska, Ks. Jana Piotrowicza, Pleszewska, Podkocka,
Powstañców Wlkp. Spó³dzielcza, Starowiejska, Stra¿acka, 24 Stycznia,
rodkowa, Torowa, Wincentego Witosa,
So³ectwo : Gniazdów,
So³ectwo: liwniki  ulice: Jab³onkowa, Lena, Niemojowskich, Krótka,
Nowa, Parkowa, Skalmierzycka, Spacerowa, Wiatrakowa.

Szko³a Podstawowa
w Skalmierzycach
Ul. Ostrowska 14
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So³ectwo: Biskupice O³oboczne  ulice: Bagatela, Bilczewska, £¹kowa,
Ostrowska, Parcele, Podgórna, Szkolna, rodkowa

Szko³a Podstawowa
w Biskupicach
O³obocznych
Ul. Szkolna 6

5.

So³ectwo : Fabianów  ulice : Brzozowa, Kaliska, Lena, Osiedlowa,
Po³udniowa, S³oneczna, Szkolna, rodkowa,
So³ectwo : Oci¹¿  ulice: Kocielna, Teofila Morawskiego, Ostrowska,
Parkowa, Polna, rodkowa, Torowa, Wiejska, Zakrzewki, ródlana,

6.

So³ectwo: G³óski, ¯akowice
So³ectwo: Kotowiecko (wie Kotowiecko i Paw³ówek)  ulice: Jab³onkowa,
Kaliska, Kasztanowa, Kocielna, Krótka, Lipowa, Polna

7.

So³ectwo : Biskupice, Ga³¹zki Ma³e, Ga³¹zki Wielkie, Droszew (wie
Droszew i Paw³ów), Kociuszków (wie Kociuszków i Czachory), Kurów,
Miedzianów,

Zespó³ Szkó³ w Oci¹¿u
ul. Szkolna 56
Fabianów
Szko³a Podstawowa w
Kotowiecku
Ul. Kaliska 4
Szko³a Podstawowa w
Droszewie

So³ectwo Trkusów  ulice: Kaliska, Kêpina, rodkowa,
8.

So³ectwo: Chotów, Gostyczyna, Leziona, Osiek, Strzegowa,
So³ectwo : mi³ów  ulice : Kaliska, Nowa, Winiowa,

Szko³a Podstawowa w
Gostyczynie

So³ectwo : Wêgry  ulice: Bursztynowa, £¹kowa, Nowa, Parkowa, Polna,
Wierzbowa, Zab³ocko

2057
UCHWA£A Nr XVIII/142/2004 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 29 kwietnia 2004r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek za zajêcie pasa drogowego dla dróg,
których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Nowego Tomyla
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838; Nr 86, poz. 958; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371;
z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 41, poz. 365; Nr 62, poz. 554; Nr
74, poz. 676; Nr 89, poz. 804; Nr 113, poz. 984; Nr 216, poz.
1826; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i poz. 721; Nr 200, poz. 1953;
Nr 217, poz.2124), Rada Miejska w Nowym Tomylu uchwala,
co nastêpuje :

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dla
dróg, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Nowego Tomyla, zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nowego Tomyla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/142/2004
Rady Miejskiej w Nowym Tomylu
z dnia 29 kwietnia 2004r.

STAWKI OP£AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH
NA TERENIE MIASTA I GMINY NOWY TOMYL
l.p.

1.

2.

3.
4.
5.

Wyszczególnienie
Op³ata za zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym.
a) za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej :
- do 50% szerokoci jezdni 
- powy¿ej 50% szerokoci jezdni
b) za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej :
- do 50% szerokoci jezdni
- powy¿ej 50% szerokoci jezdni
c) za zajêcie innego elementu pasa drogowego :
- za zajêcie chodnika (utwardzonego)
- za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza drogowego
Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej :
a) poza obszarem zabudowanym
b) w obszarze zabudowanym
c) na obiektach mostowych
Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych :
a) poza obszarem zabudowanym
b) w obszarze zabudowanym
Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym reklam:
a) do 2 m2
b) powy¿ej 2m2
Op³ata za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w innych
celach ni¿ wymienione w p. 1,2,3

Stawka op³aty za 1 m2
zajêtego pasa
drogowego

5,00 z³ / dzieñ
10,00 z³ / dzieñ
2,00 z³ / dzieñ
3,00 z³ / dzieñ
2,00 z³ / dzieñ
1,00 z³ / dzieñ
15,00 z³ / dzieñ
40,00 z³ / dzieñ
200,00 z³ / dzieñ
0,20 z³ / dzieñ
0,40 z³ / dzieñ
1,00 z³ / dzieñ
0,70 z³ / dzieñ
0,50 z³ / dzieñ

2058
UCHWA£A Nr XVIII/143/2004 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia okresowego zwolnienia od op³at od niektórych zg³oszeñ dotycz¹cych
zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej
Na podstawie art. 7 a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada
1999r - Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. nr 101 poz.
1178; z 2000 r., Nr 86 poz. 958, nr 114 poz.1193; z 2001 r. Nr
67 poz. 679; nr 102 poz. 1115; nr 147 poz. 1643; z 2002 r. nr
1 poz. 2; nr 115 poz. 995, nr 130 poz. 1112; z 2003 r. nr 86 poz.
789, Nr 128 poz. 1176 i Nr 217 poz. 2125) Rada Miejska
w Nowym Tomylu uchwala, co nastêpuje:
§1. Do dnia 31 grudnia 2004 r. zwalnia siê od op³at od
zg³oszenia zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej osoby, które zg³aszaj¹ organowi ewidencyjnemu zmianê
wpisu polegaj¹c¹ na okreleniu przedmiotu wykonywanej

dzia³alnoci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD).
§2. Wykonywanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Nowego Tomyla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka
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2059
UCHWA£A Nr XVIII/144/2004 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYLU
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie: zmiany Uchwa³y Nr XII/70/99 Rady Miejskiej w Nowym Tomylu z dnia 24 wrzenia 1999 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomylu
Na podstawie art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593) oraz art.
40 ust.2 pkt.2, w zwi¹zku z art.7 ust.1 pkt.6, art.18 ust.1 i 2
pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,
poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568), Rada
Miejska w Nowym Tomylu uchwala, co nastêpuje:

1) dzia³ metodyczny,

§1. W Uchwale Nr XII/70/99 Rady Miejskiej w Nowym
Tomylu z dnia 24 wrzenia 1999 r. w sprawie uchwalenia
Statutu OPS w Nowym Tomylu wprowadza siê nastêpuj¹ce
zmiany:

7) samodzielne stanowisko do spraw obs³ugi
prawnej.

1) w za³¹czniku do Uchwa³y:
a) w §5 dodaje siê pkt.9 w brzmieniu:
9)
realizowanie zadañ w zakresie wiadczeñ rodzinnych,

2) dzia³ us³ug opiekuñczych,
3) sekcja finansowo-ksiêgowa,
4) sekcja wiadczeñ,
5) sekcja do spraw wiadczeñ rodzinnych,
6) samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych,

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Nowego Tomyla.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego z moc¹ od dnia 1 maja 2004 r.

b) §7 otrzymuje brzmienie:

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() in¿. Eleonora cieszka

§7
w sk³ad Orodka wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki
organizacyjne:

2060
UCHWA£A Nr XI/64/2004 RADY GMINY ROZDRA¯EW
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 40 ust. 3 i ust. 8 z dnia 21 marca
1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 roku Nr 71 poz.
838 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê stawki op³at za 1 dzieñ zajêcia pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni
- 0,40 z³.,
2) za umieszczenie obiektów budowlanych niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego za 1 m2 rzutu poziomego obiektu - 0,10 z³.,
3) za 1 m2 powierzchni reklamy

- 0,90 z³.

2. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym mowa
w §1 ust. 1 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.
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§2. 1. Ustala siê stawki op³at rocznych za umieszczenie
w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
a) w obszarze niezabudowanym

- 3,00 z³.,

b) w obszarze zabudowanym

- 6,00 z³.,

c) na obiektach mostowych

- 80,00 z³.

2. Stawki okrelone w ust. 1 stosuje siê w roku, w którym
urz¹dzenia infrastruktury zosta³y umieszczone w pasie drogowym. W ka¿dym nastêpnym roku stawka op³aty wynosi
50% stawki okrelonej w ust. 1.

technicznej
Rozdra¿ew.

stanowi¹cych

mienie

komunalne

gminy

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
2. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci na
tablicach og³oszeñ w Urzêdzie Gminy w Rozdra¿ewie oraz we
wsiach so³eckich.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Mariusz Dymarski

3. Op³at wymienionych w ust. 1 i 2 nie nalicza siê od
umieszczonych w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury

2061
UCHWA£A Nr XIV/76/2004 RADY GMINY SIEROSZEWICE
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia odrêbnego obwodu g³osowania na obszarze Gminy Sieroszewice
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust.2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004
roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz.219) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Tworzy siê odrêbny obwód g³osowania w DPS
w Psarach dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
()Arkadiusz Wojtczak

Za³¹cznik do Uchwa³y
Rady Gminy Sieroszewice
Nr XIV/76/04
z dnia 28.04.2004 r.

Numer obwodu g³osowania

Granice obwodu g³osowania

8

Dom Pomocy Spo³ecznej Psary

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Dom Pomocy Spo³ecznej w Psarach
Ul. Kaliska 3
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2062
UCHWA£A Nr XIV/147/04 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg po³o¿onych na terenie Gminy Przygodzice do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art.7 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.838
ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych - drogi zamieszczone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Noskowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIV/147/04
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 30 kwietnia 2004 r.

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8

Po³o¿enie

Bogufa³ów

Razem:

9
10
11

Czarnylas

12
13
14
15

Dêbnica
(ul. Nadstawska i O.A.Cierpki)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Razem:

Razem:
Topola Wielka
(ul. £¹kowa i Kolejowa)
Razem:
Chynowa

Razem:
Janków Przygodzki
(ul. Sosnowa i £¹kowa)
Razem:
Przygodziczki
Razem:

Numer dzia³ki
332
34
78
193/1
96/1
118
185
319
158
768/1
768/2
265/1
186/2
265/2
186/3
54
125
649/2
295/2
168
655
649/1
85
616
285
119
112
207
183/2

Powierzchnia w ha
0,87
0,63
1,49
1,00
0,58
1,43
1,15
0,69
7,84
0,69
0,43
0,99
2,11
0,58
0,77
0,86
0,06
2,27
0,25
0,89
1,14
0,45
0,86
0,18
1,04
1,32
3,85
0,22
1,93
0,52
2,67
0,08
0,79
1,91
0,26
3,04
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30
31
32
34

Przygodzice
(ul. Kasztanowa, Nowe Osiedle, Mertki)

35
36
37
38

Wysocko Ma³e
(ul. Jankowska, Górna, Smardowska,
Chynowska)

1127
141
1479
1512

Razem:

14
190
290
365

Razem:

1,10
0,74
0,79
0,79
3,60
1,62
0,47
0,73
1,88
4,70

2063
UCHWA£A NR SO 7/9-D/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2004 Gminy Rychtal
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r.
oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹ca -

Zofia Freitag,

Cz³onkowie:

-

Zofia Kowalska,

-

Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zm.), o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego na rok 2004 Gminy Rychtal
wyra¿a opiniê pozytywn¹ z zastrze¿eniem wymienionym
w uzasadnieniu.
UZASADNIENIE
Oceny mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego
na rok 2004 Gminy Rychtal dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:

- uchwa³ê nr XIV/60/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 11
marca 2004 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Rychtal na 2004 rok,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004-2014 i informacjê
gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach 2004-2014
do³¹czone do pisma Urzêdu Gminy w Rychtalu z dnia
31.03.2004 r.,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia 2003 roku.
Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 5.868.507 z³., wydatki bud¿etowe w kwocie
7.173.553 z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego w kwocie 1.305.046 z³. Rada Gminy wskaza³a przychody
z po¿yczki i kredytu w wysokoci 1.351.400 z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy podnosi, i¿ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2
do uchwa³y nr XIV/60/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 11
marca 2004 roku w sprawie: uchwalenia bud¿etu Gminy
Rychtal na 2004 rok na obs³ugê d³ugu publicznego zaplanowano 30.000 z³. Wed³ug za³¹czonej do pisma Urzêdu Gminy

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

Poz. 2063, 2064

 9825 

w Rychtalu z dnia 31.03.2004 r. informacji gminy o wielkoci
sp³at zobowi¹zañ w latach 2004 - 2014 ³¹czna wielkoæ odsetek od zaci¹gniêtych i planowanych do zaci¹gniêcia kredytów
i po¿yczek jest wy¿sza o 28.484,50 z³. i wynosi 58.484,50 z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje na art.92 pkt 6 w zwi¹zku z art. 129
ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który miêdzy innymi
stanowi, ¿e w toku wykonywania bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego obowi¹zuje zasada, i¿ wydatki na obs³ugê
d³ugu s¹ dokonywane przed innymi wydatkami bud¿etu.
Zatem, aby spe³niæ wymogi okrelone w w/w przepisie prawa
oraz w art. 28 ust. 1 ustawy o finansach publicznych stanowi¹cym, i¿ wydatki publiczne mog¹ byæ ponoszone na cele
i w wysokoci ustalonych w ustawie bud¿etowej, uchwale
bud¿etowej jednostki samorz¹du terytorialnego i w planie
finansowym jednostki sektora finansów publicznych, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian w uchwale bud¿etowej Gminy Rychtal.

Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu jest realne z wy¿ej
wymienionym zastrze¿eniem, zwa¿ywszy na fakt, ¿e ³¹czna
kwota d³ugu Gminy nie przekroczy progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych, a ³¹czna kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych do
sp³aty w 2004 r. na dzieñ wydania opinii nie przekracza 15%
planowanych dochodów.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

2064
UCHWA£A NR SO 7/16 -P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Rychtal
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r.
oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹ca -

Zofia Freitag,

Cz³onkowie:

-

Zofia Kowalska,

-

Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zm.), o prawid³owoci

prognozy kwoty d³ugu Gminy Rychtal wyra¿a opiniê
pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Rychtal dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XIV/60/2004 Rady Gminy Rychtal z dnia 11
marca 2004 roku w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Rychtal na 2004 rok,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004 - 2014 i informacjê
gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach 2004 - 2014
do³¹czone do pisma Urzêdu Gminy w Rychtalu z dnia
31.03.2004 r.,
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- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003.
Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 5.868.507 z³., wydatki bud¿etowe w kwocie
7.173.553 z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego w kwocie 1.305.046 z³. Rada Gminy wskaza³a przychody
z po¿yczki i kredytu w wysokoci 1.351.400 z³.
Z posiadanych w/w dokumentów wynika, ¿e kwota d³ugu
Gminy na pocz¹tek 2004 r. wynosi 471.960 z³. W trakcie roku
2004 planuje siê sp³atê kredytów i po¿yczek w kwocie 82.080
z³. Wobec tego, ¿e w 2004 r. Gmina planuje przychody z tytu³u
po¿yczki i kredytu w wysokoci 1.351.400 z³., ³¹czna kwota
d³ugu Gminy na koniec 2004 r. wyniesie 1.741.280 z³. £¹czna
kwota d³ugu Gminy w latach 2004 - 2013 na koniec danego

roku bud¿etowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogó³em przedstawia siê nastêpuj¹co: 2004 r. - 29,67%,
2005 r. - 34,04%, 2006 r. - 27,17%, 2007 r. - 21,09%, 2008 r.
- 15,34%, 2009 r.- 10,23%, 2010 r. - 6,28%, 2011 r. - 2,47%,
2012 r. - 1,6%, 2013 r. - 0,77%.
Oznacza to, ¿e w latach 2004 -2013 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
roku dochodów i warunek okrelony w art. 114 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

2065
POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE POMIÊDZY MIASTEM
I GMIN¥ KROTOSZYN ORAZ GMIN¥ I MIASTEM ZDUNY
z dnia 17 maja 2004 r.
Na podstawie Uchwa³y Rady Miejskiej w Krotoszynie Nr
XX/147/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. oraz Uchwa³y Rady
Miejskiej Zdun Nr XIII/99/04 z dnia 18 marca 2004r. w sprawie
zawarcia porozumienia miêdzygminnego pomiêdzy Miastem
i Gmin¹ Krotoszyn, a Gmin¹ i Miastem Zduny w celu zbiorowego zaopatrzenia w wodê miasta Zduny, wsi: Chachalnia,
Siejew i Ostatni Grosz, dzia³aj¹cy w imieniu Miasta i Gminy
Krotoszyn
Burmistrz Krotoszyna Julian Jok
oraz
dzia³aj¹cy w imieniu Gminy i Miasta Zduny
Burmistrz Zdun W³adys³aw Ulatowski
zawieraj¹ porozumienie miêdzygminne o nastêpuj¹cej treci:

§1. Celem porozumienia jest zbiorowe zaopatrzenie
w wodê miasta Zduny oraz wsi: Chachalnia, Siejew, Ostatni
Grosz.
§2. Prawa i obowi¹zki gminy w zakresie zbiorowego
zaopatrzenia w wodê miejscowoci wymienionych w §1,
wykonywaæ bêd¹ w³aciwe organy Miasta i Gminy Krotoszyn.
§3. Miasto i Gmina Krotoszyn realizowaæ bêdzie zbiorowe
zaopatrzenie w wodê poprzez komunaln¹ jednostkê organizacyjn¹, tj. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spó³ka z o.o. ul. Rawicka 41 w Krotoszynie, w której
posiada 100% udzia³ów.
§4. Do zadañ PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie nale¿y:
1. dostarczanie wody dla miasta Zduny i wsi Chachalnia,
Siejew, Ostatni Grosz,
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2. bie¿¹ce utrzymanie i stan sanitarny sieci wodoci¹gowej,
3. usuwanie awarii,
4. dokonywanie odczytów wodomierzy i realizowanie
inkasa,
5. wydawanie warunków technicznych przy³¹czy wodoci¹gowych,
6. opiniowanie projektów technicznych budowy i rozbudowy
sieci wodoci¹gowych.
§5. Nale¿noci za dostarczan¹ wodê dla miasta Zduny
i wsi Chachalnia, Siejew, Ostatni Grosz stanowi¹ przychód
PGKiM Sp. z o.o.
§6. Strony ustalaj¹, ¿e inwestorem rozbudowy i budowy
nowych sieci wodoci¹gowych jest Gmina i Miasto Zduny.
§7. 1. Miasto i Gmina Krotoszyn owiadcza, ¿e w³acicielem stacji Uzdatniania Wody w Zdunach, po³o¿onej na terenie
miasta Zduny jest PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie.
2. W celu realizacji niniejszego porozumienia Gmina
i Miasto Zduny zawrze z PGKiM Sp. z o.o. umowê dzier¿awy
sieci wodoci¹gowej, bêd¹cej w³asnoci¹ Gminy i Miasta
Zduny.

3. Burmistrz Krotoszyna konsultuje z³o¿ony wniosek taryfowy z Burmistrzem Zdun w zakresie taryf dla Gminy i Miasta
Zduny.
§9. 1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony,
pocz¹wszy od dnia 1 lipca 2004 r.
2. Ka¿da ze stron mo¿e wypowiedzieæ porozumienie za 6cio miesiêcznym okresem wypowiedzenia,
3. W przypadku nie wywi¹zywania siê z warunków Porozumienia przez któr¹ ze stron, rozwi¹zanie niniejszego porozumienia mo¿e nast¹piæ bez 6-cio miesiêcznego okresu wypowiedzenia.
§10. Zmiana treci porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
§11. Wszelkie ewentualne spory powsta³e na tle realizacji
niniejszego porozumienia rozstrzygaæ bêdzie w³aciwy s¹d
powszechny.
§12. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w 4 jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po 2 dla ka¿dej ze stron.
Dzia³aj¹cy w imieniu
Miasta i Gminy Krotoszyn:
Burmistrz
() mgr in¿. Julian Jok

§8. 1. Dla miasta Zduny, wsi Chachalnia, Siejew, Ostatni
Grosz bêdzie ustanowiona osobna grupa taryfowa.
2. Wniosek o zatwierdzenie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodê sporz¹dzi PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie.

Dzia³aj¹cy w imieniu
Gminy i Miasta Zduny:
Burmistrz
() in¿. W³adys³aw Ulatowski

2066
Sprawozdanie opisowe z realizacji bud¿etu gminy Giza³ki za 2003 rok
Wójt Gminy zgodnie z ustaw¹ z dnia 26 listopada 1998 r.
- o finansach publicznych art. 136 ust. 1 (jednolity tekst Dz.U.
z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) poni¿ej przedstawia
sprawozdanie z realizacji bud¿etu gminy za 2003 r. Rada
Gminy Giza³ki uchwalê Nr IV/28/02 z dn. 30.12.2002 r. uchwali³a plan bud¿etu gminy na 2003 r. dochody w wysokoci
7.298.884 z³., wydatki w wysokoci 6.569.084 z³. oraz nadwy¿kê w kwocie 729.800 z³. z któr¹ przeznaczono na sp³aty rat
po¿yczek i kredytów.
W ci¹gu roku bud¿etowego dokonano kilka razy korekty
bud¿etu i ostatecznie Rada Gminy Giza³ki Uchwal¹ Nr XIV/51/

03 z dnia 29.12.2003 r. uchwali³a plan bud¿etu na 2003 r.
nastêpuj¹co: dochody w wysokoci 8.656.234 z³. wydatki
8.430.434 z³. oraz nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 225.800 z³.
W toku wykonywania bud¿etu gmina zaci¹gnê³a kredyt
obrotowy w kwocie 100.000 z³. (na sfinansowanie bie¿¹cych
wydatków w owiecie) i planowa³a sp³atê rat kredytów
i po¿yczek w kwocie 325.800 z³.
Jak wynika z powy¿szego nast¹pi³o zwiêkszenie dochodów w stosunku do planu bud¿etowego o 18,59% co spowodowane zosta³o zwiêkszeniem:
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1. Dotacji z bud¿etu pañstwa na zadania:
a) zlecone - na wyp³atê zasi³ków i pomoc w naturze,
owietlenie uliczne, wyprawki szkolne, zakup podrêczników i kosztów zwi¹zanych z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej,
-

WUP w Poznaniu 62.000 z³. na Utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach programu
Pierwsza Praca,

b) bie¿¹ce w³asne - dofinansowanie wyp³aty dodatków
mieszkaniowych, do¿ywienia w Szko³ach Podstawowych i na odpis funduszu wiadczeñ socjalnych dla
nauczycieli, emerytów i rencistów,
c) inwestycyjny - z rezerwy celowej i bud¿etu pañstwa
z przeznaczeniem na odbudowy drogi gminnej Giza³ki
- Czo³nochów w kwocie 50.000 z³.
2. Dotacji na podstawie porozumienia z organami administracji samorz¹dowej na zadania:
a) inwestycyjne:
-

-

Województwo Wielkopolskie: dofinansowanie budowy dróg gminnych w miejscowociach Giza³ki Czo³nochów, Koloniê Ostrowsk¹ w ³¹cznej kwocie
265.500 z³.
Starostwo Powiatowe w Pleszewie: wspó³finansowanie drogi powiatowej Wierzchy - Tomice - 48.635
z³. i drogi powiatowej Bia³ob³oty - Czarny Bród
w kwocie 254.700 z³. w tym 150.000 z³. z 10%
rezerwy Ministerstwa Transportu.

3. Dotacji funduszy celowych na zadania:
a) bie¿¹ce w³asne:
-

-

-
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NFOiGW na przedsiêwziêcie Europejskie Spotkania Ekologiczne - Dni Europy Zjednoczonej
w kwocie 52.400 z³.,
WFOiGW na realizacjê przedsiêwziêcia Europejskie Spotkania Ekologiczne - Dni Europy Zjednoczonej - Festyn Nocy wiêtojañskiej w kwocie
50.000 z³.,
WFOiGW na Przeprowadzenie produkcji i pokazów dotycz¹cych ochrony rodowiska na terenach
wiejskich w kwocie 6.000 z³.,

b) zadania inwestycyjne:
-

NFOiGW dofinansowanie przedsiêwziêcia Modernizacja kot³owni z przebudow¹ czêci technologicznej w kwocie 140.000 z³.,

-

NFOiGW dofinansowanie przedsiêwziêcia Budowa kolektorów s³onecznych przy Szkole Podstawowej w Tomicach w kwocie 53.900 z³.,

-

WFOiGW na Wymianê kot³ów grzewczych
w obiektach Szko³y Podstawowej w kwocie
93.100 z³.,

-

WFOiGW dofinansowanie przedsiêwziêcia Roboty termomodernizacyjne i nagrzewnicê elektryczn¹ w sali wiejskiej i OSP - Kolonia Ostrowska
w kwocie 20.000 z³.,

-

WFOiGW dofinansowanie przedsiêwziêcia Roboty termoizolacyjne i nagrzewnicê elektryczn¹
w Wiejskim Orodku we Wronowie w kwocie
55.000 z³.,

-

WFOiGW dofinansowanie Budowa kolektorów
s³onecznych przy Szkole Podstawowej w Tomicach w kwocie 23.000 z³.

4. Dotacje ze róde³ pozabud¿etowych:
a) zadania bie¿¹ce - Bank wiatowy w kwocie 4.458 z³. dofinansowanie wyjazdu do Austrii w dniach
26-29.09.2002 r.,
b) zadania inwestycyjne - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu w kwocie - 200.000 z³. na zap³aty zobowi¹zañ - Sala Sportowa przy Szkole Podstawowej Bia³ob³oty Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi - Centrum Bia³ob³oty w kwocie 42.000 z³ - wymiana stolarki
okiennej w Szkole Podstawowej Bia³ob³oty.

I. DOCHODY
Dochody bud¿etu za 2003 r. zosta³y wykonane w kwocie
8.277.350 z³ co stanowi 95,62% planowanych dochodów
bud¿etowych na 2003 r. Podstawow¹ czêci¹ dochodów
bud¿etu gminy s¹ subwencje i stanowi¹ 52,49%. podstawowe
dochody w³asne 12,79%. ³¹cznie dotacje 27,20% pozosta³e
dochody - 7.52%.
Szczegó³owe przedstawienie dochodów za 2003 r. w uk³adzie dzia³, rozdzia³, paragraf i tak¿e procentowe wyliczenie
obrazuje Za³¹cznik Nr 1 do sprawozdania.
Najwy¿sze wykonanie planu dochodów wyst¹pi³o w nastêpuj¹cych dzia³ach.
010 - Rolnictwo i £owiectwo wykonanie 50,35% wp³aty
ludnoci na budowê wodoci¹gu Giza³ki - Bia³ob³oty (czêæ
osób ma przesuniêty termin wp³at).
700 - Gospodarka mieszkaniowa wykonanie w 46,12%
w planie dochodów przyjêto sprzeda¿ hali w Nowej Wsi GOZ
Giza³ki, Aptekê oraz lokal mieszkalny mieszcz¹cy siê w GOZ
Giza³ki.
Pierwotnie plan wynosi³ - 570.000 z³. w uchwale
z 29.12.2003 r. dokonano zmniejszenia planu o 200.000 z³.,
poniewa¿ w przypadku GOZ Giza³ki do sprzeda¿y przeznaczono tylko pomieszczenia po stomatologii i Apteki.
Mimo starañ plan nie zosta³ wykonany poniewa¿ lokale,
które zosta³y przeznaczone do sprzeda¿y nie zosta³y w ca³oci
sprzedane tzn. w przypadku pomieszczeñ po stomatologii
kupuj¹cy do 2003 r. nie uzyskali kredytu, a lokal mieszkalny
i hala w Nowej Wsi - brak nabywców.
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854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - wykonanie
67,10%, odp³atnoæ rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu.
Nie wyst¹pi³y zaleg³oci w odp³atnoci, przyjêto wy¿szy plan.
W pozosta³ych dzia³ach wykonane planu kszta³towa³o siê
od 85,64% - 100%%.

wyst¹pi³o ni¿sze wykonanie o kwotê - stosunku do planu
22,921 z³.,
b) osoby prawne

Na dochody gminy sk³adaj¹ siê:
1. Dochody w³asne
-

1.058.831 z³.,

udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób
prawnych i fizycznych
302.168 z³.,

-

podatek od nieruchomoci

-
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9.436 z³.,

-

podatki od nieruchomoci

7.425 z³.,

-

podatek rolny

-,

-

podatek leny

5 z³.,

-

od rodków transportowych

2.006 z³.,

c) osoby fizyczne

19.839 z³.,

520.408 z³.,

-

podatek od nieruchomoci

4.998 z³.,

podatek rolny

76.488 z³.,

-

podatek rolny

1.041 z³.,

-

podatek leny

65.006 z³.,

-

podatek leny

211 z³.,

-

podatek od rodków transportowych

40.458 z³.,

-

od rodków transportowych

-

podatek od dzia³alnoci gospodarczej w formie karty
854 z³.,

Wyst¹pi³y zaleg³oci we wp³ywach z podatków ogó³em w
kwocie 29.185 z³.

-

podatek od czynnoci cywilno-prawnych

42.595 z³.,

-

wp³ywy z op³aty skarbowej

10.854 z³.,

Do wszystkich osób wys³ano wezwanie, do niektórych
podatników wystawiono tytu³y wykonawcze.

2. Dotacje z bud¿etu pañstwa na:

1.057.437 z³.,

-

zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej
927.500 z³.,

-

zadania w³asne bie¿¹ce

79.937 z³.,

-

zadania inwestycyjne w³asne gmin

50.000 z³.,

3. Dotacje na podstawie porozumieñ z j.s.t. na: 360.705 z³.,
-

zadania bie¿¹ce

-

zadania inwestycyjne

4. Dotacje z funduszy celowych

7.370 z³.,
353.335 z³.,

13.589 z³.,

Wiêkszoæ zaleg³oci na dzieñ sporz¹dzenia sprawozdania
opisowego zosta³a uregulowana ale jeszcze wystêpuj¹ zaleg³oci w kwocie 3.977.17 z³. od osób fizycznych dotycz¹ce
podatków: od nieruchomoci, rolnego i lenego oraz zaleg³oci z podatku od rodków transportowych na ³¹czn¹ kwotê
12.748 z³. w tym:
-

osoby prawne

-

osoby fizycznej

457 z³.,
12.291 z³.,

Skutki obni¿enia maksymalnych stawek podatku przez
Radê Gminy za 2003 r. wynosi³y ³¹cznie 263.123 z³.

833.690 z³.,

w tym:

-

zadania bie¿¹ce

170.400 z³.,

-

-

zadania inwestycyjne

663.290 z³.,

Skutki udzielonych przez Gminê ulg, odroczeñ, umorzeñ
i zwolnieñ za 2003 r. wynosi³y razem 26.661 z³ w tym:

5. Subwencja ogólna z wyszczególnieniem na: 4.345.260 z³.,
-

zadania owiatowe

2.940.226 z³.,

-

czêæ podstawowa subwencji

1.170.805 z³.,

-

czêæ rekompensuj¹ca

6. rodki ze róde³ pozabud¿etowych na:
-

zadania bie¿¹ce

-

zadania inwestycyjne

7. Pozosta³e dochody:
-

234.229 z³.,
323.649 z³.,
24.379 z³.,

w podatku od nieruchomoci

263.123 z³.

-

w podatku rolnym

6.087 z³.,

-

w podatku od nieruchomoci

-

w podatku lenym

-

w podatku od rodków transportowych

19.127 z³.,
47 z³.,
1.400 z³.

co stanowi 3,79% wykonanych dochodów z tytu³u podatków.

299.270 z³.,
297.778 z³.,

wp³ywy z us³ug, dzier¿awy, sprzeda¿ nieruchomoci,
za wydane zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu, darowizny, ró¿ne dochody.

Podstawowe dochody podatkowe
wykonano w kwocie 1.058.831 z³ co stanowi 91,74%
planowanych dochodów w³asnych
a) W przypadku wykonania dochodów z tytu³u udzia³u we
wp³ywach podatku dochodowego od osób fizycznych

DOTACJE NA ZADANIE ZLECONE Z BUD¯ETU PAÑSTWA.

a) zadanie zlecone
z zakresu
administracji rz¹dowej
b) zadania inwestycyjne

Plan
930.322 z³

Wykonanie
927.500 z³

%
99,68

50.000 z³

50.000 z³

100,00

Ni¿sze wykonanie zadañ zleconych jest spowodowane
zwrotem dotacji w dziale 853 o kwotê 420,08 z³.
i mniej otrzymalimy rodków ni¿ przewidywa³ plan o kwotê
2.810,70 z³.
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II. WYDATKI
Wydatki bud¿etowe za 2003r. zosta³y zrealizowane
w kwocie 7.958.275,- z³ co stanowi 94,40% w tym na:
- wydatki bie¿¹ce
- wydatki inwestycyjne

Plan
6.390.381 z³
2.040.053 z³

Wykonanie
6.214.480 z³
1.743.795 z³

%
97.25
85.48

Szczegó³owe wykonanie wydatków w uk³adzie dzia³, rozdzia³, paragraf a tak¿e procentowe wyliczenia w stosunku do
planu przedstawione jest w Za³¹czniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.
Realizacja planu wydatków kszta³towa³a siê w granicach
od 51,07% do 100%.
Znaczne odchylenie w realizacji planu wyst¹pi³o w dziale
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza gdzie wydatki wynios³y 129,59%.
Przyczyn¹ przekroczenia wydatków w wymienionym
dziale jest przejcie Dyrektora Przedszkola na emeryturê,
przys³uguj¹c¹ odprawê emerytaln¹, nagrodê jubileuszow¹
i zatrudnienie od m-ca wrzenia nowego Dyrektora (brak
uaktualnienia planu wydatków - dwukrotna zmiana g³ównej
ksiêgowej w Referacie Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli).
W pozosta³ych dzia³ach wydatki byty realizowane w wysokociach okrelonych w planie wydatków.
Wydatki w poszczególnych dzia³ach planu w czêci opisowej dotycz¹ jak ni¿ej:
010 - Rolnictwo w dziale tym wydatki dotycz¹ sk³adek
gmin na rzecz izb rolniczych, zakup druków wiadectwa
pochodzenia zwierz¹t i wyp³ata wiadczeñ dotycz¹cych wydawania tych wiadectw. W dziale tym realizowane s¹ wydatki dotycz¹ce zadania inwestycyjnego budowa SUW w Orlinie
Du¿ej realizowanego w 2001 r.
600 - Transport i ³¹cznoæ wydatki obejmuj¹ drogi
publiczne wojewódzkie, powiatowe i gminne.
1. rozdz. 60013 - dokoñczenie budowy chodnika w miejscowoci Ruda Wieczyñska, zadanie to by³o realizowane ju¿
w 2002 roku, przy wspó³finansowaniu przez Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego wykonano chodnik o d³. 935mb.
2. rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe w 2003 roku
wspólnie ze Starostwem Powiatowym zosta³a wykonana
droga relacji Biatob³oty - Czarny Bród o d³ugoci 3.528 mb
i szer. 4,50 mb. Finansowanie tego zadania bêdzie wystêpowa³o do 31.12.2005 r. co wynika z porozumienia
i umowy z wykonawc¹.
3. rozdz. 60016 - drogi gminne. Zakup materia³ów to zakup
wiat przystankowych dla miejscowoci Tomice i Toporów,
us³ugi to zimowe utrzymywanie dróg gminnych, naprawa
drogi gminnej Giza³ki - Czo³nochów.
Wydatki inwestycyjne dotycz¹ takich zadañ jak: droga
Kolonia Obory, Kolonia Ostrowska zadania byty realizowane w 2002 r.
W 2003 r. gmina realizowa³a dwa zadania tj. budowê drogi
gminnej relacji Giza³ki - Czo³nochów o d³. 1.280 mb szer.
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4.0 mb i drogê gminn¹ Kolonia Ostrowska o d³. 1.600 mb
szer. 4.0 mb.
700 - Gospodarka mieszkaniowa - us³ugi dotycz¹ wyceny nieruchomoci, lokali gminnych, wypisów z rejestru gruntów i tak¿e op³at notarialnych. W dziale tym s¹ wydatki
zwi¹zane ze zbyciem nieruchomoci i lokali.
710 - Dzia³alnoæ us³ugowa - plany zagospodarowania
przestrzennego, wydatki dotycz¹ planu opracowanego dla
miejscowoci Tomice.
750 - Administracjê publiczna- dzia³ ten obejmuje
wydatki:
1. rozdz. 75011 - Urzêdy Wojewódzkie jest to prowadzenie
zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej (Urz¹d
Stanu Cywilnego, ewidencja ludnoci itp.).
Wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeñ, zakup materia³ów, energii, us³ug zwi¹zanych z konserwacj¹, szkolenia, podró¿e s³u¿bowe oraz ubezpieczenia maj¹tku
(komputery)
2. rozdz. 75022 - Rady Gmin, to wyp³ata diet dla radnych za
udzia³ w sesjach Rady Gminy czy te¿ posiedzenie Komisji.
Zakup materia³ów dla potrzeb Rady, us³ug podczas Sesji
wyjazdowej do Sejmu, szkoleñ, komisji bud¿etowej i rewizyjnej oraz wyp³ata delegacji.
3. rozdz. 75023 - Urzêdy Gmin - w rozdziale tym s¹ ewidencjonowane wydatki zwi¹zane z administrowaniem Urzêdu,
tak¿e podleg³ych jednostek bud¿etowych i prowadzenie
zadañ okrelonych odrêbnymi ustawami. Wydatki to: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeñ, odpis na fundusz wiadczeñ socjalnych, podró¿e krajowe i zagraniczne. Zakup materia³ów dla potrzeb Urzêdu Gminy w tym
paliwa i czêci do samochodów s³u¿bowych.
W 2003 roku czêciowo zakup materia³ów na wyposa¿enie
Gminnego Centrum Informacji Pierwsza Praca.
Wydatki zwi¹zane z zakupem energii, us³ug remontowych
(naprawa kserokopiarki, samochodu Mercedes, wymiana
opon Opel). Pozosta³e us³ugi to przede wszystkim us³ugi
telekomunikacyjne, obs³uga prawna, wydatki zwi¹zane
z przyjêciem goci zagranicznych z gmin partnerskich,
tak¿e us³ug dotycz¹cych GCI, itp.
W rozdziale tym s¹ te¿ uwzglêdnione wydatki dotycz¹ce
ró¿nych op³at i sk³adek tj. do WOKSiS, Zwi¹zku Gmin
Ziemi Pleszewskiej jak równie¿ op³aty dotycz¹ce ubezpieczenia maj¹tku gminy nieruchomoci i sk³adników maj¹tkowych.
W roku bud¿etowym gmina zap³aci³a odsetki od nieterminowych wp³at zarówno z tytu³u zobowi¹zañ do bud¿etu
i dostawców us³ug.
Wydatki na zakupy inwestycyjne dotycz¹ utworzonego
punktu GCI - zakup komputerów (serwer).
4. rozdz. 75047 - to wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
dla poborców podatków tj. dla so³tysów oraz zakup materia³ów, druków i znaczków.
W 2003 roku zosta³y wyp³acone dla so³tysów gratyfikacje
z tytu³u wype³nianych obowi¹zków so³tysów.
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751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
kontroli i ochrony prawa- wydatki te dotycz¹ zadañ zleconych z Krajowego Biura Wyborczego i s¹ przeznaczone na
aktualizacjê list wyborców.
W 2003 roku w dziale tym wystêpuj¹ tak¿e wydatki zwi¹zane z przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
w sprawie przyst¹pienia RP do Unii Europejskiej.
754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p.poz. wydatki dotycz¹ utrzymywania jednostek OSP gminy Giza³ki
- ekwiwalentów dla kierowców tj. samochodów po¿arniczych
oraz cz³onków uczestnicz¹cych w akcji po¿arniczej czy wypadkowej.
Zakup paliwa i czêci dla samochodów drobnego wyposa¿enia poszczególnych jednostek OSP; us³ug remontowych,
ubezpieczenia pojazdów OC i AC tak¿e NW stra¿aków uczestnicz¹cych w akcjach.
W 2003 r. dokonano termomodernizacji sali OSP Kol.
Ostrowska, i termomodernizacji sali OSP z przeznaczeniem na
Wiejski Orodek Wronów.
757 - Obs³uga d³ugu publicznego to odsetki od kredytów
i po¿yczek zarówno inwestycyjnych jak i od kredytu na
pokrycie deficytu bud¿etowego wystêpuj¹cego w ci¹gu roku.
W dziale tym s¹ te¿ wyp³aty z tytu³u porêczenia sp³aty kredytu
zaci¹gniêtego przez Zak³ad Komunalny Giza³ki spó³ka z. o.o.
(budowa oczyszczalni cieków, porêczenie z 2000 r.).
801 i 854 - Owiata i wychowanie, Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wydatki tych dzia³ów realizowane s¹ przez Referat Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli. Referat obs³uguje wydatki zwi¹zane
z prowadzeniem jednostek bud¿etowych tj. Sz.P.Giza³ki, Bia³ob³oty, Tomice z Fili¹ w Wierzchach, Gimnazjum, Przedszkola
przy szko³ach podstawowych, Przedszkole Publiczne w Nowej
Wsi tak¿e dowozy szkolne.
Wydatki obejmuj¹ wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeñ, dodatki do wynagrodzeñ, podró¿e krajowe, odpis na
fundusz wiadczeñ socjalnych, zakupy materia³ów , energii,
us³ug remontowych i pozosta³ych us³ug tj. telekomunikacyjnych, konserwacji naprawy sprzêtu szkolnego itp.
Wydatki obejmuj¹ równie¿ ubezpieczenia budynków szkolnych, sprzêtu szczególnie komputerów.
W dziale tym prowadzone s¹ inwestycje owiatowe gdzie
gmina w 2003 r. realizowa³a nastêpuj¹ce zadania:
- Kolektory s³oneczne Sz.P. Tomice,
- Wymiana kot³ów wêglowych na olejowe i zr¹bki drzewne
Sz.P. Tomice,
- Sala sportowa Sz.P. Bia³ob³oty - zobowi¹zania.
851 - Ochrona zdrowia. Wydatki dotycz¹ profilaktyki
alkoholowej i obejmuj¹ pobyt dzieci w przedszkolu, kolonie
letnie dla dzieci z gminy Giza³ki, wietlice rodowiskowe,
zakup materia³ów z okazji zorganizowania choinki i Dnia
Dziecka, zakup nagród z tytu³u przeprowadzenia konkursu
przeprowadzonego przez Gimnazjum dotycz¹cego uzale¿nieñ,
us³ugi transportowe zwi¹zanych z wyjazdem na Wielkopolskie Dni Stop uzale¿nieniom.

853 - Opieka Spo³eczna
85313 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane od
osób pobieraj¹cych zasi³ki sta³e, sta³e wyrównawcze, okresowe gwarantowane, renty socjalne - 50 osób - 15 723 z³.
85314 - Wyp³ata zasi³ków:
- sta³ych (272 wiadczenia - 27 osób - 114.694 z³.),
- sta³ych wyrównawczych (537 wiadczeñ - 56 osób 160.964 z³.),
- rent socjalnych (557 wiadczeñ - 69 osób - 231.090 z³.),
- gwarantowanych okresowych (40 wiadczeñ - 4 osoby 17.177 z³.),
- macierzyñskich okresowych (141 wiadczeñ - 50 osób 42.949 z³.),
- macierzyñskie jednorazowe (36 wiadczeñ - 36 osób 8.442 z³.),
- okresowe (100 wiadczeñ - 59 osób - 18.442 z³.),
- wydatki zwi¹zane z Ubezpieczeniem Spo³ecznym podopiecznych - 160 wiadczeñ 15 osób - 23.244 z³.,
- zasi³ki celowe ze rodków gminy . Zasi³kami objêtych by³o
150 osób na kwotê 15.660 z³.
85315 - Wyp³ata dodatków mieszkaniowych dla rodzin
uprawnionych (31 rodzin - 173 wiadczenia - 20.935 z³).
85316 - Zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne dla osób uprawnionych nie zatrudnionych i nie pobieraj¹cych ¿adnych wiadczeñ. Wyp³acono - zasi³ki rodzinne - 76 wiadczeñ - 11 osób
- 3.311 z³.; zasi³ki pielêgnacyjne - 64 wiadczenia - 7 osób 8.877 z³.
85319 - Utrzymanie GOPS; ogólne wydatki 169.694.34 z³.,
z tego 142.100 z³. z zadañ zleconych. Pozosta³a kwota 27.594
z³. zosta³a wydana ze rodków gminnych, z czego czêciowo
dotyczy utrzymania GOPS i zatrudnienia jednej osoby jako
opiekunki.
85328 - Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze (rozdzia³ 85328)
- wydatkowano 35.100 z³. Jest to w ramach zadañ zleconych,
zatrudnione s¹ dwie osoby i jedna na umowê zlecenie.
85395 - Do¿ywianie w szko³ach prowadzone jest we wszystkich placówkach owiatowych, objêtych do¿ywianiem by³o
397 uczniów. Wydatkowana kwota ³¹cznie ze zobowi¹zaniami
wynosi 74.581 z³.
Pozyskalimy tak¿e rodki na utworzenie punktu ¿ywieniowego w Szkole Podstawowej w Tomicach w kwocie 10.000 z³.
W rozdziale tym wyp³acono tak¿e wyprawki dla pierwszoklasistów z pomocy skorzysta³o 38 osób na kwotê 3.420 z³.
900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
W dziale tym realizowane s¹ wydatki zwi¹zane z gospodark¹ odpadami, oczyszczanie pojemników, sprz¹tanie przystanków, porz¹dkowanie terenu oraz prace pielêgnacyjne
w parkach, utrzymanie terenów zielonych w'' gminie, zakup
sadzonek kwiatów i krzewów, pielêgnacja, nawo¿enie.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

Poz. 2066

 9832 

Powsta³a dzia³alnoæ obejmuje wydatki zwi¹zane z Europejskimi Spotkaniami Ekologicznymi - Dni Europy Zjednoczonej z pozyskania rodków z NFOiGW i WFOiGW.
Wydatki inwestycyjne dotycz¹ II Etapu kanalizacji w miejscowoci Giza³ki i zobowi¹zañ dotycz¹cych: I Etapu kanalizacji
Giza³ki - Nowa Wie.
926 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacje dla gminnej instytucji kultury - GCK w Giza³kach.
kwota dotacji zosta³a przekazana zgodnie z planem.
926 - Kultura fizyczna i sport
Wydatki dotycz¹ sportu w gminie. S¹ to dotacje dla
Szkolnych Klubów Sportowych tj. klubu Chrobry.
LZS Szymanowice, Tomice s¹ finansowane przez
Urz¹d Gminy i wydatki dotycz¹: zakupu materia³ów, op³ata
trenera, sk³adki, dojazdy na treningi, rozgrywki. Czêciowo
wydatki dotycz¹ utrzymania boiska w Nowej Wsi, dofinansowania ogrzewania Sali w Warsztatach Terapii Zajêciowej
w Giza³kach.

III. NADWY¯KA
W roku 2003 gmina wypracowa³a nadwy¿kê bud¿etow¹
w kwocie 319.075 z³. oraz zaci¹gnê³a kredyt w kwocie
100.000 z³.
Dokonano sp³aty rat kredytów i po¿yczek w kwocie 325.085
z³. oraz zwrotu rodków do Starostwa Powiatowego w kwocie
59.386.-z³ za wydanie dowodów rejestracyjnych i tablic (dotyczy to 2001 r.).

IV. Zobowi¹zania gminy na 31.12.2003 r. ³¹cznie wynosz¹:
3.494.838 z³.,
w tym:
-

wobec bud¿etu

29.981 z³.,

-

z tytu³u dostaw i us³ug, zobowi¹zania wymagalne
338.847 z³.,

-

z tytu³u kredytów i po¿yczek

3.126.000 z³.

£¹cznie zobowi¹zania w stosunku do wykonanych dochodów bud¿etowych stanowi¹ 42.22%.
W gminie naszej zrealizowanych by³o szereg inwestycji co
wp³ynê³o pozytywnie na rozwój infrastruktury, ekologii i bazy
szkolnej.
W roku 2003 maj¹tek gminy zwiêkszy³ siê o kwotê 1.125.000
z³. w tym otrzymalimy autobus szkolny z Ministerstwa
Edukacji Narodowej i Sportu na kwotê 277.000 z³. i wartoæ
rodków trwa³ych brutto w/g sprawozdanie SG - 01 wynosi
18.191.000 z³.
Podejmowanych jest szereg dzia³añ na rzecz osób bezrobotnych, zatrudniamy absolwentów, pracowników interwencyjnych co obci¹¿a czêciowo wydatki administracji ale za to
mo¿na wykonaæ szereg napraw bie¿¹cych, odnowienie elewacji budynków.
Pomimo tych przedsiêwziêæ ze strony w³adz samorz¹dowych nadal istnieje wysokie bezrobocie i potrzebne s¹ du¿e
rodki na pomoc socjaln¹.
Chc¹c wyjæ na przeciw tym problemom g³ównym celem
jest pozyskanie inwestora z zewn¹trz aby zaistnia³a szansa
tworzenia miejsc pracy.
Wójt
() W³odzimierz Lehmann

Za³¹cznik Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³ Paragraf
01095

097
629

020

02095
075

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z
innych róde³
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze

53.000,00
53.000,00
3.000,00

26.685,19
26.685,19
2.475,19

Procent
wykonania
50,35%
50,35%
82,51%

50.000,00

24.210,00

48,42%

1.450,00
1.450,00

1.437,32
1.437,32

99,13%
99,13%

1.450,00

1.437,32

99,13%
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Wykonanie
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Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z samorz¹du
województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych gmin (zwi¹zków gmin)
Gospodarka komunalna
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asnoci nieruchomoci
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od
ludnoci
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw
maj¹tkowych
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw,
pozyskane z innych róde³
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

668.835,00
50.000,00

668.835,00
50.000,00

100,00%
100,00%

50.000,00

50.000,00

100,00%

303.335,00

303.335.00

100.00%

303.335,00

303.335.00

100,00%

265.500.00

265.500,00

100,00%

265.500,00

265.500,00

100,00%

50.000,00

50.000.00

100,00%

50.000,00

50.000.00

100,00%

454.000.00
454.000.00

209.367,06
209.367,06

46,12%
46,12%

55.000,00

48.450,37

88,09%

370.000,00

130.516,69

35,27%

29.000,00

30.400,00

104,83%

139.559,00
46.600,00

119.524,27
46.600,00

85,64%
100,00%

46.600,00

46.600,00

100,00%

92.959,00

72.924,27

78,45%

0,00

250,00

500,00

0,00

0,00%

0,00

9,75

-!-

15.000,00
1.000,00

5.099,76
10,23

34,00%
1,02%

5.000,00

0,00

0,00%

5.000,00

1.095,91

21,92%

62.000,00

62.000,00

100,00%

4.459,00

4.458,62

99,99%

13.136,00

13.134,18

99,99%

635.00

635,00

100,00%

635.00

635,00

100,00%

12.501,00

12.499,18

99,99%

12.501,00

12.499,18

99,99%

-!-
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75412
626

629
75414
201

756
75601
035
75615
031
032
033
034
050
75616
031
032
033
034
036
045
050
069
091
75618
041
048
091
75621
001
002

758
75801
75802
75805
75814

292
292
292
036
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Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z
innych róde³
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i
innych Jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Podatek od spadków i darowizn

97.500,00

93..450,00

95,85%

95.000,00

90.950,00

95,74%

75.000,00

75.000,00

100,00%

20.000,00

15.950,00

79,75%

2.500,00

2.500,00

100,00%

2.500,00

2.500,00

100,00%

1.154.151,00

1.106.945,88

95,91%

10.000,00

853,76

8,54%

10.000,00

853,76

8,54%

418.370,00

409.809,98

97.95%

332.400,00
15.690,00
50.500,00
14.780,00
5.000.00

337.135,00
14.932.28
50.446,50
6.647,10
627,10

101,42%
95,17%
99,89%
44,97%
12,54%

337.370,00

344.804,95

102,20%

162.100,00
63.800,00
14.970,00
46.500,00
2.000,00

183.273.19
61.556,45
14.559,10
33.810,60
4.416,40

113,06%
96,48%
97,26%
72.71%
220,82%

2.000,00

2.402,00

120,10%

40.000,00
3.000,00

42.006,90
858,20

105,02%
28,61%

3.000,00

1.922,11

64,07%

61.000,00

49.308,67

80,83%

20.000,00
40.500,00

10.854,07
38.454,60

54,27%
94,95%

500,00

0,00

0,00%

327.411,00

302.168,52

92,29%

322.411,00
5.000,00
4.345.260,00

299.490,00
2.678,52
4.344.331,52

92,89%
53,57%
99,98%

2.940.226,00

2.940.226,00

100,00%

2.940.226,00
1.170.805,00
1.170.805,00
234.229,00
234.229,00
0,00
0,00

2.940.226,00
1.170.805,00
1.170.805,00
234.229,00
234.229,00
-928,48
-851,92

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-!-!-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

050
091
801

80101
201

626

629
80195

092
097
202

203
851

85195
270

853
85313

201
85314
201
85315
203
85316
201
85319

083
092
201

85328
201

Poz. 2066
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Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe.
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane
innych róde³
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na
podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Ochrona zdrowia
Pozosta³a dzia³alnoæ
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw,
pozyskane z innych róde³
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

0,00

-38,58

-!-

0,00

-37,98

-!-

583.537,00
562.921.00

573.647,90
557.021,00

98,31%
98,95%

5.021,00

5.021,00

100,00%

315.900,00

310.000,00

98,13%

242.000,00

242.000,00

100,00%

20.616,00
2.000,00
2.000,00

1.626,90
10.90
0,00

80,5%
0,55%
0,00%

7.370.00

7.370,00

100,00%

9.246,00

9.246,00

100,00%

4.000,00
4.000,00

4.000,00
4.000,00

100,00%
100,00%

4.000,00

4.000,00

100,00%

918.080,00

911.987,43

99,55%

18.300,00

15.722,62

85,92%

18.300,00

15.722,62

85,92%

617.002,00

617.002,00

100,00%

617.002,00

617.002,00

100,00%

8.510,00

8.510,00

100,00%

8.510,00

8.510,00

100,00%

12.187,30

12.250,00

99,49%

12.250,00

12.187,30

99,49%

144.900,00
2.800,00
0,00

143.627,51
1.517,63
9,00

99,12%
54,20%
-!-

142.100,00

142.100,00

100,00%

35.100,00

35.100,00

100,00%

35.100,00

35.100,00

100,00%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

85378
201
85395
201

203
854

85404
270

900

90015
201
90095
096
097
244

270

626

629
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Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw,
pozyskane z innych róde³
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw,
pozyskane z innych róde³
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z
innych róde³
Razem

14.237,00

14.237,00

100,00%

14.237,00

14.237,00

100,00%

65.781,00

65.601,00

99,73%

3.600,00

3.420,00

95,00%

62.181,00

62.181,00

100,00%

20.000,00
20.000,00

13.420,60
13.420,60

67,10%
67,10%

20.000,00

13.420,60

67,10%

205.726,00
20.476,00

190.683,33
20.476,00

92,64%
100,00%

20.476,00

20.476,00

100,00%

185.250.00

170.107,33

91,83%

8.980,00

8.980,00

100,00%

17.370,00

20.327,33

117,03%

108.400,00

108.400,00

100,00%

2.500,00

2.500,00

100,00%

8.000,00

12.790,00

159,88%

40.000,00

17.110,00

42,78%

8.656.234,00

8.277.349,68

95,62%

Za³¹cznik Nr 2

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³

Paragraf

01030
2850
01095

3030
4210
4270
4300
6050

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

Plan
26.780,00
1.800,00

Procent
wykonania
19.396,68 72,43%
990,17 55,01%

Wykonanie

1.800,00

990,17

24.980,00
400,00
500,00
1.000,00
1.580,00
21.500,00

18.406,51
71,00
454,61
700,50
1.580,40
15.600,00

55,01%
73,68%
17,75%
90,92%
70,05%
100,03%
72,56%

Dziennik Urzêdowy
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600

60013
60014
60016

60078
700

710

750

70005

71004

6050
6050
4210
4270
6050
6050

4300
4430

4300

75011
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
75022

75023

3030
4210
4300
4410
4420
2580
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4420
4430
4440
4570
4580
6060

75047
4100
4210
4300
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Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ro¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Pozosta³e odsetki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych

821.345,00
50.000,00
50.000,00
351.345,00
351.345,00
370.000,00
5.000,00
15.000,00
350.000,00
50.000,00
50.000,00
8.870,00
8.870,00
8.850,00
20.00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
1.400..615,00
46.600,00

712.767,35
50.000,00
50.000,00
254.069,44
254.069,44
358.697,91
4.713,48
14.924,33
339.060,10
50.000,00
50.000,00
8.643,17
8.643,17
8.631,17
12,00
21.042,55
21.042,55
21.042,55
1.314.732,10
46.600,00

86.78%
100,00%
100,00%
72,31%
72,31%
96,95%
94,27%
99,50%
96,87%
100,00%
100,00%
97,44%
97,44%
97,53%
60,00%
51,07%
51,07%
51.07%
93,87%
100,00%

350,00

350,00

100,00%

32.511,00
2.555,00
5.480,00
760,00
1.730,00
514,00
810,00
850,00
350,00

32.510,96
2.555,10
5.480,01
760,00
1.729,66
514,26
810,00
850,01
350,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
100,05%
100,00%
100,00%
100,00%

690,00

690,00

100,00%

114.650,00
99.650,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
4.000,00
1.221.613,00

90.446,65
81.806,44
4.278,10
4.330,00
32,11
0,00
1.160.013,89

78,89%
82,09%
85,56%
86,60%
3,21%
0,00%
94,96%

1.500,00

1.500,00

100,00%

6.050,00

5.928,23

97,99%

621.794,00
47.550,00
101.300,00
18.244,00
127.500,00
22.800,00
5.000,00
202.491,00
11.540,00
4.000,00
11.100,00

586.798,46
47.549,83
90.762,55
16.433,39
127.101,27
22.277,56
4.753,71
202.218,96
10.487,86
3.878,37
10.698,87

94,37%
100,00%
89,60%
90,08%
99,69%
97,71%
95,07%
99,87%
90,88%
96,96%
96,39%

19.590,00

12.065,00

61,59%

1.720,00

1.527,39

88,80%

4.934,00

4.328,04

87,72%

14.500,00

11.704,40

80,72%

17.752,00

17.671,56

99,55%

13.252,00
500,00
4.000,00

13.111,10
575,72
3.984,74

98,94%
115,14%
99,62%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

75095
751
75101

75110

4110
4120
4300
3030
4110
4120
4210
4300
4410

754
75412

75414

757

3030
4210
4260
4270
4300
4430
6050
4210
4300

75702
8070
75704
758
801

8020
75818
80101
3020
3030
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4570

80104

4580
6050
3020
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Pozosta³a dzia³alnoæ
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów l
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartociowych oraz od krajowych
po¿yczek i kredytów
Rozliczenia z tytu³u porêczeñ i gwarancji
udzielonych przez Skarb Pañstwa lub jednostkê
samorz¹du terytorialnego
Wyp³aty z tytu³u gwarancji i porêczeñ
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Pozosta³e odsetki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ

0,00

0,00

-

14.868,00

14.868,00

100.00%

635,00

635,00

100,00%

94,00
13,00
528,00
14.233,00
8.861,00
295,00
50,00
2.418,00
2.395,00
214,00

94,00
13,00
528,00
14.232,45
8.861,01
295,28
50,08
2.418,25
2.394,00
213,83

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,09%
100,16%
100,01%
99,96%
99,92%

176.700,00

163.844,81

92,72%

174.200,00
16.975,00
23.000,00
11.240,00
6.280,00
6.855,00
14.850,00
95.000,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
320.444,00

161.344,81
16.522,50
22.675,12
11.230,93
6.275,90
6.250,81
14.839,55
83.550,00
2.500,00
1.500,00
1.000,00
320.197,10

92,62%
97,33%
98,59%
99,92%
99,93%
91,19%
99,93%
87,95%
100,00%
100,00%
100,00%
99,92%

234.039,00

233.792,10

99,89%

234.039,00

233.792,10

99,89%

86.405,00

86.405,00

100,00%

86.405,00
0,00
0,00
3.680.045,00
2.728.008,00

86.405,00
0,00
0,00
3.429.558,82
2.534.160,33

100,00%
93,19%
92,89%

87.066,00

86.959,00

99,88%

2.250,00
5.021,00
1.328.200,00
91.865,00
254.078,00
33.273,00
51.915,00

2.129,92
5.021,00
1.321.980,67
91.862,77
253.647,00
30.804,00
51.905,53

94,66%
100,00%
99,53%
100,00%
99,83%
92,58%
99,98%

750,00

750,00

100,00%

45.000,00
1.750,00
40.500,00
7.265,00
2.700,00

36.954,91
1.750,00
35.674,33
2.746,26
2.785,00

82,12%
100,00%
88,08%
37,80%
103,15%

68.693,00

68.627,00

99,90%

18.498,00

18.253,11

98,68%

3.400,00
685.784,00
75.256,00

1.823,03
520.486,80
75.221,38

53,62%
75,90%
99,95%

2.166,00

2.165,80

99,99%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

80110

4010
4040
4110
4120

2590
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
80113

80146

4210
4300
3020

80195

4300
4440

851

85154

3030
4210
4240
4300
4410

853
85313

4130
85314

85315
85316
85319

3110
4110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440

Poz. 2066
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Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Gimnazja
Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla publicznej
jednostki systemu owiaty prowadzonej przez
osobê prawn¹ inn¹ ni¿ jednostka samorz¹du
terytorialnego oraz przez osobê fizyczn¹
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych

55.930,00
4.890,00
10.930,00
1.340,00
727.717,00

55.881,54
4.882,17
10.925,10
1.366,77
703.971,83

99,91%
99,84%
99,96%
102,00%
96,74%

122.184,00

122.184,00

100,00%

25.116,00

25.410,00

101,17%

1.800,00
382.144,00
32.660,00
67.077,00
9.645,00
7.500,00
27.000,00
27.481,00
3.600,00
1.350,00

1.437,41
376.578,00
32.655,53
67.054,00
8.913,11
7.149,49
20.214,96
20.298,51
678,82
1.238,00

79,86%
98,54%
99,99%
99,97%
92,41%
95,33%
74,87%
73,86%
18,86%
91,70%

20.160,00

20.160,00

100,00%

118.970,00
11.570,00
107.400,00
13.478,00

105.071,28
6.522,95
98.548,33
2.200,00

88,32%
56,38%
91,76%
16,32%

13.478,00

2.200,00

16,32%

16.616,00
7.682,00

8.934,00
0,00

53,77%
0,00%

8.934,00

8.934,00

100,00%

44.500,00
44.500,00
5.000,00
10.000,00

36.897,75
36.897,75
0,00
9.990,94

82,92%
82,92%
0,00%
99,91%

2.000,00

0,00

0,00%

27.350,00
150,00
992.864,00

26.772,97
133,84
973.552,57

97,89%
89,23%
98,05%

18.300,00

15.722,62

85,92%

18.300,00

15.722,62

85,92%

634.102,00

634.102,00

100,00%

612.622,00
21.480,00
21.000,00
21.000,00
12.250,00
12.250,00
169.694,00

610.857,86
23.244,14
24.590,00
24.590,00
12.187,30
12.187,30
169.694,00

99,71%
108,21%
117,10%
117,10%
99,49%
99,49%
100,00%

3.710,00

3.710,00

100,00%

106.037,00
9.223,00
18.666,00
2.445,00
8.640,00
2.911,00
9.465,00
1.820,00

106.181,92
9.222,21
18.667,13
2.445,93
8.495,41
2.911,00
9.465,72
1.820,00

100,14%
99,99%
100,01%
100,04%
98,33%
100,00%
100,01%
100,00%

4.277,00

4.276,45

99,99%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

4570
85328
4010
4040
4110
4120
4300
4440
85378
85395
854

85401

85404

3110
3110

4010
4040
4110
4120
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4300
4410
4440

85446
3020
900

90002
90003

90004
90015

90095

921

4300
4210
4300
4210
4260
4270
4110
4120
4210
4260
4300
6050

92113
2550
92116
2550

926

92695

Poz. 2066
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Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wiadczenia spo³eczne
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna Opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Zakup us³ug pozosta³ych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Centra kultury i sztuki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ

2.500,00

2.498,23

99,93%

35.100,00

35.100,00

100,00%

18.490,00
1.770,00
4.401,00
497,00
8.412,00

18.490,00
1.770,00
4.401,00
497,31
8.411,69

100,00%
100,00%
100,00%
100,06%
100,00%

1.530,00

1.530,00

100,00%

14.237,00
14.237,00
88.181,00
88.181,00
157.568,00
10.380,00
7.900,00
800,00
1.505,00
175,00
146.358,00

14.237,00
14.237,00
67.919,65
67.919,65
204.187,35
10.309,89
7.842,99
799,44
1.493,08
174,38
193.877,46

100,00%
100,00%
77,02%
77,02%
129,59%
99,32%
99,28%
99,93%
99,21%
99,65%
132,47%

5.470,00

6.624,15

121,10%

87.190,00
7.555,00
9.220,00
1.320,00
2.500,00
1.800,00

121.272,57
7.554,42
20.207,05
3.010,21
2.490,73
1.800,00

139,09%
99,99%
219,17%
228,05%
99,63%
100,00%

455,00

370,00

81,32%

450,00
24.200,00
100,00

238,00
24.147,36
64,97

52,89%
99,78%
64,97%

6.098,00

6.098,00

100,00%

830,00

0,00

0,00%

830,00

0,00

625.870,00
2.000,00
2.000,00
1.020,00
1.000.00
20.00
9.500,00
9.500,00
46.176,00
36.874,00
9.302 00
567.174,00
1.362.00
194,00
20.100.00
153,00
123.441,00
421.924,00
80.000,00
50.000,00

620.407,20
1.916,00
1.916,00
707,05
691,05
16,00
9.478,70
9.478,70
45.639,70
36.853,69
8.786,01
562.665,75
1.361.17
193.55
19.486,86
152,94
122.146.50
419.324,73
80.000,00
50.000,00

99,13%
95,80%
95,80%
69,32%
69,11%
80,00%
99,78%
99,78%
98,84%
99,94%
94,45%
99,21%
99,94%
99,77%
96,95%
99,96%
98,95%
99,38%
100,00%
100,00%

0,00%

50.000,00

50.000,00

100,00%

30.000,00

30.000,00

100,00%

30.000,00

30.000,00

100,00%

38.765,00
38.765,00

38.180,32
38.180,32

98,49%
98,49%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

2580
4210
4300
4430

Poz. 2066, 2067
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Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem

6.000,00

6.000,00

100,00%

6.600,00
23.900,00
2.265,00
8.430.434,00

6.585,11
23.330,21
2.265,00
7.958.275,22

99,77%
97,62%
100,00%
94,40%

2067
Sprawozdanie opisowe z wykonania bud¿etu gminy Nowy Tomyl za 2003 rok
Bud¿et gminy Nowy Tomyl na rok 2003 uchwalony przez
Radê Miejsk¹ uchwa³¹ Nr IV/43/2002 z dnia 30 grudnia
2002 r. wynosi³:
Dochody w kwocie
30.834.141 z³.
w tym:
-

dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami w kwocie
1.351.280 z³.

Wydatki w kwocie

30.316.041 z³.

w tym:
-

wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami w kwocie
1.351.280 z³.

Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi³a nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 518.100 z³., któr¹ postanowiono

pokryæ planowan¹ sp³atê po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych
przez gminê w latach poprzednich.
Za³o¿enia bud¿etowe tak dochodów jak i wydatków
w ci¹gu roku ulega³y zmianie.
Zmiany wynika³y z otrzymanych zawiadomieñ Ministra
Finansów, Wojewody Wielkopolskiego, Krajowego Biura Wyborczego, Urzêdu Marsza³kowskiego, Powiatu Nowotomyskiego a tak¿e wynikaj¹cych z w³asnych potrzeb gminy pojawiaj¹cych siê w toku wykonywania bud¿etu.
Rada Miejska podjê³a osiem uchwa³ zmieniaj¹cych uchwa³ê
bud¿etow¹ na 2003 r. a Burmistrz Nowego Tomyla na
podstawie art.128 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych i upowa¿nienia Rady Miejskiej
wynikaj¹cego z paragrafu 15 uchwa³y bud¿etowej na 2003 r.
wyda³ dziewiêæ zarz¹dzeñ w sprawie zmiany dochodów
i wydatków bud¿etu gminy na 2003 r.

STRUKTURA ZMIAN BUD¯ETOWYCH W 2003 R.

Wyszczególnienie
Uchwa³a bud¿etowa
nr IV/43 Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr V/47/2003 Rady Miejskiej
z dnia 28 lutego 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce
nr I/26/2003
Burmistrza z dnia 25 marca 2003 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr VII/59/2003 Rady Miejskiej
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce
nr I/40/2003
Burmistrza z dnia 28 maja 2003 r.

Dochody
Zmniejszenie
Plan po zmianie
Zwiêkszenie
-

30.834.141 z³.

227.556 z³.
92.321 z³.

30.698.906 z³.

138.962 z³.
241.502 z³.

30.837.868 z³.
30.837.868 z³.
31.079.370 z³.

Wydatki
Zmniejszenie
Plan po zmianie
Zwiêkszenie
27.400 z³.
341.665 z³.
29.500 z³.
168.462 z³.
53.909 z³.
624.072 z³.
241.502 z³.

30.316.041 z³.
30.630.306 z³.
30.769.268 z³.
31.339.431 z³.
31.580.933 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr IX/71/2003 Rady Miejskiej
z dnia 27 czerwca 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce
nr I/50/2003
Burmistrza z dnia 30 czerwca 2003 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr X/74/2003 Rady Miejskiej
z dnia 22 sierpnia 2003 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr XI/89/2003 Rady Miejskiej
z dnia 26 wrzenia 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce
nr I/77/2003 Burmistrza z dnia 29
wrzenia 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce
nr I/83/2003 Burmistrza
z dnia 15 padziernika 2003 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr XII/98/2003 Rady Miejskiej
z dnia 30 padziernika 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce nr I/90/2003
Burmistrza z dnia 31 padziernika
2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce nr I/93/2003
Burmistrza z dnia 21 listopada 2003 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ca
nr XIII/104/2003 Rady Miejskiej
z dnia 4 grudnia 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce nr I/99/2003
Burmistrza z dnia 12 grudnia 2003 r.
Zarz¹dzenie zmieniaj¹ce
nr I/105/2003 Burmistrza
z dnia 22 grudnia 2003 r.
Uchwa³a zmieniaj¹ce
nr XIV/117/2003 Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 2003 r.

Poz. 2067
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53 z³.
135.914 z³.
29.643 z³.
147.359 z³.
46.020 z³.
15.740 z³.
7.056 z³.
161.319 z³.
31.690 z³.
43.200 z³.
4.611 z³.
73.707 z³.
3.771 z³.
21.136 z³.
-

W wyniku dokonanych zmian planowane dochody zwiêkszono o kwotê 595.460 z³. a planowane wydatki o kwotê
2.034.506 z³. Bud¿et gminy zamkniêto planowanym deficytem
w kwocie 920.946 z³. Deficyt planowano pokryæ kredytem oraz
z w³asnych rodków wynikaj¹cych z rozliczeñ lat ubieg³ych.
W roku sprawozdawczym gmina zaci¹gnê³a po¿yczkê
w kwocie 300.000 z³. na wodoci¹gowanie wsi Cicha Góra oraz

31.215.231 z³.
31.244.874 z³.
31.392.233 z³.
31.438.253 z³.
31.429.569 z³.
31.429.569 z³.
31.299.940 z³.
31.343.140 z³.
31.343.140 z³.
31.412.236 z³.
31.429.601 z³.
31.429.601 z³.
31.429.601 z³.

143.245 z³.
4.141.052 z³.
29.643 z³.
1.289 z³.
206.085 z³.
3.676.964 z³.
222.984 z³.
78.025 z³.
69.341 z³.
18.700 z³.
18.700 z³.
225.751 z³.
96.122 z³.
43.200 z³.
64.624 z³.
64.624 z³.
176.391 z³.
245.487 z³.
160.452 z³.
177.817 z³.
41.047 z³.
41.047 z³.
48.381 z³.
48.381 z³.

35.578.740 z³.
35.608.383 z³.
35.813.179 z³.
32.359.199 z³.
32.350.515 z³.
32.350.515 z³.
32.220.886 z³.
32.264.086 z³.
32.264.086 z³.
32.333.182 z³.
32.350.547 z³.
32.350.547 z³.
32.350.547 z³.

zaanga¿owano wolne rodki w kwocie 1.589.046 z³. W ci¹gu
2003 roku dokonano sp³aty po¿yczek i kredytów w ³¹cznej
kwocie 955.700 z³.
Zad³u¿enie gminy z tytu³u po¿yczek i kredytów na 31
grudnia 2003 roku wynosi³o 3.882.248 z³.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU W 2003 ROKU

Lp.
I.

II.

Wyszczególnienie
Przychody ogó³em
§ 952  Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym
§ 955  Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
Rozchody ogó³em
§ 922  Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
Finansowanie I-II

Plan wg uchwa³y
bud¿etowej
450.000,00
450.000,00
968.100,00
968.100,00
-518.100,00

Plan po
Wykonanie
zmianie
1.889.046,00 1.889.046,00
300.000,00

300.000,00

1.589.046,00 1.589.046,00
968.100,00
955.700,00
968.100,00
955.700,00
920.946,00
933.346,00
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WYKONANIE BUD¯ETU ZA 2003 ROK PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO.

Dochody
w tym:
- dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Wydatki
w tym:
- wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami

Plan po zmianie
31.429.601 z³.

Wykonanie
31.349.987 z³.

% wykonania
99,75%

1.564.877 z³

1.564.022 z³.

99,95%

32.350.547 z³.

31.077.509 z³.

96,06%

1.564.877 z³.

1.564.022 z³.

99,95%

W wyniku realizacji dochodów i wydatków bud¿etu za 2003 rok wyst¹pi³a nadwy¿ka w kwocie 272.478 z³.
DOCHODY

-

Dochody bud¿etu gminy wykonane w kwocie
31.349.987 z³., stanowi³y 99,75% planowanej kwoty ogó³em.

udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu
pañstwa w kwocie
6.880.408 z³.,

-

subwencje w kwocie

-

dotacje w kwocie

-

rodki z innych róde³ w kwocie

Podstawowe dochody bud¿etu to:
-

dochody w³asne w kwocie

11.018.648 z³.,

10.887.615 z³.,
2.255.836 z³.,
307.480 z³.

STRUKTURÊ PODSTAWOWYCH DOCHODÓW GMINY PRZEDSTAWIA PONI¯SZE ZESTAWIENIE TABELARYCZNE:

Wyszczególnienie

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
30.834.141,00
11.098.730,00
7.745.100,00
1.715.896,00
1.637.734,00

Dochody ogó³em
Dochody w³asne
*podatki i op³aty lokalne
*dochody z maj¹tku gminy
*pozosta³e dochody
Udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochody
7.341.736,00
bud¿etu pañstwa
*podatek dochodowy od osób fizycznych
6.857.736,00
*podatek dochodowy od osób prawnych
484.000,00
Subwencje ogólne dla gmin
10.869.524,00
*czêæ owiatowa
9.515.379,00
*czêæ podstawowa
13.943,00
*czêæ rekompensuj¹ca
1.340.202,00
Utracone dochody z podatku od rodków
1.164.375,00
transportowych
Utracone dochody z tytu³u ulg ustawowych
175.827,00
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ zleconych z zakresu administracji
1.351.280,00
rz¹dowej
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê
59.057,00
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane
na podstawie porozumieñ z organami
5.000,00
administracji rz¹dowej
Dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane
na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami
108.814,00
samorz¹du terytorialnego
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów
Dotacje z funduszy celowych na realizacjê
zadañ inwestycyjnych
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
pozyskane z innych róde³
rodki z tytu³u pomocy finansowej udzielonej
innym jednostkom samorz¹du terytorialnego

Plan po
zmianie
31.429.601,00
11.126.520,00
7.745.100,00
1.718.396,00
1.663.024,00
7.151.615,00
6.667.615,00
484.000,00
10.887.614,00
9.507.744,00
15.974,00
1.363.896,00

Wykonanie

% wyk.
do planu

31.349.987,00 99,75%
11.018.648,00 99,03%
8.125.210,00 104,91%
1.020.153,00 59,37%
1.873.285,00 112,64%
6.880.408,00

Udzia³
w doch.
ogó³em
100,00%
35,15%
25,92%
3,25%
5,98%

96,21%

21,95%

6.193.590,00 92,89%
686.818,00 141,90%
10.887.615,00 100,00%
9.507.744,00 100,00%
15.974,00 100,00%
1.363.897,00 100,00%

19,76%
2,19%
34,73%
30,33%
0,05%
4,35%

1.164.375,00

1.164.375,00

100,00%

3,71%

199.521,00

199.522,00

100,00%

0,64%

1.564.877,00

1.564.022,00

99,95%

4,99%

392.986,00

392.986,00

100,00%

1,25%

5.000,00

5.000,00

100,00%

0,02%

113.139,00

113.139,00

100,00%

0,36%

125.039,00

-

0,40%

55.650,00

55.650,00

100,00%

0,17%

130.200,00

305.480,00

234,62%

0,97%

2.000,00

2.000,00

100,00%

0,01%

-
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REALIZACJA DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIA£ACH
GOSPODARKI NARODOWEJ PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:
Dzia³

Treæ

010
100
550
600
630
700
710
750

Rolnictwo i ³owiectwo
Górnictwo i kopalnictwo
Hotele i restauracje
Transport i ³¹cznoæ
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Dzia³alnoæ us³ugowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Obs³uga d³ugu publicznego
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Opieka spo³eczna
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne
obszary i obiekty chronionej przyrody
Kultura fizyczna i sport
Razem

751
754
756
757
758
801
853
900
921
925
926

Plan wg uchwa³y
bud¿etowej
7.294,00
536.940,00
72.000,00
68.814,00
18.096,00
1.620.000,00
5.000,00
154.000,00

96.051,00
536.940,00
72.000,00
128.789,00
18.096,00
1.620.000,00
5.000,00
153.200,00

234.673,00
524.532,00
78.440,00
138.257,00
18.096,00
985.184,00
5.000,00
153.990,00

Procent
wykon.
244,32%
97,69%
108,94%
107,35%
100,00%
60,81%
100,00%
100,52%

3.480,00

56.424,00

56.406,00

99,97%

6.200,00

6.200,00

5.652,00

91,16%

16.038.336,00

15.848.215,00

16.029.743,00

101,15%

0,00
10.919.524,00
89.057,00
1.243.400,00
5.800,00
40.000,00

0,00
10.937.614,00
124.906,00
1.561.583,00
217.883,00
44.500,00

16,00
10.976.390,00
126.440,00
1.579.051,00
375.536,00
60.211,00

100,35%
101,23%
101,12%
172,36%
135,31%

2.200,00

2.200,00

2.370,00

107,73%

4.000,00
30.834.141,00

31.429.601,00

31.349.987,00

99,75%

W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo, realizowane dochody to rodki z Powiatowego Urzêdu Pracy na wykonanie prac
melioracyjnych zgodnie z zawart¹ umow¹ w kwocie 15.156 z³.,
wp³aty mieszkañców na dofinansowanie wykonywanych przez
gminê zadañ inwestycyjnych w kwocie 73.850 z³., wp³aty za
specyfikacje na wykonywanie zadania w kwocie 456 z³.,
rozliczenia z lat ubieg³ych w kwocie 4.500 z³., rozliczenie
sk³adki na izby rolnicze w kwocie 84 z³., wp³ata za wiadectwa
pochodzenia zwierz¹t w kwocie 802 z³., wp³ywy za obwody
³owieckie w kwocie 6.146 z³., dzier¿awa gruntu PFZ w kwocie
27 z³., zwrot rodków SAPARD z tytu³u dofinansowania zadania wodoci¹gowanie wsi Cicha Góra w kwocie 133.652 z³.
rodki SAPARD nie by³y przyjête do planu, poniewa¿
wp³ynê³y w ostatnich dniach grudnia, a to spowodowa³o tak
wysoki wskanik wykonania w tym dziale.
W dziale 100 - Górnictwo i kopalnictwo, planowane
w kwocie 536.940 z³. dochody z op³aty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 524.532 z³. Przedsiêbiorstwo Górnictwa, Nafty
i Gazu w Warszawie kwotê 519.342 z³. a dwie osoby fizyczne
kwotê 5.074 z³., z tytu³u odsetek za nieterminowe wniesienie
op³at uzyskano 116 z³.
W dziale 550 - Hotele i restauracja, to dochody z dzier¿awy
hotelu w kwocie 78.015 z³. i odsetki od nieterminowych wp³at
425 z³. Przekroczenie planu stanowi³a wp³ata raty za styczeñ
2004 w grudniu 2003 r.
W dziale 600 - Transport i ³¹cznoæ, uzyskane dochody to
wp³aty za specyfikacje w kwocie 298 z³., dotacja celowa
z powiatu nowotomyskiego na zadania powiatu realizowane
przez gminê na podstawie porozumienia miêdzy powiatem

Plan

Wykonanie

i gmin¹ w kwocie 73.139 z³., dotacja na dofinansowanie
budowy dróg na podstawie porozumienia miêdzy Urzêdem
Marsza³kowskim a Gmin¹ w kwocie 55.650 z³., ze sprzeda¿y
z³omowanych s³upów po znakach drogowych uzyskano 70 z³.,
rodki w kwocie 5.000 z³. z tytu³u rozliczenia wydatków
niewygasaj¹cych oraz wp³aty mieszkañców ul.Ho³ogi na
wykonanie podk³adów geodezyjnych na utwardzenie ulicy
4.100 z³.
W dziale 630 - Turystyka, to dochody z dzier¿awy Orodka
OAZA w kwocie 18.096 z³.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym
dziale za³o¿ono dochody z maj¹tku gminy w ³¹cznej kwocie
1.620.000 z³. a wykonano w kwocie 985.184 z³.
Z wieczystego u¿ytkowania na plan 270.000 z³. uzyskano
308.977 z³., w tym za dwie nieruchomoci oddane w u¿ytkowanie wieczyste za pierwsz¹ wp³atê w kwocie 2.716 z³.,
z dzier¿awy na plan 50.000 z³. uzyskano 34.574 z³., ze sprzeda¿y mienia komunalnego planowano 1.300.000 z³. uzyskano
533.058 z³. w tym: ze sprzeda¿y ratalnej w latach ubieg³ych
kwotê 240.134 z³., z bie¿¹cej sprzeda¿y za gotówkê kwotê
292.924 z³.
W roku sprawozdawczym sprzedano:
- 10 lokali mieszkalnych wraz z u³amkow¹ czêci¹ gruntu
w miecie za kwotê 158.387 z³. sprzeda¿ za gotówkê,
- 1 lokal mieszkalny w miecie za kwotê 4.150 z³. sprzeda¿
na raty,
- 3 lokale mieszkalne na wsi za kwotê 41.139 z³. sprzeda¿ za
gotówkê,
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6 dzia³ek bezprzetargowo na poprawienie zagospodarowania nieruchomoci, z tego: 4 dzia³ki w miecie i 2 dzia³ki
na terenie wiejskim za kwotê
35.119 z³.,

- 2 nieruchomoci gruntowe w ramach przetargu na terenie
wiejskim za kwotê 29.100 z³. sprzeda¿ za gotówkê,
-

5 wp³at wadium zaliczonego tytu³em sprzeda¿y nieruchomoci w 2004 r. w kwocie
15.412 z³.,

-

wp³aty z tytu³u oszacowania lokali na kwotê

9.617 z³.

Nie dosz³o do planowanej sprzeda¿y nieruchomoci gruntowych w Paproci z czego planowano uzyskaæ 790.000 z³.,
poniewa¿ na dwa og³oszone przetargi nikt siê nie zg³osi³.
Poza planem uzyskano kwotê 108.575 z³., a stanowi¹ j¹
nastêpuj¹ce ród³a dochodów:
-

przekszta³cenie prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo
w³asnoci na podstawie 11 decyzji w kwocie 42.547 z³.,

-

odsetki od nale¿noci z tytu³u sprzeda¿y nieruchomoci na
podstawie wyroku s¹dowego w kwocie
48.285 z³.,

-

odsetki od sprzeda¿y ratalnej w kwocie

-

odsetki od nieterminowych wp³at nale¿noci bie¿¹cych
w kwocie
3.672 z³.,

-

wp³ata za bezumowne korzystanie z gruntu w kwocie
1.430 z³.,

-

wp³ata za przejêty grunt gminy pod budowê autostrady
decyzj¹ Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 5.500 z³.,

-

wp³ata za zajêcie gruntu gminnego w czasie przebudowy
linii energetycznej na trasie autostrady w kwocie 1.446 z³.,

-

zwrot kosztów zastêpstwa procesowego w kwocie
2.022 z³.,

-

zwrot kosztów upomnieñ w kwocie

2.191 z³.,

1.479 z³.,

-

wp³ata za wykrelenie z hipoteki w zwi¹zku ze sp³at¹
dzia³ki przy ul.Kociuszki w kwocie
3 z³.

W dziale 710 - Dzia³alnoæ us³ugowa, to otrzymana dotacja
celowa z bud¿etu pañstwa na podstawie porozumienia miêdzy wojewod¹ wielkopolskim a gmina na renowacjê cmentarzy wojennych w kwocie 5.000 z³.
W dziale 750 - Administracja publiczna, uzyskane dochody
to dotacja celowa z bud¿etu pañstwa w kwocie 148.400 z³. na
wykonanie zadañ administracji rz¹dowej z zakresu: Ewidencji
Ludnoci, Urzêdu Stanu Cywilnego, Obrony Cywilnej.
Za specyfikacje uzyskano 137 z³.
Na podstawie wyroków s¹dowych ci¹gniêta przez komornika s¹dowego zaleg³oæ z tytu³u czynszów mieszkaniowych w kwocie 1.170 z³. i odsetki w kwocie 1.087 z³. Kwota
3.190 z³. to rozliczenia z lat ubieg³ych. Kwotê 6 z³. pobrano od
inkasenta podatków, który rozliczy³ siê po terminie ustalonym
uchwa³¹ Rady Miejskiej.
W dziale 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa, to
dotacja celowa z bud¿etu pañstwa w kwocie 3.462 z³. na
pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców oraz dotacja celowa w kwocie 52.944 z³. na pokrycie
kosztów przeprowadzenia referendum krajowego w sprawie
przyst¹pienia Pañstwa Polskiego do Unii Europejskiej.
W dziale 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa, to dotacja celowa z bud¿etu pañstwa na zadania obrony cywilnej w kwocie 200 z³. oraz z tytu³u mandatów
na³o¿onych przez Stra¿ Miejsk¹ w kwocie 5.452 z³.
W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, na plan 15.848.215 z³. uzyskano 16.029.743 z³., co
stanowi 101,15%.

NA DOCHODY TE SK£ADAJ¥ SIÊ NASTÊPUJ¥CE POZYCJE:

1. Podatki i op³aty lokalne
- podatek dochodowy od dzia³alnoci gospodarczej
- podatek od nieruchomoci
- podatek rolny
- podatek leny
- podatek od rodków transp.
- podatek od spadków i darowizn
- podatek od czynnoci cywilno-prawnych
- podatek od posiadania psów
- op³ata targowa
- op³ata administracyjna
- zaleg³oci z podatków zniesionych
2. Wp³ywy z ró¿nych op³at
3. Odsetki od nieterminowych wp³at
4. Dotacja z PFRON
5. Wp³ywy z op³at pobieranych na podstawie odrêbnych ustaw
- op³ata skarbowa
- op³aty za sprzeda¿ alkoholu
- odsetki od nieterminowych wp³at
6. Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych

ogó³em
8.125.210 z³.
26.389 z³.
7.177.172 z³.
150.414 z³.
51.961 z³.
328.457 z³.
17.437 z³.
299.200 z³.
31.038 z³.
11.395 z³.
30.830 z³.
917 z³.
15.965 z³.
57.012 z³.
125.039 z³.
826.109 z³.
503.193 z³.
322.803 z³
113 z³.
6.880.408 z³.
6.193.590 z³.
686.818 z³.

os.prawne
5.365.992 z³.
5.167.851 z³.
16.191 z³.
46.070 z³.
105.306 z³.
30.574 z³.
459 z³.
24.564 z³.
X
X
X
X
X
686.818 z³.
686.818 z³.

os.fizyczne
2.759.218 z³.
26.389 z³.
2.009.321 z³.
134.223 z³.
5.891 z³.
223.151 z³.
17.437 z³.
268.626 z³.
31.038 z³.
11.395 z³.
30.830 z³.
917 z³.
15.506 z³.
32.448 z³.
X
X
X
X
X
6.193.590 z³.
6.193.590 z³.
-
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W dziale 757 - Obs³uga d³ugu publicznego - wp³ata za
specyfikacje na obs³ugê kredytu w kwocie 16 z³.
W dziale 758 - Ró¿ne rozliczenia, to dochody z subwencji
z bud¿etu pañstwa w ³¹cznej kwocie 10.887.615 z³.
oraz odsetki od rodków na rachunku bankowym w kwocie
88.775 z³.
W dziale 801 - Owiata i wychowanie, to dotacja celowa
z bud¿etu pañstwa na zakup przyborów szkolnych dla uczniów
klas I szkó³ podstawowych z rodzin najubo¿szych w kwocie
8.624 z³., wp³ywy za wynajem hali sportowej przy gimnazjum
w kwocie 30.635 z³., wp³yw ze sprzeda¿y w ramach przetargu
nieu¿ytecznej przyczepy w kwocie 900 z³., dotacja celowa
z bud¿etu pañstwa na fundusz socjalny nauczycieli emerytów
i rencistów w kwocie 86.281 z³.
W dziale 853 - Opieka spo³eczna, dochody w kwocie
1.579.051 z³. to dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w ³¹cznej kwocie
1.209.042 z³., dotacja na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych w kwocie 231.010 z³., dotacja na dofinansowanie
do¿ywiania w szko³ach w kwocie 75.695 z³. oraz dochody
w³asne z tytu³u op³at za wiadczone us³ugi opiekuñcze
w kwocie 61.284 z³., z tytu³u zwrotu nadp³aconych wiadczeñ
2.020 z³.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska, uzyskane dochody w kwocie 375.536 z³. to: dotacja
celowa z bud¿etu pañstwa w kwocie 141.350 z³. na finansowanie owietlenia dróg nie bêd¹cych w zarz¹dzie gminy,
wp³ywy z op³aty produktowej, która na podstawie ustawy
stanowi od 2003 r. dochód jednostek samorz¹du terytorialnego w kwocie 6.060 z³., wp³aty za specyfikacje w kwocie
310 z³., rozliczenia z lat ubieg³ych z tytu³u zakoñczonych zadañ
inwestycyjnych w kwocie 109.339 z³., rodki z Powiatowego
Urzêdu Pracy na sfinansowanie zleconych prac publicznych
w kwocie 8.440 z³., wp³ata tytu³em niewykonania warunków
umowy na budowê kanalizacji ul.Kolejowa w kwocie 13.000
z³., wp³aty mieszkañców na dofinansowanie zadañ inwestycyjnych wykonywanych przez gminê w kwocie 93.878 z³.,
likwidacja rachunku zabezpieczeñ z tytu³u wykonania robót
w kwocie 1.427 z³., dzier¿awa terenu w kwocie 1.549 z³., za
wykonan¹ us³ugê w kwocie 60 z³., op³aty za korzystanie
z szaletu miejskiego w kwocie 123 z³.
Na wysokoæ wskanika wykonania dochodów w tym
dziale wp³ynê³a nie planowana kwota z tytu³u rozliczenia
zadañ inwestycyjnych z lat ubieg³ych w kwocie 122.339 z³.
W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
dochody to dotacja z powiatu nowotomyskiego na wykonanie
zadañ powiatu przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ na podstawie porozumienia miêdzy gmin¹ i powiatem
w kwocie 40.000 z³., wp³ywy za specyfikacje w kwocie 51 z³.,
wp³ywy za udostêpnienie lokalu dla kina w kwocie 2.140 z³.,
zabezpieczenia w kwocie 1.260 z³., pomoc finansowa z powiatu nowotomyskiego w kwocie 2.000 z³. na organizowan¹ przez
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ imprezy Moja
ma³a ojczyzna, rozliczenia z lat ubieg³ych z tytu³u zakoñczen
i
a
i rozliczenia zadania z rachunku wydatków niewygasaj¹cych
w kwocie 14.760 z³. - dochody z tego tytu³u nie by³y planowane, co wp³ynê³o na przekroczenie wskanika wykonania
dochodów w tym dziale.

W dziale 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, wp³aty
z opró¿nianej skarbonki w kwocie 2.370 z³.
Ubytek dochodów w³asnych wynikaj¹cy z obni¿enia górnych stawek podatków w 2003 r. wynosi³ 1.213.734 z³. co
stanowi³o 14,94% uzyskanych w 2003 r. dochodów z podatków i op³at lokalnych.
Obni¿enie stawek dotyczy³o:
-

-

-

podatku od nieruchomoci w kwocie

948.818 z³.

osoby prawne w kwocie

493.768 z³.

osoby fizyczne w kwocie

455.050 z³.

podatku rolnego w kwocie

2.043 z³.

osoby prawne w kwocie

86 z³.

osoby fizyczne w kwocie

1.957 z³.

podatku od rodków transportowych w kwocie
262.873 z³.
osoby prawne w kwocie

76.677 z³.

osoby fizyczne w kwocie

186.196 z³.

Ubytek dochodów w³asnych z tytu³u ulg, odroczeñ, umorzeñ i zwolnieñ wynosi³ 151.096 z³. co stanowi³o 1,86%
wp³ywów z podatków i op³at lokalnych uzyskanych w 2003 r.
Obni¿enie dotyczy³o:
Podatku od nieruchomoci w kwocie

116.975 z³.

-

105.828 z³.

osób prawnych w kwocie

z tytu³u umorzenia podatku dla 9 podatników
-

osób fizycznych w kwocie

11.147 z³.

z tytu³u umorzenia podatku dla 49 podatników na kwotê
10.926 z³.
roz³o¿enie na raty zaleg³oci dla 2 podatników na kwotê
221 z³.
Podatku rolnego w kwocie

7.192 z³.

-

7.192 z³.

osób fizycznych w kwocie

z tytu³u umorzenia podatku dla 12 podatników na kwotê
3.001 z³.
odroczenia terminu p³atnoci na kwotê

4.191 z³.

Podatku lenego w kwocie

10 z³.

-

10 z³.

osób fizycznych w kwocie

z tytu³u umorzenia podatku w ramach ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego 4 podatników
Podatku od rodków transportowych w kwocie

4.950 z³.

z tytu³u umorzenia podatku dla 10 podatników
Podatku dochodowego od dzia³alnoci gospodarczej osób
fizycznych op³acanego
w formie karty podatkowej w kwocie

3.742 z³.
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z tytu³u umorzenia podatku dla 1 podatnika

2.722 z³.

osoby prawne

-

z tytu³u obni¿enia stawki o 50% dla 1 podatnika

1.020 z³.

osoby fizyczne

840 z³.

Podatku od posiadania psów w kwocie

18.054 z³.

z tytu³u zwolnienia z poboru podatku od jednego psa na
samodzielne gospodarstwo rolne na wsi w ³¹cznej kwocie
17.150 z³. na podstawie uchwa³y nr III/10/2002 Rady Miejskiej
w Nowym Tomylu z dnia 6.12.2002 r. z tytu³u umorzenia
podatku dla 10 podatników na kwotê
904 z³.
Podatku od spadków i darowizn w kwocie

173 z³.

-

-

wieczyste u¿ytkowanie

15.540 z³.,

-

dzier¿awy

29.290 z³.,

-

sprzeda¿

65.308 z³.,

-

odsetki od zaleg³oci

64.318 z³.

Dzia³ 750 - Administracja publiczna

7.336 z³.

-

wp³ywy z czynszów

3.390 z³.,

-

odsetki od dzia³alnoci

3.946 z³.

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
4.671 z³.
-

-

-

-

osoby fizyczne

197.766 z³.

podatek rolny

21.161 z³.

osoby prawne

12 z³.

osoby fizyczne

21.149 z³.

podatek leny

840 z³.

220.796 z³.

-

z tyt. podatku od rodków transportowych 3.745
z³.
30.411 z³.

-

z tyt. podatku od nieruchomoci

28.818 z³.

-

z tyt. podatku rolnego

902 z³.

-

z tyt. podatku lenego

115 z³.

-

z tyt. podatku od rodków transportowych 576 z³.

odsetki naliczone od wszystkich zaleg³oci 31.12.2003 r.
849.928 z³.

Wiêksze zaleg³oci w podatku od nieruchomoci osób
prawnych dotycz¹ 6 podatników na kwotê 1.748.631 z³.:
-

1 osoby prawnej na kwotê

1.131.439 z³.

sprawa w Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym
w Poznaniu
-

1 osoba prawa na kwotê

226.595 z³.

zaleg³oæ wpisano na hipotekê przymusow¹
1 osoby prawnej na kwotê

283.850 z³.

zak³ad w upad³oci zaleg³oæ zg³oszona w s¹dzie i
syndykowi masy upad³ociowej
1 osoby prawnej na kwotê

81.381 z³.

spó³ka po restrukturyzacji na zaleg³oæ z³o¿ono tytu³y
egzekucyjne w Urzêdzie Skarbowym w Poznaniu

z tego:

1.557.059 z³.

z tyt. podatku od nieruchomoci

Wzrost wyst¹pi³ w podatku od nieruchomoci i w odsetkach naliczonych na koniec roku od wszystkich zaleg³oci
figuruj¹cych na 31.12.2003 r.

-

osoby prawne

224.541 z³.

W stosunku do analogicznego okresu ubieg³ego roku
zaleg³oci wzros³y o 505.437 z³.

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej
2.976.200 z³.

1.754.825 z³.

6.259 z³.

-

osoby fizyczne

-

podatek od nieruchomoci

59.075 z³.

osoby prawne

wp³ywy z mandatów na³o¿onych przez Stra¿ Miejsk¹
4.671 z³.

-

osoby fizyczne

zaleg³oci z tytu³u podatków zabezpieczonych hipotecznie
na nieruchomociach
254.952 z³.

Ponadto wystawiono 139 decyzji okrelaj¹cych zaleg³oci
w podatku od rodków transportowych oraz 509 decyzji
okrelaj¹cych zaleg³oci w podatku od posiadania psów.

174.456 z³.

29.160 z³.

-

Po terminach p³atnoci wystawiono 2662 upomnieñ. Do
Urzêdów Skarbowych skierowano 1122 tytu³ów egzekucyjnych.

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

osoby prawne

podatek od psów

W okresie sprawozdawczym windykacja nale¿noci podatkowych i bud¿etowych przebiega³a bie¿¹co.

Mimo to na koniec roku 2003 wyst¹pi³y zaleg³oci
w kwocie 3.162.663 z³.:

88.235 z³.

-

z tytu³u roz³o¿enia nale¿noci na raty dla 2 podatników

Na hipotekê przymusow¹ wpisano zaleg³oci 13 podatników.

podatek od rodków transportowych

-

1 osoby prawnej na kwotê

8.606 z³.

na zaleg³oæ z³o¿ono tytu³y egzekucyjne w Urzêdzie
Skarbowym we Wroc³awiu
-

1 osoby prawnej na kwotê

16.760 z³.

zad³u¿enie sp³acono 08.01.2004 r.
Pozosta³¹ kwotê 29.224 z³. stanowi³y zaleg³oci z czego
czêciowo sp³acono w pierwszych dniach 2004 roku.
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w kwocie

Dzia³ 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej w kwocie 9.370 z³.
Wykonanie dochodów wg szczegó³owej klasyfikacji bud¿etowej przedstawia za³¹cznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI
Realizacja wydatków przebiega³a zgodnie z za³o¿eniami
uchwa³y bud¿etowej, uwzglêdniaj¹c jej zmiany w ci¹gu roku.
Wydatki planowano w kwocie 32.350.547 z³. wydatkowano
kwotê 31.077.509 z³., w tym: wydatki niewygasaj¹ce w kwocie
133.992 z³. na dofinansowanie budowy III etapu drogi obwodowej w Nowym Tomylu.
Wykonanie wydatków stanowi³o 96,06% planowanej
kwoty.

STRUKTURA PODSTAWOWYCH WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY W 2003 ROKU.

Wyszczególnienie
Wydatki ogó³em
Wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia
- pochodne od wynagrodzeñ
- dotacje dla gospodarki pozabud¿etowej
dla zak³adów bud¿etowych
dla instytucji kultury
Obs³uga d³ugu
Pozosta³e wydatki rzeczowe
Wydatki maj¹tkowe
- zadania inwestycyjne
- zakupy inwestycyjne
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne
- wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych
i zakupów inwestycyjnych

Plan wg
uchwa³y
Plan po zmianie
bud¿etowej
30.316.041,00
32.350.547,00
29.591.041,00
31.071.373,00
12.330.215,00
12.254.423,00
2.560.631,00
2.506.054,00
4.960.500,00
5.093.500,00
3.240.500,00
3.341.500,00
1.720.000,00
1.752.000,00
201.000,00
201.000,00
9.538.695,00
11.016.396,00
725.000,00
1.279.174,00
80.000,00
647.439,00
145.000,00
191.735,00
500.000,00
300.000,00
-

140.000,00

% wyk. do
Udzia³ w
planu
wyd. ogó³em

Wykonanie

31.077.509,00 96,06%
29.948.584,00 96,39%
12.052.512,00 98,35%
2.417.790,00 96,48%
5.093.500,00 100,00%
3.341.500,00 100,00%
1.752.000,00 100,00%
155.893,00 77,56%
10.228.889,00 92,85%
1.128.925,00 88,25%
562.947,00 86,95%
164.681,00 85,89%
267.305,00 89,10%
133.992,00

95,71%

100,00%
96,37%
38,78%
7,78%
16,39%
10,75%
5,64%
0,50%
32,92%
3,63%
1,81%
0,53%
0,86%
0,43%

Wydatki bud¿etu gminy realizowa³y jednostki wykonuj¹ce
zadania publiczne gminy:

zak³adów bud¿etowych), dwa zak³ady bud¿etowe i dwie instytucje kultury przy udziale dotacji z bud¿etu gminy.

Urz¹d Miejski, Park Miejski, Orodek Pomocy Spo³ecznej,
Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomylu, Gimnazjum w
Nowym Tomylu, Orodek Owiaty i Sportu (obs³uguj¹cy
ksiêgowo Gimnazjum w Borui Kocielnej, szeæ szkó³ podstawowych, dowóz uczniów do szkó³, piêæ przedszkoli w formie

Wykonanie wydatków wg sprawozdania finansowego Rb28 za 2003 r. przedstawia za³¹cznik nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Dzia³

Treæ

010
600
630
700
710
750

Rolnictwo i ³owiectwo
Transport i ³¹cznoæ
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Dzia³alnoæ us³ugowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obs³uga d³ugu publicznego
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie

751
754
757
758
801

Natomiast realizacja wydatków w poszczególnych dzia³ach klasyfikacji bud¿etowej przedstawia poni¿sze zestawienie:

Plan wg uchwa³y
bud¿etowej
326.000,00
386.414,00
18.096,00
355.500,00
5.000,00
3.499.955,00

442.847,00
1.218.824,00
18.096,00
455.500,00
5.000,00
3.534.085,00

392.020,00
1 178.620,00
18.096,00
369.206,00
5.000,00
3.371.345,00

Procent
wykon.
88,52%
96,70%
100,00%
81,06%
100,00%
95,40%

3.480,00

56.424,00

56.406,00

99,97%

306.200,00

328.000,00

322.200,00

98,23%

201.000,00
300.000,00
12.863.019,00

201.000,00
205.500,00
13.244.381,00

155.893,00
0,00
13.076.935,00

77,56%
0,00%
98,74%

Plan

Wykonanie
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Ochrona zdrowia
Opieka spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Kultura fizyczna i sport
Razem

306.500,00
3.841.900,00
3.593.400,00

306.500,00
4.174.420,00
3.645.740,00

293.655,00
3.930.758,00
3.622.400,00

95,81%
94,16%
99,36%

1.687.589,00

1.799.693,00

1.589.670,00

88,33%

1.881.000,00

1.967.539,00

1.964.525,00

99,85%

334.588,00

336.280,00

335.203,00

99,68%

406.400,00
30.316.041,00

410.718,00
32.350.547,00

395.577,00
31.077.509,00

96,31%
96,06%

Wydatki realizowano zgodnie z planami finansowymi.
Ró¿nice miêdzy planem a wykonaniem wynika³y z niezbyt
precyzyjnego okrelenia wartoci poszczególnych zadañ na
etapie przygotowania bud¿etu, przestrzegania wymogów
ustawy o zamówieniach publicznych a tak¿e oszczêdnego
dysponowania rodkami publicznymi.
Wiêksze odchylenia od planu wyst¹pi³y w dzia³ach 010,
700, 754, 900:
W dziale 010 - Rolnictwo i ³owiectwo, nie wydatkowano
ca³ej kwoty zaplanowanej na zadanie budowa wodoci¹gu we
wsi Cicha Góra z uwagi na wartoæ zadania uzyskan¹
w przetargu. Na po³¹czenie wodoci¹gu w Sêkowie mniej
wydano ze wzglêdu na partycypacjê w kosztach wykonania
sieci zak³adów i spo³ecznego komitetu, co pozwoli³o zaoszczêdziæ w³asne rodki.
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa:
- nie wykorzystano planowanej kwoty z uwagi na mniejsz¹
iloæ ni¿ zak³adano oszacowañ lokali mieszkalnych, nieruchomoci a tak¿e gruntów przeznaczonych pod drogi,
- nie wykorzystano pe³nej za³o¿onej kwoty na odszkodowania za poniesione nak³ady na gruntach wykupionych pod
obwodnicê, poniewa¿ niektórzy w³aciciele nie zgodzili siê
na wyliczon¹ przez bieg³ego wartoæ nak³adów. Termin
zap³aty zosta³ przesuniêty na 2004 r.

W dziale 750 - Administracja publiczna nie wydatkowano
planowanej kwoty na wynagrodzenie pracowników, poniewa¿ planowano zatrudnienie inspektora ds. kontroli wewnêtrznej i informatyka a tego nie dokonano.
W dziale 757 - Obs³uga d³ugu publicznego planuj¹c wydatki zak³adano sp³atê odsetek od planowanej kwoty po¿yczek
i kredytów do zaci¹gniêcia w 2003 r. Faktycznie zaci¹gniêto
jedynie kredyt na 300.000 z³. i to pod koniec roku st¹d
niepe³ne wykonanie planowanej kwoty na odsetki.
W dziale 853 - Opieka spo³eczna nie wykorzystano planowanej kwoty na wyp³atê dodatków mieszkaniowych a przyczyn¹ by³o zaplanowanie pe³nej przewidywanej kwoty na ten
cel, poniewa¿ wojewoda nie okreli³ kwoty dofinansowania
tego zadania. W ci¹gu roku dofinansowanie te¿ nie by³o
pewne. Poza tym na obni¿enie wykonania w stosunku do
planu wp³ynê³a mniejsza liczba przyznanych dodatków jak
i obni¿ona wysokoæ wynikaj¹ca ze zmiany przepisów w ci¹gu
roku.
W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska nie wykonano zadania budowa szaletu miejskiego z
uwagi na przed³u¿aj¹c¹ siê procedurê uzgodnieñ z Konserwatorem Zabytków i uzyskaniem pozwolenia na budowê. Wykonano tylko dokumentacjê a prace budowlane przesuniêto na
2004 rok.
Niewykorzystane kwoty wydatków wp³ynê³y na zmniejszenie planowanego deficytu a tym samym nie by³o potrzeby
zaci¹gania dalszych kredytów.

RZECZOWO-FINANSOWE WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETU ZA 2003 ROK.

Dz.

Rozdz.

010
01008

01010

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Melioracje wodne
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki rzeczowe
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki maj¹tkowe
wodoci¹gowanie wsi Cicha Góra
budowa wodoci¹gu Boruja Nowa
po³¹czenie wodoci¹gu Sêkowo
budowa sieci wodoci¹gowej wraz z
przy³¹czem we wsi Kozie Laski

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
326.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
-

Plan

Wykonanie

442.847,00
21.357,00
21.357,00
16.000,00
3.157,00
2.200,00
395.000,00
395.000,00
364.000,00
6.000,00
8.000,00

392.020,00
16.981,00
16.981,00
12.929,00
2.545,00
1.507,00
355.310,00
355.310,00
331.305,00
5.962,00
1.172,00

17.000,00

16.871,00

Procent
wyk.
88,52%
79,51%

89,95%
89,95%
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01030

01095

600

60004

60013

60014

60016

630

700

63095

70005
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Izby rolnicze
Wydatki bie¿¹ce
sk³adki na izby rolnicze
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
konserwacja urz¹dzeñ melioracyjnych
badania glebowe
konkursy, prezentacje
op³ata melioracyjna Zwi¹zku Spó³ek
Wodnych
Transport i ³¹cznoæ
Lokalny transport zbiorowy
Utrzymanie komunikacji miejskiej
Wydatki bie¿¹ce
dop³ata do biletów ulgowych
Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki maj¹tkowe
projekt techniczny III etapu drogi obwodowej
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki bie¿¹ce
malowanie pasów
wykonanie znaków drogowych
utrzymanie dróg w okresie zimowym
remonty cz¹stkowe dróg powiatowych
oczyszczanie dróg w miecie
remont cz¹stkowy dróg gruntowych
Drogi publiczne gminne
Wydatki bie¿¹ce
remonty dorane dróg gruntowych
remonty cz¹stkowe dróg o nawierzchni
asfaltowej
remonty przepustów na drogach
malowanie pasów na jezdniach
naprawa i wymiana barierek i znaków
drogowych
utrzymanie dróg w okresie zimowym
rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych
gminy
wycinka drzew i krzewów przy drogach
dokoñczenie drogi Paproæ-Chojniki
dokoñczenie ul.Pó³wiejskiej
kary i odszkodowania
zakup kostki na wykonanie chodników
Wydatki maj¹tkowe
budowa chodnika w Parku Miejskim
budowa drogi gminnej w Przy³êku
budowa chodnika Pl.Niepodleg³oci
budowa chodnika ul.Kolejowa
budowa ³¹cznika ul.Bohaterów
nawierzchnia asfaltowa w rejonie ul.Ho³ogi
budowa cie¿ki rowerowej w Parku Miejskim
Turystyka
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
remont orodka OAZA
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wydatki bie¿¹ce
szacunki i wycena mienia
opracowania geodezyjne i kartograficzne
op³ata za wytr¹cenie gruntów rolnych z
produkcji
zakup us³ug pozosta³ych
odszkodowania
Wydatki maj¹tkowe
wykup gruntów

3.200,00
3.200,00
3.200,00
22.800,00
22.800,00
16.300,00
3.000,00
3.000,00

3.690,00
3.690,00
3.690,00
22.800,00
22.800,00
16.300,00
3.500,00
2.500,00

2.953,00
2.953,00
2.953,00
16.776,00
16.776,00
12.663,00
3.624,00
300,00

500,00

500,00

189,00

386.414,00
48.800,00
48.800,00
48.800,00
48.800,00
68.814,00
68.814,00
5.000,00
5.000,00
43.814,00
15.000,00
268.800,00
268.800,00
90.000,00

1.218.824,00
60.886,00
60.886,00
60.886,00
60.886,00
140.000,00
140.000,00
140.000,00
73.139,00
73.139,00
5.000,00
9.325,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
18.814,00
944.799,00
593.399,00
266.966,00

1.178.620,00
60.886,00
60.886,00
60.886,00
60.886,00
133.992,00
133.992,00
133.992,00
73.139,00
73.139,00
5.000,00
9.325,00
10.000,00
25.000,00
5.000,00
18.814,00
910.603,00
569.932,00
265.826,00

25.000,00

13.034,00

13.033,00

10.000,00
15.000,00

18.877,00
12.123,00

18.723,00
12.122,00

15.000,00

23.877,00

23.097,00

51.800,00

126.661,00

108.026,00

54.000,00

21.638,00

21.339,00

8.000,00
18.096,00
18.096,00
18.096,00
18.096,00
355.500,00
350.000,00
230.000,00
80.000,00
135.000,00

8.000,00
58.100,00
36.000,00
123,00
8.000,00
351.400,00
50.000,00
111.500,00
30.000,00
120.000,00
7.000,00
2.900,00
30.000,00
18.096,00
18.096,00
18.096,00
18.096,00
455.500,00
450.000,00
254.370,00
80.000,00
94.400,00

8.000,00
57.616,00
34.764,00
122,00
7.264,00
340.671,00
49.988,00
110.065,00
26.770,00
119.858,00
2.640,00
1.350,00
30.000,00
18.096,00
18.096,00
18.096,00
18.096,00
369.206,00
366.857,00
196.206,00
34.026,00
108.888,00

3.000,00

3.000,00

1.601,00

12.000,00
120.000,00
120.000,00

36.370,00
40.600,00
195.630,00
166.735,00

21.191,00
30.500,00
170.651,00
141.756,00

80,03%
80,03%
73,58%
73,58%

96,70%
100,00%
100,00%
100,00%
95,71%
95,71%
100,00%
100,00%

96,38%
96,05%

96,95%

100,00%
100,00%
100,00%
81,06%
81,52%
77,13%

87,23%
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wykonanie ogrodzenia na granicy gruntu
gminnego i posesji
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
ró¿ne wydatki mieszkaniowe
w tym: pochodne od wynagrodzeñ
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Wydatki bie¿¹ce
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Utrzymanie USC, Ewidencji Ludnoci i
Obrony Cywilnej
zadania zlecone
rodki gminy
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
wp³ata na PFRON
pozosta³e wydatki rzeczowe
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki bie¿¹ce
diety radnych i cz³onków komisji rady, spoza
rady
podró¿e s³u¿bowe krajowe
wydatki administracyjne
szkolenia, rozmowy telefoniczne, us³ugi
pocztowe
ubezpieczenia radnych
wydatki zwi¹zane z organizacj¹ spotkañ i
reprezentacj¹ gminy na zewn¹trz, kwiaty,
napoje, poczêstunek
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Utrzymanie Urzêdu Miejskiego
Wydatki bie¿¹ce
z tego:
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
wp³ata na PFRON
pozosta³e wydatki rzeczowe
Wydatki maj¹tkowe
zakup sprzêtu komputerowego
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿noci bud¿etowych
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia prowizyjne za inkaso
podatków
op³aty pocztowe, bankowe i egzekucyjne
pochodne od wynagrodzeñ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
diety dla so³tysów za udzia³ w komisjach i
sesjach rady
promocja gminy - foldery, mapy, widokówki,
afisze, przygotowanie filmu o Nowym
Tomylu, dodruk ksi¹¿ki "Dzieje Nowego
Tomyla", zdjêcia, filmy, wystawy, targi,
publikacje, udzia³ w imprezach promocyjnych
wymiana dowiadczeñ z zagranic¹
w tym:
- zakup upominków
- zakwaterowanie i wy¿ywienie
- podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

28.895,00

28.895,00

5.500,00
5.500,00
5.500,00
600,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.499.955,00
223.680,00

-

5.500,00
5.500,00
5.500,00
600,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.534.085,00
234.080,00

2.349,00
2.349,00
2.349,00
189,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.371.345,00
229.790,00

100,00%
100,00%
100,00%
95,40%
98,17%

223.680,00

234.080,00

229.790,00

98,17%

149.200,00
74.480,00
223.680,00
145.597,00
11.554,00
31.951,00
100,00
34.478,00

148.400,00
85.680,00
234.080,00
145.597,00
11.554,00
31.951,00
100,00
44.878,00

148.400,00
81.390,00
229.790,00
145.432,00
11.452,00
30.780,00
42.126,00

100,00%
94,99%
98,17%

167.350,00

150.850,00

144.323,00

95,67%

167.350,00

150.850,00

144.323,00

95,67%

108.720,00

111.220,00

110.400,00

6.000,00
13.000,00

2.500,00
11.000,00

1.732,00
10.007,00

29.000,00

15.500,00

12.768,00

630,00

630,00

630,00

10.000,00

10.000,00

8.786,00

2.877.483,00

2.860.883,00

2.724.454,00

95,23%

2.877.483,00
2.852.483,00

2.860.883,00
2.835.883,00

2.724.454,00
2.701.529,00

95,23%
95,26%

1.721.025,00
128.843,00
369.500,00
800,00
632.315,00
25.000,00
25.000,00

1.721.025,00
128.843,00
368.000,00
250,00
617.765,00
25.000,00
25.000,00

1.664.976,00
120.999,00
310.361,00
8,00
605.185,00
22.925,00
22.925,00

75.000,00

83.943,00

76.554,00

91,20%

75.000,00

83.943,00

76.554,00

91,20%

28.000,00

28.000,00

20.694,00

47.000,00
156.442,00
156.442,00

54.443,00
1.500,00
204.329,00
204.329,00

54.439,00
1.421,00
196.224,00
196.224,00

20.142,00

32.642,00

28.896,00

60.000,00

71.600,00

70.534,00

15.000,00

14.450,00

12.223,00

2.000,00
10.000,00
3.000,00

2.000,00
9.450,00
3.000,00

702,00
8.549,00
2.972,00

42,71%
42,71%

91,70%

96,03%
96,03%
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op³aty telefoniczne i zakup materia³ów dla
16.200,00
so³tysów
sk³adki na stowarzyszenia, zrzeszenia i
20.600,00
WOKiST
koszty i prowizje bankowe
24.500,00
punkt informacji europejskiej
udzia³ w konkursie Gmina Fair Play
udzia³ w konkursie Gmina Przyjazna
rodowisku
ubezpieczenia wyjazdów zagranicznych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
3.480,00
s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
3.480,00
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
zadania zlecone
3.480,00
bie¿¹ce prowadzenie rejestru wyborców
3.480,00
w tym: pochodne od wynagrodzeñ
490,00
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
zadania zlecone
Diety
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
306.200,00
przeciwpo¿arowa
Komendy powiatowe Policji
Wydatki bie¿¹ce
zakup paliwa
Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej
Wydatki bie¿¹ce
Ochotnicze stra¿e po¿arne
110.200,00
Utrzymanie jednostek ochotniczych stra¿y
110.200,00
po¿arnych z terenu gminy
rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych
gminy
Obrona cywilna
200,00
zadania zlecone
200,00
zakup materia³ów
200,00
Stra¿ Miejska
195.800,00
Wydatki bie¿¹ce
195.800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników
125.460,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne
9.948,00
pochodne od wynagrodzeñ
27.529,00
wp³ata na PFRON
100,00
pozosta³e wydatki rzeczowe
32.763,00
Obs³uga d³ugu publicznego
201.000,00
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i
201.000,00
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
odsetki od po¿yczki i kredytu
201.000,00
Ró¿ne rozliczenia
300.000,00
Rezerwy ogólne i celowe
300.000,00
rezerwa ogólna
300.000,00
Owiata i wychowanie
12.863.019,00
Szko³y podstawowe
7.313.800,00
zadania zlecone
Wydatki bie¿¹ce
7.233.800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników
4.462.200,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne
356.000,00
pochodne od wynagrodzeñ
976.000,00
pozosta³e wydatki
1.439.600,00
Wydatki maj¹tkowe
80.000,00
budowa sali gimnastycznej Szko³a
80.000,00
Podstawowa nr 2
Przedszkola
222.000,00
Wydatki bie¿¹ce
222.000,00
wynagrodzenia osobowe pracowników
165.000,00

19.787,00

18.956,00

19.000,00

18.710,00

24.500,00
5.500,00
12.550,00

26.430,00
5.218,00
12.782,00

4.300,00

2.430,00

-

45,00

56.424,00

56.406,00

99,97%

3.480,00

3.462,00

99,48%

3.480,00
3.480,00
490,00
52.944,00
52.944,00
37.472,00
1.398,00
14.074,00

3.462,00
3.462,00
472,00
52.944,00
52.944,00
37.472,00
1.398,00
14.074,00

99,48%
99,48%

328.000,00

322.200,00

98,23%

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

100,00%
100,00%

7.000,00

7.000,00

100,00%

7.000,00
120.000,00

7.000,00
119.528,00

100,00%
99,61%

116.500,00

116.130,00

99,68%

3.500,00

3.398,00

200,00
200,00
200,00
195.800,00
195.800,00
125.460,00
9.948,00
27.529,00
100,00
32.763,00
201.000,00

200,00
200,00
200,00
190.472,00
190.472,00
125.425,00
8.458,00
25.850,00
30.739,00
155.893,00

100,00%
100,00%
100,00%
97,28%
97,28%

201.000,00

155.893,00

77,56%

201.000,00
205.500,00
205.500,00
205.500,00
13.244.381,00
7.240.817,00
8.625,00
7.240.817,00
4.432.440,00
319.123,00
949.646,00
1.539.608,00
-

155.893,00
0,00
0,00
0,00
13.076.935,00
7.158.988,00
8.624,00
7.158.988,00
4.375.746,00
318.913,00
948.715,00
1.515.614,00
-

77,56%
0,00%
0,00%
0,00%
98,74%
98,87%
99,99%
98,87%

259.411,00
259.411,00
176.740,00

100,00%
100,00%
100,00%

77,56%

255.759,00
255.759,00
174.596,00

98,59%
98,59%
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dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki
Gimnazja
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki
Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bie¿¹ce
zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
wymiana zagraniczna m³odzie¿y
kolegium jêzyków obcych
organizacje konkursów KANGUR
fundusz wiadczeñ socjalnych emerytów i
rencistów
koszty komisji kwalifikacyjnej i
egzaminacyjnej
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Wydatki bie¿¹ce
prowadzenie profilaktyki
prowadzenie wietlic socjoterapeutycznych
pozosta³e wydatki rzeczowe
w tym: pochodne od wynagrodzeñ
Opieka spo³eczna
¯³obki
Wydatki bie¿¹ce
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego "¯³obek"
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
zadania zlecone
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
zadania zlecone
zadania w³asne
Wydatki bie¿¹ce
wiadczenia spo³eczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bie¿¹ce
wiadczenia spo³eczne
op³aty pocztowe
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
zadania zlecone
Wydatki bie¿¹ce
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej

13.000,00
33.000,00
11.000,00
4.096.800,00
4.096.800,00
2.680.000,00
201.000,00
585.000,00
630.800,00
518.300,00
518.300,00
95.000,00
5.700,00
20.400,00
397.200,00

13.517,00
37.154,00
32.000,00
4.453.958,00
4.453.958,00
2.665.281,00
199.312,00
567.176,00
1.022.189,00
541.577,00
541.577,00
98.800,00
5.700,00
21.177,00
415.900,00

12.386,00
36.882,00
31.895,00
4.452.000,00
4.452.000,00
2.664.771,00
199.311,00
567.016,00
1.020.902,00
499.087,00
499.087,00
73.769,00
4.746,00
15.633,00
404.939,00

506.000,00

508.442,00

485.723,00

95,53%

506.000,00
330.000,00
23.000,00
73.300,00
79.700,00
71.512,00
71.512,00
71.512,00
134.607,00
134.607,00
22.000,00
48.500,00
3.950,00

508.442,00
321.495,00
22.826,00
71.000,00
93.121,00
77.555,00
77.555,00
77.555,00
162.621,00
162.621,00
22.000,00
48.500,00
3.950,00

485.723,00
311.545,00
22.825,00
60.742,00
90.611,00
76.367,00
76.367,00
76.367,00
149.011,00
149.011,00
9.794,00
48.500,00
3.950,00

95,53%

59.057,00

84.877,00

84.877,00

99,96%
99,96%

92,15%
92,15%

98,47%
98,47%
91,63%
91,63%

1.100,00

3.294,00

1.890,00

306.500,00
306.500,00
306.500,00
155.060,00
142.840,00
8.600,00
4.600,00
3.841.900,00
462.500,00
462.500,00

306.500,00
306.500,00
306.500,00
155.060,00
142.840,00
8.600,00
6.300,00
4.174.420,00
462.500,00
462.500,00

293.655,00
293.655,00
293.655,00
148.596,00
137.879,00
7.180,00
5.209,00
3.930.758,00
462.500,00
462.500,00

82,68%
94,16%
100,00%
100,00%

462.500,00

462.500,00

462.500,00

100,00%

45.500,00

24.629,00

24.629,00

100,00%

95,81%
95,81%
95,81%

45.500,00

24.629,00

24.629,00

100,00%

1.149.500,00

1.238.179,00

1.237.103,00

99,91%

849.500,00
300.000,00
1.149.500,00
1.089.500,00
60.000,00
895.000,00
895.000,00
895.000,00
5.000,00

902.179,00
336.000,00
1.238.179,00
1.188.402,00
49.777,00
989.010,00
989.010,00
984.010,00
5.000,00

901.343,00
335.760,00
1.237.103,00
1.187.326,00
49.777,00
746.993,00
746.993,00
746.437,00
556,00

99,91%
99,93%
99,91%

68.800,00

38.718,00

38.718,00

100,00%

68.800,00
68.800,00
68.800,00
762.100,00

38.718,00
38.718,00
38.718,00
774.437,00

38.718,00
38.718,00
38.718,00
774.316,00

100,00%
100,00%

75,53%
75,53%

99,98%
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zadania zlecone
zadania w³asne
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki rzeczowe
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki rzeczowe
Pomoc dla repatriantów
Wydatki bie¿¹ce
wydatki zwi¹zane z repatriantem z
Kazachstanu
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
zadania zlecone
Wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
zadania zlecone
Wydatki bie¿¹ce
zdarzenia losowe i charytatywne
do¿ywianie dzieci w szko³ach
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki rzeczowe
Przedszkola
Wydatki bie¿¹ce
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego Przedszkola
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e szkolenia
m³odzie¿y
Wydatki bie¿¹ce
finansowanie wypoczynku wakacyjnego w
tym: pochodne od wynagrodzeñ
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki bie¿¹ce
dotacja z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego
Przedszkola
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki bie¿¹ce
op³aty na rzecz ochrony rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w ramach zastêpczej s³u¿by wojskowej
pozosta³e wydatki rzeczowe
rodki do dyspozycji jednostek pomocniczych
gminy
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych
w ramach zastêpczej s³u¿by wojskowej
pochodne od wynagrodzeñ
pozosta³e wydatki rzeczowe

234.600,00
527.500,00
762.100,00
454.726,00
35.730,00
99.227,00
172.417,00

234.600,00
539.837,00
774.437,00
467.063,00
33.518,00
96.227,00
177.629,00

234.600,00
539.716,00
774.316,00
466.990,00
33.518,00
96.227,00
177.581,00

100,00%
99,98%
99,98%

411.500,00

439.500,00

439.235,00

99,94%

411.500,00
204.816,00
16.042,00
58.002,00
132.640,00
-

439.500,00
204.816,00
15.101,00
58.634,00
160.949,00
2.000,00
2.000,00

439.235,00
204.816,00
15.100,00
58.428,00
160.891,00
2.000,00
2.000,00

99,94%

-

100,00%
100,00%

2.000,00

2.000,00

47.000,00
47.000,00
5.000,00
42.000,00
3.593.400,00
787.300,00
787.300,00
594.600,00
40.000,00
129.400,00
23.300,00
2.766.700,00
2.766.700,00

4.532,00
4.532,00
4.532,00
200.915,00
5.220,00
200.915,00
5.000,00
195.915,00
3.645.740,00
738.640,00
738.640,00
556.254,00
36.654,00
122.588,00
23.144,00
2.867.700,00
2.867.700,00

4.532,00
4.532,00
4.532,00
200.732,00
5.220,00
200.732,00
4.817,00
195.915,00
3.622.400,00
715.753,00
715.753,00
540.238,00
35.182,00
117.938,00
22.395,00
2.867.700,00
2.867.700,00

100,00%
100,00%
100,00%
99,91%
100,00%
99,91%

2.766.700,00

2.867.700,00

2.867.700,00

100,00%

28.100,00

28.100,00

27.647,00

98,39%

28.100,00

28.100,00

27.647,00

98,39%

1.100,00

1.100,00

1.069,00

97,18%

11.300,00
11.300,00

11.300,00
11.300,00

11.300,00
11.300,00

100,00%
100,00%

99,36%
96,90%
96,90%

100,00%
100,00%

11.300,00

11.300,00

11.300,00

100,00%

1.687.589,00
470.000,00
470.000,00

1.799.693,00
28.000,00
28.000,00
28.000,00
470.300,00
470.300,00

1.589.670,00
17.972,00
17.972,00
17.972,00
446.870,00
446.870,00

88,33%
64,19%
64,19%

10.835,00

10.835,00

10.783,00

459.165,00

459.165,00

435.787,00

300,00

300,00

354.589,00
354.589,00
170.950,00
10.885,00

-

370.481,00
370.481,00
170.950,00
10.885,00

369.409,00
369.409,00
170.942,00
10.657,00

26.180,00

40.180,00

40.170,00

36.967,00
109.607,00

36.967,00
110.857,00

36.534,00
110.570,00

95,02%
95,02%

99,71%
99,71%
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wydatki do dyspozycji jednostek
pomocniczych gminy
Schroniska dla zwierz¹t
Wydatki bie¿¹ce
Owietlenie ulic, placów i dróg
zadania zlecone
Wydatki bie¿¹ce
zakup energii
konserwacja owietlenia
zakup materia³ów
wydatki do dyspozycji jednostek
pomocniczych gminy
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
utrzymanie kanalizacji deszczowej
utrzymanie szaletu miejskiego
w tym:
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- pochodne od wynagrodzeñ
konserwacja rowów odp³ywowych
opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego
pozosta³e wydatki komunalne
wydatki do dyspozycji jednostek
pomocniczych gminy
Wydatki maj¹tkowe
kanalizacja sanitarna ul.Kolejowa
budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stary
Tomyl
budowa szaletu miejskiego
budowa kanalizacji sanitarnej w Glinnie
sieæ wodoci¹gowa Kociuszki II
sieæ wodoci¹gowa ul.Piaskowa
sieæ wodoci¹gowa ul.Poziomkowa
kanalizacja deszczowa w rejonie ul.Ho³ogi
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Wydatki bie¿¹ce
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
wydatki jednostek pomocniczych gminy
Biblioteki
Wydatki bie¿¹ce
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Wydatki bie¿¹ce
czêciowe pokrycie wydatków na remont
Kocio³a pw NSPJ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
organizacja jarmarku i do¿ynek gminnych
wi¹teczny wystrój miasta
organizacja imprez pozosta³ych
wydatki zwi¹zane z finansowaniem jubileuszy
wydatki jednostek pomocniczych gminy
wydatki na konkurs Moja Ma³a Ojczyzna
czynsz najmu Kino Nowoci
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Wydatki bie¿¹ce
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
pochodne od wynagrodzeñ

-

642,00

536,00

40.000,00
40.000,00
541.450,00
141.350,00
541.450,00
427.721,00
81.629,00
30.000,00

29.170,00
29.170,00
497.569,00
141.350,00
497.569,00
425.222,00
52.134,00
18.113,00

2.100,00

2.100,00

365.000,00
165.000,00
55.000,00
30.000,00

349.462,00
177.318,00
55.000,00
41.818,00

228.680,00
123.304,00
46.340,00
11.386,00

20.000,00

8.800,00
400,00
1.733,00
20.000,00

7.200,00
393,00
1.639,00
13.587,00

50.000,00

50.000,00

41.768,00

10.000,00

10.000,00

9.723,00

500,00

500,00

172.144,00
4.000,00

105.376,00
1.277,00

40.000,00
40.000,00
458.000,00
458.000,00
390.000,00
68.000,00
-

200.000,00
200.000,00

-

72,93%
72,93%
91,90%
100,00%
91,90%

65,44%
69,54%

61,21%

-

1.881.000,00
910.000,00
910.000,00

45.000,00
29.000,00
74.744,00
5.200,00
13.000,00
1.200,00
1.967.539,00
931.500,00
931.500,00

17.610,00
28.503,00
51.303,00
275,00
6.408,00
1.964.525,00
931.448,00
931.448,00

99,85%
99,99%
99,99%

910.000,00

910.000,00

910.000,00

100,00%

810.000,00
810.000,00

21.500,00
842.000,00
842.000,00

21.448,00
842.000,00
842.000,00

100,00%
100,00%

810.000,00

842.000,00

842.000,00

100,00%

-

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

100,00%
100,00%

-

10.000,00

10.000,00

161.000,00
161.000,00
95.000,00
50.000,00
12.000,00
4.000,00
-

184.039,00
184.039,00
90.500,00
50.000,00
16.500,00
4.000,00
2.689,00
2.000,00
18.350,00

181.077,00
181.077,00
85.653,00
49.548,00
16.849,00
6.032,00
2.645,00
2.000,00
18.350,00

98,39%
98,39%

334.588,00

336.280,00

335.203,00

99,68%

334.588,00
334.588,00
159.610,00
16.314,00
35.765,00

336.280,00
336.280,00
159.610,00
13.494,00
34.965,00

335.203,00
335.203,00
159.610,00
13.494,00
34.164,00

99,68%
99,68%
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pozosta³e wydatki rzeczowe
122.899,00
Kultura fizyczna i sport
406.400,00
Obiekty sportowe
186.800,00
Utrzymanie stadionu, kortu i pawilonu
186.800,00
sportowego
Wydatki bie¿¹ce
186.800,00
wynagrodzenia osobowe pracowników
81.300,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne
6.900,00
pochodne od wynagrodzeñ
17.800,00
pozosta³e wydatki rzeczowe
80.800,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
87.300,00
Wydatki bie¿¹ce
87.300,00
organizacja gminnych imprez sportowych
41.800,00
finansowanie szkolnych klubów sportowych
45.500,00
z tego:
- AIKIDO
2.500,00
- UKS
43.000,00
- UKS KANGUR
- rozgrywki sportowe gminne
Pozosta³a dzia³alnoæ
132.300,00
Wydatki bie¿¹ce
132.300,00
wydatki zwi¹zane z finansowaniem zadañ
132.300,00
sportowych
- KS Budowlani
9.000,00
- KS Polonia
60.000,00
- KS Korona
24.000,00
- LZS S¹topy
10.000,00
- udzia³ zespo³ów sportowo-wiejskich w
2.500,00
imprezach ponadgminnych
- LZS Boruja Kocielna
12.000,00
- SAM Jastrzêbsko Stare
12.000,00
- Osiedlowy Klub Szachowy i Klub Quidam
800,00
- Strzelnica LOK
2.000,00
- MKS Gromy
- Sekcja tenisa sto³owego KS Korona
- Polski Zwi¹zek Hodowców Go³êbi  udzia³ w
zawodach
wydatki jednostek pomocniczych gminy
Razem 30.316.041,00

128.211,00
410.718,00
181.987,00

127.935,00
395.577,00
169.180,00

96,31%
92,96%

181.987,00

169.180,00

92,96%

181.987,00
77.302,00
6.900,00
16.985,00
80.800,00
87.300,00
87.300,00
41.800,00
45.500,00

169.180,00
69.939,00
4.507,00
14.801,00
79.933,00
85.198,00
85.198,00
39.875,00
45.323,00

92,96%

2.500,00
35.500,00
5.000,00
2.500,00
141.431,00
141.431,00

2.500,00
35.323,00
5.000,00
2.500,00
141.199,00
141.199,00

140.300,00

140.069,00

9.000,00
60.000,00
24.000,00
10.000,00

8.983,00
60.000,00
24.000,00
9.935,00

2.500,00

2.380,00

12.000,00
12.000,00
800,00
2.000,00
6.000,00
1.600,00

11.987,00
11.995,00
995,00
1.995,00
6.000,00
1.598,00

400,00

400,00

1.131,00
32.350.547,00

1.130,00
31.077.509,00

97,59%
97,59%

99,84%
99,84%

96,06%

Jak wynika z powy¿szego zestawienia najwiêcej wydano
³¹cznie w dzia³ach:

-

Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomylu
1.854.410 z³.

Dzia³ 801 - Owiata i wychowanie

13.076.935 z³.

-

Szko³a Podstawowa w Boruii Kocielnej

988.736 z³.

3.622.400 z³.

-

Szko³a Podstawowa w Bukowcu

579.236 z³.

16.699.335 z³.

-

Szko³a Podstawowa w Wytomylu

444.935 z³.

-

Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku

416.000 z³.
373.922 z³.

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

ród³em finansowania tych dzia³alnoci by³y:
-

subwencja owiatowa

9.507.744 z³.

-

Szko³a Podstawowa w S¹topach

-

dotacja celowa na realizacjê zadañ zleconych wyprawki
dla dzieci klas pierwszych z rodzin najubo¿szych 8.624 z³.

-

Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomylu
2.501.749 z³.

-

dotacja celowa na realizacjê zadañ w³asnych fundusz
wiadczeñ dla nauczycieli emerytów i rencistów
86.281 z³.

-

w³asne rodki gminy

-

przedszkola przy szko³ach podstawowych

-

gimnazja

4.452.000 z³.

-

Gimnazjum w Nowym Tomylu

3.665.969 z³.

-

Gimnazjum w Boruii Kocielnej

786.031 z³.

7.096.686 z³.

Z powy¿szej kwoty finansowano nastêpuj¹ce zadania:
W dziale 801 - Owiata i wychowanie
-

szko³y podstawowe

13.076.935 z³.
7.158.988 z³.

255.759 z³.

-

dowo¿enie uczniów do szkó³

499.087 z³.

-

utrzymanie Orodka Owiaty i Sportu

485.723 z³.

-

dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

76.367 z³.
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pozosta³a dzia³alnoæ

149.011 z³.

-

dotacja dla zak³adu bud¿etowego pod nazw¹ ¯³obek
w kwocie
462.500 z³.

Z wydatkowanej kwoty 8.158.608 z³. stanowi³y wynagrodzenia, 1.628.988 z³. pochodne od wynagrodzeñ, 637.477 z³.
fundusz wiadczeñ socjalnych.

Wykonanie planu finansowego ¯³obka przedstawione
zosta³o w dalszej czêci Sprawozdania Zak³ady bud¿etowe.

Pozosta³e wydatki rzeczowe

Na pomoc spo³eczn¹ wydano

2.651.862 z³.

w tym:

Podstawowe formy pomocy:

-

wydatki na remonty bie¿¹ce

293.758 z³.

1. Zadania zlecone

-

dokszta³cenie i doskonalenie nauczycieli

76.367 z³.

-

sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

94

-

dofinansowanie dzia³alnoci kolegium jêzyków obcych
48.500 z³.

-

zasi³ki sta³e

38

-

wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówek owiatowych
2.233.237 z³.

-

zasi³ki wyrównawcze

48

-

renty socjalne

-

gwarantowane zasi³ki okresowe

10

-

macierzyñskie zasi³ki okresowe

52

-

macierzyñskie zasi³ki jednorazowe

40

-

sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

41

-

zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne

57

-

wyprawki szkolne

58

-

wyp³.za skutki klêsk ¿ywio³owych

W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatkowano kwotê
-

3.468.258 z³.

3.622.400 z³.

utrzymanie wietlic szkolnych

715.753 z³.

-

wietlica przy Szkole Podstawowej nr 1

150.071 z³.

-

wietlica przy Szkole Podstawowej w Boruii Kocielnej
47.540 z³.

korzystaj¹cych

119

-

wietlica przy Szkole Podstawowej w Bukowcu
50.060 z³.

-

wietlica przy Szkole Podstawowej w Jastrzêbsku
8.772 z³.

-

wietlica przy Szkole Podstawowej w Wytomylu
9.006 z³.

-

wietlica przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym
Tomylu
196.788 z³.

-

wietlica przy Gimnazjum w Nowym Tomylu
253.516 z³.

-

-

dotacje dla zak³adu bud¿etowego Przedszkola
2.879.000 z³.

dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania zlecone
w kwocie
1.209.042 z³.

-

-

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci
i m³odzie¿y
27.647 z³.

dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na dofinansowanie
zadañ w³asnych:

W dziale 853 - Opieka spo³eczna

3.930.758 z³.

z tego:
Wydatki z zakresu pomocy spo³ecznej:
- sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
- zasi³ki i pomoc w naturze
- sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
- zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
- utrzymanie orodka pomocy spo³.
- us³ugi opiekuñcze
- pomoc dla repatriantów
- usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
- pozosta³a dzia³alnoæ
w tym:
dofinansowanie z bud¿etu pañstwa
- dodatki mieszkaniowe
w tym:
dofinansowanie z bud¿etu pañstwa
OGÓ£EM
w tym:
dofinansowanie z bud¿etu pañstwa

2. Zadania w³asne
-

do¿ywianie dzieci w szko³ach

550

-

bony obiadowe dla doros³ych

112

-

zasi³ki celowe

414

-

us³ugi opiekuñcze

93

ród³em finansowania tej dzia³alnoci by³y:

-

-

dodatki mieszkaniowe

231.010 z³.

-

do¿ywianie w szko³ach

75.695 z³.

rodki w³asne gminy

1.952.511 z³.

ogó³em
24.629 z³.
1.187.326 z³.
49.777 z³.
38.718 z³.
774.316 z³.
439.235 z³.
2.000 z³.
4.532 z³.
200.732 z³.

zad.zlec.
24.629 z³.
851.566 z³.
49.777 z³.
38.718 z³.
234.600 z³.
4.532 z³.
5.220 z³.

zad.w³asne

75.695 z³.
746.993 z³.

-

75.695 z³.
746.993 z³.

231.010 z³.
3.468.258 z³.

1.209.042 z³.

231.010 z³.
2.259.216 z³.

306.705 z³.

-

306.705 z³.

335.760 z³.
539.716 z³.
439.235 z³.
2.000 z³.
195.512 z³.
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Z wydatkowanej kwoty do Spó³dzielni Mieszkaniowej
przekazano 321.805 z³. do Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej 329.728 z³. oraz do innych zak³adów i osób prywatnych
94.904 z³.

zakup rodków bhp

W dziale 750 - Administracja publiczna

zakup ksi¹¿ek, czasopism i wydawnictw

zakup materia³ów biurowych
zakup pozosta³ych materia³ów

3.371.345 z³.

z tego:
Urzêdy wojewódzkie

229.790 z³.

prowadzenie spraw administracji rz¹dowej z zakresu
Urzêdu Stanu Cywilnego, Ewidencji Ludnoci i Obrony
Cywilnej
-

rodki z bud¿etu pañstwa

-

rodki w³asne gminy

81.390 z³.

wynagrodzenia pracowników

-

pochodne od wynagrodzeñ

30.780 z³.

-

pozosta³e wydatki rzeczowe

42.126 z³.

156.884 z³.

ekwiwalent na zakup stroju reprezentacyjnego USC 600 z³.
zakup materia³ów i wyposa¿enia

11.922 z³.

zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazu i wody
remont w archiwum
okresowe badania lekarskie

38.192 z³.
9.485 z³.
39.927 z³.

zakup rodków czystoci

5.792 z³.

zakup wody

9.454 z³.

zakup sprzêtu, czêci zamiennych i materia³ów do komputerów i ksera
52.573 z³.

148.400 z³.

-

7.930 z³.

5.180 z³.

zakup wyposa¿enia

14.577 z³.

zakup energii, wody, gazu

55.199 z³.

remont pomieszczeñ

9.201 z³.

okresowe badania lekarskie

1.512 z³.

us³ugi pocztowe

67.543 z³.

us³ugi telefoniczne

68.446 z³.

us³ugi informatyczne

52.133 z³.

szkolenia pracowników

29.308 z³.

us³ugi zwi¹zane z napraw¹, konserwacj¹ sprzêtu
23.279 z³.

670 z³.
89 z³.

umowy zlecenia

28.869 z³.
26.293 z³.

op³aty pocztowe

3.457 z³.

delegacje s³u¿bowe

op³aty telefoniczne

7.104 z³.

rycza³ty za u¿ywanie w³asnych samochodów 22.760 z³.

sprz¹tanie pomieszczeñ w USC

3.000 z³.

ubezpieczenia

konserwacja systemów komputerowych

2.013 z³.

zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

35.122 z³.

koszty szkoleñ

2.296 z³.

wydatki maj¹tkowe

22.925 z³.

zakup sprzêtu komputerowego

22.925 z³.

-

pozosta³e us³ugi, oprawa ksi¹g, wywóz nieczystoci1.428 z³.
podró¿e s³u¿bowe krajowe
fundusz wiadczeñ socjalnych

954 z³.
3.413 z³.

Rady gmin

144.323 z³.

-

diety radnych

110.400 z³.

-

zakup materia³ów

10.007 z³.

-

op³aty pocztowe i telefoniczne

10.257 z³.

-

szkolenia

2.511 z³.

-

podró¿e radnych

1.732 z³.

-

ubezpieczenie radnych

-

wydatki reprezentacyjne

Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych 76.554 z³.
-

wynagrodzenie za inkaso podatków

-

umowy zlecenia

7.220 z³.

-

sk³adki od wyp³at zleconych

1.421 z³.

-

us³ugi pocztowe i komornicze

Pozosta³a dzia³alnoæ

20.694 z³.

47.219 z³.
196.224 z³.

-

diety dla so³tysów

-

zakup materia³ów dla so³tysów

-

zakup upominków w zwi¹zku z wymian¹ zagraniczn¹
702 z³.

-

zakup materia³ów na gminny punkt informacji europejskiej
483 z³.

310.361 z³.

-

zakup materia³ów pomocniczych

8 z³.

-

zakup us³ug zwi¹zane z wymian¹ zagraniczn¹

605.185 z³.

-

zakup us³ug promocyjnych

33.338 z³.

-

op³aty za telefony so³tysów

17.866 z³.

630 z³.
8.786 z³.

Urzêdy gmin

2.724.454 z³.

-

wynagrodzenia pracowników

1.785.975 z³.

-

pochodne od wynagrodzeñ

-

wp³ata na PFRON

-

pozosta³e wydatki rzeczowe

w tym:

7.590 z³.

28.896 z³.
1.091 z³.

37.196 z³.
8.549 z³.
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-

koszty i prowizje bankowe

-

koszty obs³ugi gminnego punktu informacji europejskiej
4.733 z³.

Utrzymanie punktu przechowywania bezpañskich psów
29.170 z³.

-

udzia³ gminy w konkursach Gmina Fair Play,

Owietlenie ulic, placów i dróg

Gmina Przyjazna rodowisku

26.430 z³.

15.213 z³.

-

wydatki jednostek pomocniczych gminy

497.569 z³.

z tego:

-

podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

2.972 z³.

-

zakup materia³ów

-

sk³adki na stowarzyszenia, zrzeszenia i WOKiST 18.710 z³.

-

zakup energii

-

ubezpieczenie

-

naprawa, wymiana i konserwacja

45 z³.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
1.589.670 z³.
Gospodarka ciekowa i ochrona wód

17.972 z³.

w tym: odsetki od nieterminowych op³at
Oczyszczanie miast i wsi

178 z³.

wynagrodzenie poborowych odbywaj¹cych s³u¿bê wojskow¹ do prac porz¹dkowych
10.783 z³.

-

zakup materia³ów do wykonywania prac porz¹dkowych
3.707 z³.

-

oczyszczanie miast przez Komtech zgodnie z umow¹ przetargow¹
394.594 z³.

-

selektywna zbiórka materia³ów wtórnych

-

wydatki jednostek pomocniczych gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-

37.486 z³.
300 z³.
369.409 z³.

wydatki jednostki organizacyjnej gminy Parku Miejskiego
368.872 z³.

20.213 z³.
425.222 z³.
52.134 z³.

Pozosta³a dzia³alnoæ

228.680 z³.

W dziale tym nie wykorzystano rodków przeznaczonych
na utrzymanie szaletu miejskiego z uwagi na zamkniêcie ju¿
z pocz¹tkiem roku.
ZADANIA ZLECONE

446.870 z³.

-

537 z³.

W ramach planowanych dochodów i wydatków bud¿etu
gminy wykonywane by³y zadania z zakresu administracji
rz¹dowej i inne zadania zlecone ustawami. Na wykonanie
tych zadañ gmina otrzyma³a dotacje celowe. Na podstawie
zawiadomieñ dysponentów rodków do bud¿etu na 2003 r.
przyjêto kwotê 1.351.280 z³. W ci¹gu roku kwota ta wzros³a do
1.564.877 z³. Wydatkowano 1.564.022 z³. co stanowi 99,95%.
Niewykorzystane rodki zwrócone zosta³y dysponentom
w styczniu 2004 r.
Zadanie zlecone wykonywane by³y w 6 dzia³ach.
Dochody i wydatki zadañ zleconych w 2003 r. przedstawia³y siê nastêpuj¹co:

DOCHODY

Dz.
750

Rozdz.

Paragraf

75011
201

751
75101

201
75110
201

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
149.200,00
149.200,00

148.400,00
148.400,00

148.400,00 100,00%
148.400,00 100,00%

149.200,00

148.400,00

148.400,00 100,00%

3.480,00

56.424,00

56.406,00 99,97%

3.480,00

3.480,00

3.462,00 99,48%

3.480,00

3.480,00

3.462,00 99,48%

0,00

52.944,00

52.944,00 100,00%

0,00

52.944,00

52.944,00 100,00%

Plan

Wykonanie

Procent
wyk.
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754
75414
201
801

80101
201

853
85313

201

85314

201

85316

201
85319
201
85378
201
85395
201

900
90015
201
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Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Razem

200,00

200,00

200,00 100,00%

200,00

200,00

200,00 100,00%

200,00

200,00

200,00 100,00%

0,00
0,00

8.625,00
8.625,00

8.624,00 99,99%
8.624,00 99,99%

0,00

8.625,00

8.624,00 99,99%

1.198.400,00 1.209.878,00 1.209.042,00 99,93%
45.500,00

24.629,00

24.629,00 100,00%

45.500,00

24.629,00

24.629,00 100,00%

849.500,00

902.179,00

901.343,00 99,91%

849.500,00

902.179,00

901.343,00 99,91%

68.800,00

38.718,00

38.718,00 100,00%

68.800,00

38.718,00

38.718,00 100,00%

234.600,00

234.600,00

234.600,00 100,00%

234.600,00

234.600,00

234.600,00 100,00%

0,00

4.532,00

4.532,00 100,00%

0,00

4.532,00

4.532,00 100,00%

0,00

5.220,00

5.220,00 100,00%

0,00

5.220,00

5.220,00 100,00%

0,00

141.350,00

141.350,00 100,00%

0,00

141.350,00

141.350,00 100,00%

0,00

141.350,00

141.350,00 100,00%

1.351.280,00 1.564.877,00 1.564.022,00 99,95%
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WYDATKI

Dz.
750

Rozdz.
75011

Paragraf

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440

751
75101

75110

4110
4120
4210
4300
3030
4110
4120
4210
4300

754
75414
801

4210

80101
3240

853
85313
4130
85314
3110
4110
85316
85319

3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
149.200,00
149.200,00
97.550,00
7.740,00
18.827,00
2.580,00
7.460,00
3.350,00
670,00
8.066,00
670,00

148.400,00
148.400,00
97.550,00
7.740,00
18.827,00
2.580,00
7.460,00
3.350,00
670,00
7.266,00
670,00

2.287,00

2.287,00

2.287,00 100,00%

3.480,00

56.424,00

56.406,00 99,97%

3.480,00

3.480,00

3.462,00 99,48%

430,00
60,00
590,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

430,00
60,00
590,00
2.400,00
52.944,00
37.472,00
1.223,00
175,00
700,00
13.374,00

200,00

200,00

200,00
200,00
0,00
0,00

200,00
200,00
8.625,00
8.625,00

200,00
200,00
8.624,00
8.624,00

0,00

8.625,00

8.624,00 99,99%

Plan

Wykonanie
148.400,00
148.400,00
97.550,00
7.740,00
18.827,00
2.580,00
7.460,00
3.350,00
670,00
7.266,00
670,00

413,00
59,00
590,00
2.400,00
52.944,00
37.472,00
1.223,00
175,00
700,00
13.374,00

Procent
wyk.
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

96,05%
98,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

200,00 100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,99%

1.198.400,00 1.209.878,00 1.209.042,00 99,93%
45.500,00

24.629,00

24.629,00 100,00%

45.500,00

24.629,00

24.629,00 100,00%

849.500,00

902.179,00

901.343,00 99,91%

789.500,00
60.000,00

852.402,00
49.777,00

851.566,00 99,90%
49.777,00 100,00%

68.800,00

38.718,00

38.718,00 100,00%

68.800,00
234.600,00

38.718,00
234.600,00

38.718,00 100,00%
234.600,00 100,00%

1.530,00

1.530,00

1.530,00 100,00%

139.150,00
10.930,00
26.310,00
3.527,00
9.296,00
6.460,00
611,00
31.250,00
887,00
520,00

139.150,00
10.930,00
26.310,00
3.527,00
9.296,00
6.460,00
611,00
31.250,00
887,00
520,00

139.150,00
10.930,00
26.310,00
3.527,00
9.296,00
6.460,00
611,00
31.250,00
887,00
520,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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3110
3110

900
90015

4260
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Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wiadczenia spo³eczne
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Razem

4.129,00

4.129,00

4.129,00 100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00

4.532,00
4.532,00
5.220,00
5.220,00

4.532,00
4.532,00
5.220,00
5.220,00

0,00

141.350,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

141.350,00 100,00%

0,00
141.350,00
141.350,00
0,00
127.721,00
127.721,00
0,00
13.629,00
13.629,00
1.351.280,00 1.564.877,00 1.564.022,00

100,00%
100,00%
100,00%
99,95%

Do wykonania zadañ zleconych w dziale 750 gmina do³o¿y³a kwotê 81.390 z³.

WYDATKI MAJ¥TKOWE
Na wydatki maj¹tkowe w 2003 r. gmina przeznaczy³a kwotê 1.279.174 z³., wydatkowano 1.128.925 z³. kwoty planowanej.
Na zadania inwestycyjne wydano 562.947 z³.
WYKONANIE ZADAÑ INWESTYCYJNYCH W 2003 ROKU.

Dzia³ Rozdzia³
010

600

700

801

01010

60016

70005

80101

900
90095

Nazwa zadania
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi
budowa wodoci¹gu Boruja Nowa
po³¹czenie wodoci¹gu Sêkowo
budowa wodoci¹gu Cicha Góra
budowa sieci wodoci¹gowej wraz z
przy³¹czami we wsi Kozie Laski
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
budowa drogi w Przy³êku
budowa chodnika Pl.Niepodleg³oci
budowa chodnika ul.Kolejowa
budowa chodnika w Parku Miejskim
budowa ³¹cznika ul.Bohaterów
nawierzchnia asfaltowa w rejonie ul.Ho³ogi
budowa cie¿ki rowerowej w Parku
Miejskim
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
wykonanie ogrodzenia na granicy gruntu
gminnego i posesji prywatnej
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
budowa sali gimnastycznej Szko³a
Podstawowa nr 2
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Pozosta³a dzia³alnoæ
budowa kanalizacji sanitarnej w Glinnie
budowa szaletu miejskiego
kanalizacja deszczowa w rejonie ul.Ho³ogi
kanalizacja sanitarna ul.Kolejowa
sieæ wodoci¹gowa Kociuszki II
sieæ wodoci¹gowa ul.Piaskowa
sieæ wodoci¹gowa ul.Poziomkowa
Ogó³em

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
-

Plan po
zmianie

Wykonanie

%
wykonania

95.000,00
95.000,00

88.005,00
88.005,00

92,64%
92,64%

-

6.000,00
8.000,00
64.000,00
17.000,00

5.962,00
1.172,00
64.000,00
16.871,00

99,37%
14,65%
100,00%
99,24%

-

351.400,00
351.400,00
111.500,00
30.000,00
120.000,00
50.000,00
7.000,00
2.900,00
30.000,00

340.671,00
340.671,00
110.065,00
26.770,00
119.858,00
49.988,00
2.640,00
1.350,00
30.000,00

96,95%
96,95%
98,71%
89,23%
99,88%
99,98%
37,71%
46,55%
100,00%

-

28.895,00
28.895,00
28.895,00

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

-

28.895,00 100,00%
28.895,00 100,00%
28.895,00 100,00%
-

-

172.144,00

105.376,00

61,21%

172.144,00
29.000,00
45.000,00
1.200,00
4.000,00
74.744,00
5.200,00
13.000,00
647.439,00

105.376,00
28.503,00
17.610,00
1.277,00
51.303,00
275,00
6.408,00
562.947,00

61,21%
98,29%
39,13%
31,93%
68,64%
5,29%
49,29%
86,95%
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Kwotê 80.000 z³. planowan¹ na rozpoczêcie budowy sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym
Tomylu przeniesiono uchwa³¹ Rady Miejskiej na inne zadania.
W okresie sprawozdawczym zakoñczono budowê:
- wodoci¹gu we wsi Nowa Boruja - uzyskano 20.626 mb
sieci i 2.816 mb przy³¹czy dla 65 gospodarstw,
- wodoci¹gu we wsi Kozie Laski - uzyskano 17.372 mb sieci
i 3.042 mb przy³¹czy do 55 gospodarstw,

- sieci wodoci¹gowej w rejonie ulicy Piaskowej - wykonano
498 mb sieci i 174 mb przy³¹czy do 8 posesji,
- sieci wodoci¹gowej w ul.Poziomkowej - wykonano 126
mb sieci i 41 mb przy³¹czy,
- drogi w Przy³êku - zadanie zakoñczone zgodnie z posiadan¹ dokumentacj¹ na zrealizowany odcinek,
- chodnika w Parku Miejskim przy ul.Tysi¹clecia - wykonano
703 m2 chodnika,
- cie¿ki rowerowej w Parku Miejskim przy ul.Tysi¹clecia wykonano 472 m2 cie¿ki rowerowej.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2003 R.

Dzia³

Rozdzia³

700
70005
750
75023

Nazwa zadania
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
wykup gruntów
Administracja publiczna
Urzêdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
zakup sprzêtu komputerowego
Ogó³em

Ze rodków dzia³u 700 - Gospodarka mieszkaniowa wykupiono grunty z przeznaczeniem pod drogi za kwotê 34.656 z³.,
na poszerzenie placu pod budowê hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomylu za kwotê 89.230 z³., na
poszerzenie ul.Lenej za kwotê 9.270 z³., korzystaj¹c z prawa

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
120.000,00

Plan po
zmianie

Wykonanie

%
wykonania

166.735,00

141.756,00

85,02%

120.000,00

166.735,00

141.756,00

85,02%

120.000,00
25.000,00

166.735,00
25.000,00

141.756,00
22.925,00

85,02%
91,70%

25.000,00

25.000,00

22.925,00

91,70%

25.000,00
145.000,00

25.000,00
191.735,00

22.925,00
164.681,00

91,70%
85,89%

pierwokupu zakupiono nieruchomoæ za kwotê 4.000 z³.,
zap³acono za wyrównanie wartoci dzia³ek pod drogê obwodow¹ kwotê 4.600 z³.
Ze rodków dzia³u 750 - Administracja publiczna zakupiono sprzêt komputerowy i oprogramowanie.

WYKONANIE PLANOWANYCH ZADAÑ WIELOLETNICH ZA 2003 R.
Dzia³

Rozdzia³

010
01010
900
90095

Nazwa zadania
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i
sanitacyjna wsi
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Pozosta³a dzia³alnoæ
budowa kanalizacji sanitarnej we
wsi Stary Tomyl
Ogó³em

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
300.000,00

Z zadañ wynikaj¹cych z wieloletniego planu inwestycyjnego wykonano przy 50% udziale rodków SAPARD wodoci¹gowanie wsi Cicha Góra.
W 2003 r. wykonano 11.804 mb sieci i 1.119 mb przy³¹czy.
Inwestycjê kontynuowano od 2001 r.
£¹cznie od pocz¹tku realizacji wykonano 22.107 mb sieci
oraz 2.335 przy³¹czy do 53 gospodarstw.

300.000,00

Plan po
zmianie

Wykonanie

% wykonania

300.000,00

267.305,00

89,10%

300.000,00

267.305,00

89,10%

200.000,00

-

-

-

200.000,00

-

-

-

200.000,00

-

-

-

500.000,00

300.000,00

267.305,00

89,10%

Do wykonania zosta³o 4.137 mb sieci i 360 mb przy³¹czy.
GOSPODARKA POZABUD¯ETOWA
Zadania gminy poza bud¿etem wykonywa³y:
- zak³ady bud¿etowe
- instytucje kultury
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- jednostki bud¿etowe w ramach rodków specjalnych
i funduszy celowych

ZAK£ADY BUD¯ETOWE
Dzia³alnoæ zak³adów bud¿etowych oparta jest na dochodach w³asnych i dotacji z bud¿etu gminy.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Dz.

rozdz.

Nazwa zak³adu
bud¿etowego

700

70001

853

85305

Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
¯³obek

854

85404

Przedszkola

854

85446

Przedszkola
Ogó³em

Stan rodków
obrotowych na
pocz¹tek roku
Plan
Wykonanie
87.600,00
87.600,00
29.786,00
16.810,00
-139.600,00
-189.158,00
-22.214,00
-84.748,00

Przychody
Plan
Wykonanie
3.140.500,00
3.229.134,00
568.410,00
575.609,00
3.447.900,00
3.504.069,00
11.300,00
11.300,00
7.168.110,00
7.320.112,00

Wydatki

Fundusz
obrotowy

Plan
Wykonanie
3.139.779,00
3.229.468,00
553.125,00
560.281,00
3.508.900,00
3.425.960,00
11.300,00
11.300,00
7.213.104,00
7.227.009,00

Zmniejsz.
Zwiêksz.
-

w tym: dotacje
Plan
Wykonanie
462.500,00
462.500,00
2.867.700,00
2.867.700,00
11.300,00
11.300,00
3.341.500,00
3.341.500,00

Stan rodków
obrotowych na
koniec okresu
sprawozd.
Plan
Wykonanie
88.321,00
87.266,00
45.071,00
32.138,00
-200.600,00
-111.049,00
-67.208,00
8.355,00

ZAK£AD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej zajmuje siê administrowaniem lokali mieszkalnych i u¿ytkowych na terenie gminy.
Przychody i rozchody Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

PRZYCHODY
Wyszczególnienie
§ 083 - Wp³ywy z us³ug
lokale mieszkalne
lokale u¿ytkowe
odpis eksploatacji
odpis remontowy
gara¿e
komórki
reklamy
targowisko
wynajem lok.na ter.bazy i inne przychody
podatek od nieruchom., lokale u¿ytkowe
dzier¿awa pojemników
mieci
c.o. lokale u¿ytkowe
§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at
zimna woda
cieki
c.o. ludnoci
§ 092 - Odsetki
Inne zwiêkszenia (amortyzacja)
Ogó³em

Wykonanie
2.384.786,00
1.067.804,00
577.661,00
133.978,00
131.755,00
56.265,00
26.147,00
9.962,00
2.497,00
165.295,00
62.583,00
892,00
145.285,00
4.662,00
679.968,00
150.257,00
225.929,00
303.782,00
9.505,00
154.875,00
3.229.134,00
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ROZCHODY
Wyszczególnienie
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
wydatki dotycz¹ce BHP
§ 3030 - Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
radca prawny, dozorca, obs³uga targowiska
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
materia³y biurowe, paliwo, rodki czystoci dla sprz¹taczki,
materia³y przeznaczone dla konserwatorów wykon.prace
remontowe
§ 4260 - Zakup energii
energia elektryczna, c.o., gaz, woda
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych
us³ugi pocztowe, telekomunikacyjne, us³ugi kominiarskie,
wywozy sta³e i p³ynne, dzier¿awa pojemników, czyszczenie
kanalizacji, koszty reklam, og³oszeñ, prowizji bankowych,
dofinansowanie Spó³dzielni Mieszkaniowej
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe
§ 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki
ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia rzeczowe
(budynki)
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
§ 4480 - Podatek od nieruchomoci
§ 4580 - Pozosta³e odsetki
kary, odsetki
§ 6080 - Wydatki na zakupy inwestycyjne (komputery)
Inne zmniejszenia
* amortyzacja
* nale¿noci w¹tpliwe
Ogó³em

Wykonanie
4.067,00
26.719,00
430.490,00
29.909,00
78.802,00
10.948,00
89.159,00

546.743,00
1.079.128,00
535.511,00

885,00
12.716,00
12.120,00
186.682,00
156,00
10.998,00
154.875,00
19.560,00
3.229.468,00

¯£OBEK
Zak³ad wiadczy us³ugi opiekuñcze dla dzieci do lat 3. rednio w roku korzysta³o z us³ug 46 dzieci. Odp³atnoæ sta³a wynosi³a
126 z³. miesiêcznie, a stawka ¿ywieniowa 3,20 z³ dziennie. Zatrudnionych by³o 15 osób.
Przychody i rozchody w 2003 r. wynosi³y:

PRZYCHODY
Wyszczególnienie
dotacje z bud¿etu gminy
przychody w³asne
* op³ata sta³a
* wp³aty na ¿ywienie
* wp³ywy za najem lokali
* inne wp³ywy
Inne zwiêkszenia (amortyzacja)
Ogó³em

Wykonanie
462.500,00
100.392,00
62.277,00
24.585,00
5.112,00
8.418,00
12.717,00
575.609,00
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ROZCHODY
Wyszczególnienie
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
wydatki dotycz¹ce bhp
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
§ 4220 - Zakup rodków ¿ywnoci
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
zakup pomocy do pracy z dzieæmi
§ 4260 - Zakup energii
zakup energii - wiat³o, woda, gaz i ogrzewanie
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych
drobne remonty i konserwacja sprzêtu
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych
rozmowy telefoniczne, op³aty pocztowe, op³aty bankowe,
wywóz nieczystoci, szkolenia, opieka autorska, dozór
techniczny, op³aty PKZP, prace zlecone, badania okresowe
pracowników
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe
§ 4430 - Ró¿ne op³aty i sk³adki
ubezpieczenie
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
§ 4480 - Podatek od nieruchomoci
Inne zmniejszenia
Ogó³em

PRZEDSZKOLA
Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ przedszkoli prowadzi Orodek Owiaty i Sportu. Obs³ugiwano piêæ przedszkoli w miecie i dwie filie w Boruii Kocielnej i w Starym Tomylu z tych placówek korzysta³o 602 dzieci, zatrudniono 105 osób.

Wykonanie
1.200,00
328.943,00
26.065,00
61.078,00
8.440,00
11.873,00
22.715,00
349,00
55.381,00
5.621,00
9.943,00

204,00
435,00
5.621,00
9.696,00
12.717,00
560.281,00

Odp³atnoæ sta³a rodziców wynosi 72 z³. miesiêcznie.
Stawka ¿ywieniowa 3 z³.
Ka¿de przedszkole posiada swój plan finansowy przychodów i rozchodów.

PRZYCHODY
Wyszczególnienie
dotacje z bud¿etu gminy

Wykonanie
2.867.700,00
11.300,00
614.809,00
342.527,00
261.759,00
10.215,00
308,00
21.560,00
3.515.369,00

przychody w³asne
* op³ata sta³a
* wp³aty na ¿ywienie
* wp³ywy za najem lokali
* inne wp³ywy
Inne zwiêkszenia (amortyzacja)
Ogó³em

ROZCHODY
Wyszczególnienie
§ 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
wydatki dotycz¹ce bhp
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
§ 4120 - Sk³adki na Fundusz Pracy
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
§ 4220 - Zakup rodków ¿ywnoci

Wykonanie
45.288,00
1.888.810,00
152.377,00
361.422,00
48.600,00
107.182,00
257.230,00
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§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
zakup pomocy do pracy z dzieæmi
§ 4260 - Zakup energii
zakup energii - wiat³o, woda, gaz i ogrzewanie
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych
us³ugi budowlano-monta¿owe, drobne remonty
i konserwacja sprzêtu
§ 4280  Zakup us³ug zdrowotnych
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych
rozmowy telefoniczne, op³aty pocztowe, op³aty bankowe,
wywóz nieczystoci, szkolenia, dozór techniczny, op³aty
PKZP, prace zlecone,
§ 4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe
§ 4440 - Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Inne zmniejszenia
Ogó³em

INSTYTUCJE KULTURY

12.768,00
214.166,00
78.569,00
7.716,00
89.250,00

9.422,00
142.900,00
21.560,00
3.437.260,00

- Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna.

Zadania publiczne gminy z zakresu kultury wykonuj¹ dwie
instytucje kultury:

Na wykonywanie zadañ instytucje te otrzyma³y z bud¿etu
gminy dotacje.

- Nowotomyski Orodek Kultury,
WYKONANIE PLANOWANYCH DOTACJI Z BUD¯ETU GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2003 R.

921

92109

2550

Plan wg
uchwa³y
bud¿etowej
910.000,00

910.000,00

910.000,00

921

92116

2550

810.000,00

842.000,00

842.000,00

1.720.000,00

1.752.000,00

1.752.000,00

Dzia³

rozdzia³

paragraf

Nazwa instytucji

Nowotomyski Orodek Kultury
Miejska i Powiatowa Biblioteka
Publiczna
Ogó³em

Plan po
zmianie

Instytucje poza dotacj¹ wypracowuj¹ w³asne dochody, które przeznaczone s¹ na wykonanie zadañ.
MIEJSKA I POWIATOWA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
PRZYCHODY
Wyszczególnienie
dotacje z bud¿etu gminy
przychody w³asne
* wp³ywy z wynajmu pomieszczeñ
* wp³ywy z us³ug kserograficznych, komputerowych, drukarskich
i internetowych
* inne wp³ywy
OGÓ£EM

Wykonanie
842.000,00
26.797,00
8.949,00
9.784,00
8.064,00
868.797,00

ROZCHODY
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Pochodne od wynagrodzeñ
Materia³y i wyposa¿enie
Zakup ksi¹¿ek, pomocy dydaktyczno-naukowych
Energia, woda, gaz, energia cieplna
Us³ugi, remonty
Pozosta³e us³ugi
wiadczenia na rzecz pracowników
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Podró¿e s³u¿bowe
Podatki i op³aty
Pozosta³e koszty
Ogó³em

Wykonanie
464.711,00
87.092,00
72.768,00
50.335,00
24.267,00
98.386,00
75.412,00
1.864,00
14.206,00
4.293,00
5.617,00
2.164,00
901.115,00

Wykonanie
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NOWOTOMYSKI ORODEK KULTURY
PRZYCHODY
Wyszczególnienie
dotacje z bud¿etu gminy
przychody w³asne
* wp³ywy z wynajmu pomieszczeñ
* wp³ywy z us³ug i wspó³organizacji imprez
* inne wp³ywy
OGÓ£EM

Wykonanie
910.000,00
336.014,00
67.612,00
219.335,00
49.067,00
1.246.014,00

ROZCHODY
Wyszczególnienie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia bezosobowe
Nagrody
Pochodne od wynagrodzeñ
Materia³y i wyposa¿enie
rodki ¿ywnoci
Energia, woda, gaz, energia cieplna
Us³ugi, remonty
Pozosta³e us³ugi
wiadczenia na rzecz pracowników
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Podró¿e s³u¿bowe
Podatki i op³aty
Podatek od nieruchomoci
Ogó³em

RODKI SPECJALNE
Wykonanie zadañ finansowych ze rodków specjalnych
wystêpuje w 4 jednostkach bud¿etowych gminy.
Orodek Owiaty i Sportu
Utworzony rodek specjalny s³u¿y do finansowania prowadzonego w szko³ach ¿ywienia.
Orodek Pomocy Spo³ecznej

Wykonanie
456.706,00
62.463,00
21.880,00
91.124,00
111.641,00
24.045,00
169.429,00
15.153,00
239.273,00
5.154,00
10.800,00
1.307,00
13.676,00
8.121,00
1.230.772,00

W Orodku Pomocy Spo³ecznej rodek specjalny s³u¿y do
gromadzenia rodków od darczyñców z przeznaczeniem na
dzia³alnoæ charytatywn¹.
Park Miejski
rodek specjalny s³u¿y do gromadzenia rodków od darczyñców z przeznaczeniem na ¿ywienie zwierz¹t w ZOO.
Urz¹d Miejski
W Urzêdzie Miejskim rodek specjalny s³u¿y do gromadzenia rodków z wp³at za reklamy ustawiane w pasie dróg oraz
za zajêcie pasa drogowego. Uzyskane rodki przeznaczone s¹
na utrzymanie dróg.

WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.

Dz.

rozdz.

600

60016

853
854

85395
85495

925

92504

Nazwa rodka
Drogi publiczne
gminne
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ogrody botaniczne i
zoologiczne
Ogó³em

Stan rodków
pieniê¿nych na
pocz¹tku roku
Plan
Wykon.

Przychody

Wydatki

Plan

Wykon.

Plan

Wykon.

Stan rodków
pieniê¿nych na
koniec okresu
Plan
Wykon.

2.500,00

3.723,00

2.000,00

21.810,00

4.500,00

42,00

0,00

25.491,00

0,00
5.000,00

484,00
21.583,00

1.500,00
350.000,00

2.670,00
459.202,00

1.500,00
355.000,00

3.154,00
461.376,00

0,00
0,00

0,00
19.409,00

0,00

6.459,00

14.000,00

13.148,00

14.000,00

8.244,00

0,00

11.363,00

7.500,00

32.249,00

367.500,00

496.830,00

375.000,00

472.816,00

0,00

56.263,00
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FUNDUSZE CELOWE
WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI
Lp. Treæ
1. Stan funduszu na pocz¹tek roku
2. Przychody
w tym:
§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at
op³ata za wycinkê drzew
§ 092 - Pozosta³e odsetki
§ 296 - Przelewy redystrybucyjne
wp³ywy za gospodarcze korzystanie ze rodowiska
§ 297 - Ró¿ne przelewy
3. Rozchody
w tym:
§ 4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
akcja sprz¹tania wiata
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych
akcja sprz¹tania wiata
szkolenia ekologiczne
§ 6110 - Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
rekultywacja wysypiska w Paproci
rekultywacja wysypiska w Bukowcu
wodoci¹g Nowa Boruja
wodoci¹g Kozie Laski
wodoci¹g Cicha Góra
wodoci¹g ul. Piaskowa
budowa przy³¹cza kanalizacyjnego do przepompowni w rejonie
ul. Azaliowej
budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.Azaliowej
budowa kanalizacji ul. Kolejowa
budowa kanalizacji sanitarnej Stary Tomyl
4. Stan rodków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego

W wierszu budowa kanalizacji ul. Kolejowa w planie
przyjêto kwotê na wydatki 2003 r. natomiast wykonanie
obejmuje rozliczenie materia³ów zakupionych na to zadanie
w 2002 r.
POZOSTA£E ZADANIA
W uchwale bud¿etowej na 2003 r. wyodrêbniono dochody
ze sprzeda¿y napojów alkoholowych.

Plan
764.238,00
60.000,00

Wykonanie
764.238,00
266.419,00

0,00
0,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
701.270,00

123.092,00
123.092,00
12.922,00
130.245,00
130.245,00
160,00
474.101,00

1.000,00
1.000,00
4.500,00
3.000,00
1.500,00
695.770,00
20.000,00
78.000,00
47.000,00
40.000,00
73.000,00
25.000,00

921,00
921,00
4.500,00
3.000,00
1.500,00
468.680,00
0,00
29.407,00
47.000,00
38.987,00
66.177,00
24.528,00

20.000,00

2.772,00

140.000,00
12.770,00
240.000,00
122.968,00

143.249,00
116.560,00
0,00
556.556,00

Dochody zaplanowano w kwocie 306.500 z³. Planowane
dochody przeznaczono na realizacjê gminnego programu
przeciwdzia³ania alkoholizmowi.
Wydatkowano kwotê 293.655 z³. z czego przeznaczono na:
-

prowadzenie profilaktyki

148.596 z³.

-

prowadzenie trzech wietlic dla dzieci z rodzin patologicznych
137.879 z³.

-

pozosta³e wydatki

7.180 z³.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2003 R.
Dzia³

rozdzia³

paragraf

Dochody
756
75618
048
Wydatki
851

85154

Wyszczególnienie
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

Plan

Wykonanie

% wykonania
do planu

306.500,00

322.803,00

105,30%

306.500,00

322.803,00

105,30%

306.500,00

322.803,00

306.500,00
306.500,00

293.655,00
293.655,00

95,80%
95,80%
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Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

W wydatkach bud¿etu w uchwale bud¿etowej wyodrêbniono wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w kwocie

5.500,00
800,00
22.000,00
14.000,00
11.980,00
5.000,00
246.220,00
1.000,00

54.000 z³. Zgodnie z uchwa³ami zebrañ wiejskich rodki wydatkowano na wydatki w dzia³ach:

Dzia³ 600  Transport i ³¹cznoæ
Dzia³ 754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Dzia³ 900  Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Dzia³ 921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dzia³ 926  Kultura fizyczna i sport

Na podstawie zawartych porozumieñ z Powiatem Nowotomyskim realizowane by³y zadania powiatu przy udziale
rodków powiatowych:

4.559,00
650,00
17.757,00
11.566,00
10.561,00
3.892,00
243.999,00
671,00

Plan
21.638 z³
3.500 z³.
3.542 z³.
24.189 z³.
1.131 z³.
54.000 z³.

Wykonanie
21.339 z³.
3.398 z³.
3.436 z³.
24.093 z³.
1.130 z³.
53.396 z³.

- utrzymanie dróg powiatowych
- zadania kultury realizowane przez Miejsk¹ i Powiatow¹
Bibliotekê Publiczn¹

REALIZACJA TYCH ZADAÑ PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:

Wyszczególnienie
Dochody ogó³em
Dzia³ 600 - Transport i ³¹cznoæ
rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz.92116 - Biblioteki
§ 232 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
Wydatki ogó³em
Dzia³ 600 - Transport i ³¹cznoæ
rozdz.60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych
§ 4300 - Zakup us³ug pozosta³ych
Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdz.92116 - Biblioteki
§ 255 - Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji kultury

Plan wg uchwa³y
Plan po zmianie
bud¿etowej
108.814,00
113.139,00
68.814,00
73.139,00
68.814,00
73.139,00

Wykonanie
73.139,00
73.139,00
73.139,00

68.814,00

73.139,00

73.139,00

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

108.814,00
68.814,00
68.814,00
68.814,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

113.139,00
73.139,00
73.139,00
43.814,00
29.325,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

113.139,00
73.139,00
73.139,00
43.814,00
29.325,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

Na podstawie porozumienia z Urzêdem Wojewódzkim gmina wykona³a remont kwater na cmentarzu wojennym
za kwotê 5.000 z³.
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DOCHODY I WYDATKI PRZEDSTAWIAJ¥ SIÊ NASTÊPUJ¥CO

Wyszczególnienie
Dochody ogó³em
Dzia³ 710 - Dzia³alnoæ us³ugowa
rozdz.71035 - Cmentarze
§ 202 - Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie
porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
Wydatki ogó³em
Dzia³ 710 - Dzia³alnoæ us³ugowa
rozdz.71035 - Cmentarze
§ 4270 - Zakup us³ug remontowych
wykonanie remontu kwater na cmentarzu wojennym

Plan
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Wykonanie
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

Wykonanie planu dochodów podlegaj¹cych odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa z tytu³u wydania dowodów osobistych
przedstawia poni¿sza tabelka
Plan wg uchwa³y
bud¿etowej
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
34.000,00
-

Wyszczególnienie
Dochody ogó³em
Dzia³ 750 - Administracja publiczna
rozdz.75011 - Urzêdy wojewódzkie
§ 069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at
op³aty za wydane dowody osobiste
op³aty za udostêpnienie danych osobowych

NALE¯NOCI I ZOBOWI¥ZANIA

Wykonanie
95.073,00
95.073,00
95.073,00
95.073,00
94.830,00
243,00

WNIOSKI

Nale¿noci gminy na koniec 2003 r. wynosi³y 3.919.924 z³.

- Trudnoci w dok³adnym planowaniu.

w tym:

- Zbyt póne przekazywanie danych do bud¿etu

-

zaleg³oci z podatków, op³at i innych dochodów bud¿etowych
3.162.663 z³.,

-

zaleg³oæ ze rodków specjalnych

313 z³.,

-

zleg³oæ z tytu³u towarów i us³ug

756.948 z³.

-

z tytu³u kredytów i po¿yczek

-

z tytu³u towarów i us³ug

3.882.248 z³.
16.989 z³.

górnych stawek podatkowych

-

subwencji i dotacji celowych na zadnia zlecone.

-

Czêste zmiany w ci¹gu roku.

-

Niwystarczaj¹ca dotacja na zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej w dziale 750 rozdz.75011. W roku
sprawozdawczym gmina do³o¿y³a do wykonania zleconych zadañ 81.390 z³.

-

Ni¿sze wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych od kwoty planowanej.

-

Trudnoci w odzyskaniu dochodów z tytu³u zaleg³oci
podatkowych.

Zobowi¹zania gminy na koniec 2003 r. wynosi³y
3.899.237 z³.
w tym:

-

Burmistrz
() mgr Henryk Helwing
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Za³¹cznik nr 1
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu za 2003 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY NOWY TOMYL ZA 2003 ROK.

Dzia³ Rozdzia³
010

01008

Paragraf

097

01010
069
097
629
01030
01095

097
069

075

100

083
10095

046
091

550

55095

075

091
600

60013
60014

069

232
60016

069
084
097

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Melioracje wodne
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Infrastruktura wodoci¹gowa i
sanitacyjna wsi
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin (zwi¹zków gmin),
powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane
z innych róde³
Izby rolnicze
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Górnictwo i kopalnictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Hotele i restauracje
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne wojewódzkie
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i
sk³adników maj¹tkowych
Wp³ywy z ró¿nych dochodów

Plan wg uchwa³y
bud¿etowej
7.294,00
0,00
0,00

96.051,00
18.757,00
18.757,00

234.673,00
15.156,00
15.156,00

244,32%
80,80%
80,80%
303,51%

Plan

Wykonanie

Procent wyk.

0,00

70.000,00

212.458,00

0,00
0,00

0,00
0,00

456,00
4.500,00

0,00

70.000,00

207.502,00

296,43%

0,00
0,00
7.294,00
4.694,00

0,00
0,00
7.294,00
4.694,00

84,00
84,00
6.975,00
6.146,00

95,63%
130,93%

0,00

0,00

27,00

2.600,00
536.940,00
536.940,00
536.940,00

2.600,00
536.940,00
536.940,00
536.940,00

802,00
524.532,00
524.532,00
524.416,00

0,00

0,00

116,00

72.000,00
72.000,00

72.000,00
72.000,00

78.440,00
78.440,00

108,94%
108,94%

72.000,00

72.000,00

78.015,00

108,35%

0,00

0,00

425,00

68.814,00
0,00
0,00
68.814,00

128.789,00
0,00
0,00
73.139,00

138.257,00
24,00
24,00
73.139,00

107,35%
100,00%

68.814,00

73.139,00

73.139,00

100,00%

0,00
0,00

55.650,00
0,00

65.094,00
274,00

116,97%
-

0,00

0,00

70,00

-

0,00

0,00

5.000,00

-

-

-

30,85%
97,69%
97,69%
97,67%
-

-
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629
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63095

075

700
70005
047
069

075

076
077
091

710

092
097
71035
202
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75011
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Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów
publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin (zwi¹zków gmin),
powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane
z innych róde³
Turystyka
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie
i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w
prawo w³asnoci
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia
prawa w³asnoci nieruchomoci
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na zadania bie¿¹ce
realizowane przez gminê na podstawie
porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Wp³ywy z ró¿nych op³at

0,00

55.650,00

55.650,00

100,00%

0,00

0,00

4.100,00

-

18.096,00
18.096,00

18.096,00
18.096,00

18.096,00
18.096,00

100,00%
100,00%

18.096,00

18.096,00

18.096,00

100,00%

1.620.000,00

1.620.000,00

985.184,00

60,81%

1.620.000,00

1.620.000,00

985.184,00

60,81%

270.000,00

270.000,00

308.977,00

114,44%

0,00

0,00

1.479,00

-

50.000,00

50.000,00

34.574,00

69,15%

0,00

0,00

42.547,00

-

1.300.000,00

1.300.000,00

533.058,00

41,00%

0,00

0,00

3.672,00

-

0,00
0,00
5.000,00
5.000,00

0,00
0,00
5.000,00
5.000,00

50.476,00
10.401,00
5.000,00
5.000,00

100,00%
100,00%

5.000,00

5.000,00

5.000,00

100,00%

154.000,00
149.200,00

153.200,00
148.400,00

153.990,00
148.400,00

100,52%
100,00%

149.200,00

148.400,00

148.400,00

100,00%

4.800,00

4.800,00

5.584,00

116,33%

0,00

0,00

137,00

-
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075

75095

092
097
091

751
75101

201

75110

201

754
75414

201

75416
057
092
756
75601
035
091
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Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Stra¿ Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary
pieniê¿ne od ludnoci
Pozosta³e odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej
osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny

4.800,00

4.800,00

1.170,00

24,38%

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.087,00
3.190,00
6,00

-

0,00

0,00

6,00

-

3.480,00

56.424,00

56.406,00

99,97%

3.480,00

3.480,00

3.462,00

99,48%

3.480,00

3.480,00

3.462,00

99,48%

0,00

52.944,00

52.944,00

100,00%

0,00

52.944,00

52.944,00

100,00%

6.200,00

6.200,00

5.652,00

91,16%

200,00

200,00

200,00

100,00%

200,00

200,00

200,00

100,00%

6.000,00

6.000,00

5.452,00

90,87%

6.000,00

6.000,00

5.445,00

90,75%

0,00

0,00

7,00

16.038.336,00 15.848.215,00 16.029.743,00

101,15%

59.000,00

59.000,00

26.745,00

45,33%

59.000,00

59.000,00

26.389,00

44,73%

0,00

0,00

356,00

5.231.800,00

5.231.800,00

5.516.054,00

105,43%

5.010.000,00
16.700,00
41.100,00

5.010.000,00
16.700,00
41.100,00

5.167.851,00
16.191,00
46.070,00

103,15%
96,95%
112,09%

-
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034
050
069
091
244

75616

031
032
033
034
036
037
043
045
050
056
069
091

75618
041
048
091
75621
001
002
757
75702
069

758
75801

292
75802
292
75805
75814

292
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Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
lenego,
podatku od spadków i darowizn,
podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci
urzêdowe
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Zaleg³oci z podatków zniesionych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie
ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Udzia³y gmin w podatkach
stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych,
kredytów
i po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej
dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe

103.000,00

103.000,00

105.306,00

102,24%

26.000,00

26.000,00

30.574,00

117,59%

0,00

0,00

459,00

35.000,00

35.000,00

24.564,00

70,18%

0,00

0,00

125.039,00

-

2.539.300,00

2.539.300,00

2.780.427,00

109,50%

1.870.000,00
140.000,00
5.300,00
175.000,00
46.000,00
25.000,00
11.000,00

1.870.000,00
140.000,00
5.300,00
175.000,00
46.000,00
25.000,00
11.000,00

2.009.321,00
134.223,00
5.891,00
223.151,00
17.437,00
31.038,00
11.395,00

107,45%
95,87%
111,15%
127,51%
37,91%
124,15%
103,59%

25.000,00

25.000,00

30.830,00

123,32%

192.000,00

192.000,00

268.626,00

139,91%

0,00
0,00

0,00
0,00

917,00
15.506,00

-

50.000,00

50.000,00

32.092,00

64,18%

866.500,00

866.500,00

826.109,00

95,34%

560.000,00

560.000,00

503.193,00

89,86%

306.500,00

306.500,00

322.803,00

105,32%

0,00

0,00

113,00

7.341.736,00

7.151.615,00

6.880.408,00

96,21%

6.857.736,00

6.667.615,00

6.193.590,00

92,89%

484.000,00

484.000,00

686.818,00

141,90%

0,00

0,00

16,00

-

0,00

0,00

16,00

-

0,00
0,00
16,00
10.919.524,00 10.937.614,00 10.976.390,00

-

-

100,35%

9.515.379,00

9.507.744,00

9.507.744,00

100,00%

9.515.379,00

9.507.744,00

9.507.744,00

100,00%

13.943,00

15.974,00

15.974,00

100,00%

13.943,00

15.974,00

15.974,00

100,00%

1.340.202,00

1.363.896,00

1.363.897,00

100,00%

1.340.202,00
50.000,00

1.363.896,00
50.000,00

1.363.897,00
88.775,00

100,00%
177,55%
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801

092
80101

201

80110
80113

083
084

80195
203
853
85313

201

85314
097

201

85315
203

85316

201

85319

201

85328
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Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Gimnazja
Wp³ywy z us³ug
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i
sk³adników maj¹tkowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na
ubezpieczenia spo³eczne
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin
(zwi¹zków gmin)
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi
opiekuñcze

50.000,00
89.057,00
0,00

50.000,00
124.906,00
8.625,00

88.775,00
126.440,00
8.624,00

177,55%
101,23%
99,99%

0,00

8.625,00

8.624,00

99,99%

30.000,00
30.000,00
0,00

30.000,00
30.000,00
0,00

30.635,00
30.635,00
900,00

102,12%
102,12%
-

0,00

0,00

900,00

59.057,00

86.281,00

86.281,00

100,00%

59.057,00

86.281,00

86.281,00

100,00%

1.243.400,00

1.561.583,00

1.579.051,00

101,12%

45.500,00

24.629,00

24.629,00

100,00%

45.500,00

24.629,00

24.629,00

100,00%

849.500,00

902.179,00

903.363,00

100,13%

0,00

0,00

2.020,00

849.500,00

902.179,00

901.343,00

99,91%

0,00

231.010,00

231.010,00

100,00%

0,00

231.010,00

231.010,00

100,00%

68.800,00

38.718,00

38.718,00

100,00%

68.800,00

38.718,00

38.718,00

100,00%

234.600,00

234.600,00

234.600,00

100,00%

234.600,00

234.600,00

234.600,00

100,00%

45.000,00

45.000,00

61.284,00

136,19%

-

-
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85378

083

201

85395

201

203

900
90003

069

90004

075

90015

083

201

90020
90095

040
069
083
097

629

921
92116

069
097
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Wp³ywy z us³ug
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin
(zwi¹zków gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy z us³ug
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z
gromadzeniem
rodków z op³at produktowych
Wp³ywy z op³aty produktowej
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane
z innych
róde³
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z ró¿nych dochodów

45.000,00
0,00

45.000,00
4.532,00

61.284,00
4.532,00

136,19%
100,00%

0,00

4.532,00

4.532,00

100,00%

0,00

80.915,00

80.915,00

100,00%

0,00

5.220,00

5.220,00

100,00%

0,00

75.695,00

75.695,00

100,00%

5.800,00

217.883,00

375.536,00

172,36%

0,00
0,00

0,00
0,00

121,00
121,00

2.000,00

2.000,00

1.609,00

80,45%

1.000,00

1.000,00

1.549,00

154,90%

1.000,00
0,00

1.000,00
141.350,00

60,00
141.350,00

6,00%
100,00%

0,00

141.350,00

141.350,00

100,00%

0,00

0,00

6.060,00

0,00
3.800,00
1.000,00
2.800,00
0,00

0,00
74.533,00
1.000,00
2.800,00
10.533,00

6.060,00
226.396,00
189,00
123,00
132.206,00

303,75%
18,90%
4,39%
1255,16%

0,00

60.200,00

93.878,00

155,94%

40.000,00

44.500,00

60.211,00

135,31%

40.000,00
0,00
0,00

40.000,00
0,00
0,00

56.042,00
1.282,00
14.760,00

140,11%
-

-

-
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232
92195

069

075

271

92504
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92601
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych
oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej
udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Razem

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,00%

0,00
0,00

4.500,00
0,00

4.169,00
29,00

92,64%
-

0,00

2.500,00

2.140,00

85,60%

0,00

2.000,00

2.000,00

100,00%

2.200,00
2.200,00
2.370,00
2.200,00
2.200,00
2.370,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
30.834.141,00 31.429.601,00 31.349.987,00

107,73%
107,73%
99,75%

Za³¹cznik nr 2
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu za 2003 r.

WYKONANIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY NOWY TOMYL ZA 2003 ROK.
Dzia³ Rozdzia³ Paragraf
010

01008

4010
4110
4120
4210
4280

01010
6050
6051
6052
01030
2850
01095

600

60004

4300
4430

4300

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Melioracje wodne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug zdrowotnych
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci
2% uzyskanych wp³ywów z podatku
rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Transport i ³¹cznoæ
Lokalny transport zbiorowy
Zakup us³ug pozosta³ych

Plan wg uchwa³y
bud¿etowej
326.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

442.847,00
21.357,00
16.000,00
2.757,00
400,00
1.900,00
300,00

392.020,00
16 981,00
12.929,00
2.228,00
317,00
1.279,00
228,00

88,52%
79,51%
80,81%
80,81%
79,25%
67,32%
76,00%

300.000,00

395.000,00

355.310,00

89,95%

300.000,00

95.000,00

88.005,00

92,64%

0,00

150.000,00

133.652,00

89,10%

0,00

150.000,00

133.653,00

89,10%

3.200,00

3.690,00

2.953,00

80,03%

3.200,00

3.690,00

2.953,00

80,03%

22.800,00
22.300,00
500,00
386.414,00
48.800,00
48.800,00

22.800,00
22.300,00
500,00
1.218.824,00
60.886,00
60.886,00

16.776,00
16.587,00
189,00
1.178.620,00
60.886,00
60.886,00

73,58%
74,38%
37,80%
96,70%
100,00%
100,00%

Plan

Wykonanie

Procent wyk.
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60013

6300

60014

60016

4270
4300
4210
4270
4300
4590
6050

630

63095

700

4270

70005
4300
4430
4590

4600
6050
6060
70095

710

750

71035

4110
4120
4300

4270

75011
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4440
75022
3030
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Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹
miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
na
dofinansowanie w³asnych zadañ
inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne powiatowe
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Kary i odszkodowania wyp³acane na
rzecz osób
fizycznych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Turystyka
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug remontowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Kary i odszkodowania wyp³acane na
rzecz osób
fizycznych
Kary i odszkodowania wyp³acane na
rzecz osób
prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Zakup us³ug remontowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

0,00

140.000,00

133.992,00

95,71%

0,00

140.000,00

133.992,00

95,71%

68.814,00
68.814,00
0,00
268.800,00
0,00
125.000,00
143.800,00

73.139,00
43.814,00
29.325,00
944.799,00
8.000,00
392.977,00
192.299,00

73.139,00
43.814,00
29.325,00
910.603,00
7.264,00
389.962,00
172.584,00

100,00%
100,00%
100,00%
96,38%
90,80%
99,23%
89,75%

0,00

123,00

122,00

99,19%

0,00

351.400,00

340.671,00

96,95%

18.096,00
18.096,00
18.096,00
355.500,00

18.096,00
18.096,00
18.096,00
455.500,00

18.096,00
18.096,00
18.096,00
369.206,00

100,00%
100,00%
100,00%
81,06%

350.000,00

450.000,00

366.857,00

81,52%

227.000,00
3.000,00

210.770,00
3.000,00

164.105,00
1.601,00

77,86%
53,37%

0,00

15.600,00

5.500,00

35,26%

0,00

25.000,00

25.000,00

100,00%

0,00

28.895,00

28.895,00

100,00%

120.000,00

166.735,00

141.756,00

85,02%

5.500,00
550,00
50,00
4.900,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.499.955,00
223.680,00

5.500,00
550,00
50,00
4.900,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.534.085,00
234.080,00

2.349,00
165,00
24,00
2.160,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.371.345,00
229.790,00

42,71%
30,00%
48,00%
44,08%
100,00%
100,00%
100,00%
95,40%
98,17%

0,00

600,00

600,00

100,00%

145.597,00
11.554,00
28.100,00
3.851,00

145.597,00
11.554,00
28.100,00
3.851,00

145.432,00
11.452,00
26.948,00
3.832,00

99,89%
99,12%
95,90%
99,51%

100,00

100,00

0,00

0,00%

10.665,00
4.000,00
670,00
100,00
14.830,00
800,00

14.665,00
5.500,00
670,00
100,00
18.930,00
1.000,00

12.522,00
5.180,00
670,00
89,00
18.698,00
954,00

85,39%
94,18%
100,00%
89,00%
98,77%
95,40%

3.413,00

3.413,00

3.413,00

100,00%

167.350,00

150.850,00

144.323,00

95,67%

108.720,00

111.220,00

110.400,00

99,26%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

4210
4300
4410
4430
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6060
75047

75095

4100
4110
4120
4300
3030
4210
4300
4420
4430

751
75101

75110

4110
4120
4210
4300
3030
4110
4120
4210
4300

754
75405

4210

75411

2710

Poz. 2067
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿noci
bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Komendy powiatowe Policji
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Komendy powiatowe Pañstwowej Stra¿y
Po¿arnej
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹
miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
na
dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych

22.000,00
30.000,00
6.000,00
630,00

20.000,00
16.500,00
2.500,00
630,00

18.673,00
12.888,00
1.732,00
630,00

93,37%
78,11%
69,28%
100,00%

2.877.483,00

2.860.883,00

2.724.454,00

95,23%

8.000,00

8.000,00

7.930,00

99,13%

1.721.025,00
128.843,00
323.000,00
46.500,00

1.721.025,00
128.843,00
321.700,00
46.300,00

1.664.976,00
120.999,00
268.124,00
42.237,00

96,74%
93,91%
83,35%
91,22%

800,00

250,00

8,00

3,20%

225.193,00
76.000,00
30.000,00
1.000,00
210.000,00
40.000,00
7.000,00

175.293,00
59.800,00
10.000,00
1.550,00
270.000,00
50.000,00
8.000,00

170.000,00
55.199,00
9.201,00
1.512,00
269.578,00
49.053,00
7.590,00

96,98%
92,31%
92,01%
97,55%
99,84%
98,11%
94,88%

35.122,00

35.122,00

35.122,00

100,00%

25.000,00

25.000,00

22.925,00

91,70%

75.000,00

83.943,00

76.554,00

91,20%

28.000,00
0,00
0,00
47.000,00
156.442,00
20.142,00
29.000,00
83.700,00
3.000,00
20.600,00

28.000,00
1.300,00
200,00
54.443,00
204.329,00
32.642,00
42.700,00
106.987,00
3.000,00
19.000,00

20.694,00
1.244,00
177,00
54.439,00
196.224,00
28.896,00
39.472,00
106.129,00
2.972,00
18.755,00

73,91%
95,69%
88,50%
99,99%
96,03%
88,52%
92,44%
99,20%
99,07%
98,71%

3.480,00

56.424,00

56.406,00

99,97%

3.480,00

3.480,00

3.462,00

99,48%

430,00
60,00
590,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

430,00
60,00
590,00
2.400,00
52.944,00
37.472,00
1.223,00
175,00
700,00
13.374,00

413,00
59,00
590,00
2.400,00
52.944,00
37.472,00
1.223,00
175,00
700,00
13.374,00

96,05%
98,33%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

306.200,00

328.000,00

322.200,00

98,23%

0,00
0,00

5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00

100,00%
100,00%

0,00

7.000,00

7.000,00

100,00%

0,00

7.000,00

7.000,00

100,00%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

75412

75414
75416

4210
4260
4270
4300
4430
4480
4210
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440

757
75702
8070

758

801

75818

4810

80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
80104
3020
4010
4040
4110

Poz. 2067
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Ochotnicze stra¿e po¿arne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Podatek od nieruchomoci
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Stra¿ Miejska
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych,
kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych
papierów wartociowych oraz od
krajowych po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeñ
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

110.200,00
43.200,00
11.000,00
10.000,00
39.000,00
7.000,00
0,00
200,00
200,00
195.800,00

120.000,00
43.150,00
11.300,00
9.100,00
43.450,00
6.700,00
6.300,00
200,00
200,00
195.800,00

119.528,00
43.000,00
11.104,00
9.080,00
43.431,00
6.614,00
6.299,00
200,00
200,00
190.472,00

99,61%
99,65%
98,27%
99,78%
99,96%
98,72%
99,98%
100,00%
100,00%
97,28%

2.200,00

2.200,00

2.069,00

94,05%

125.460,00
9.948,00
24.179,00
3.350,00

125.460,00
9.948,00
24.179,00
3.350,00

125.425,00
8.458,00
22.632,00
3.218,00

99,97%
85,02%
93,60%
96,06%

100,00

100,00

0,00

0,00%

8.000,00
4.863,00
0,00
10.000,00
1.000,00
4.000,00

7.100,00
5.959,00
140,00
10.500,00
1.000,00
3.164,00

5.671,00
5.880,00
35,00
10.417,00
803,00
3.164,00

79,87%
98,67%
25,00%
99,21%
80,30%
100,00%

2.700,00

2.700,00

2.700,00

100,00%

201.000,00

201.000,00

155.893,00

77,56%

201.000,00

201.000,00

155.893,00

77,56%

201.000,00

201.000,00

155.893,00

77,56%

.

.

.

300.000,00
205.500,00
300.000,00
205.500,00
300.000,00
205.500,00
12.863.019,00 13.244.381,00
7.313.800,00 7.240.817,00

0,00
0,00
0,00
13.076.935,00
7.158.988,00

0,00%
0,00%
0,00%
98,74%
98,87%

139.300,00

168.184,00

167.166,00

99,39%

0,00

8.625,00

8.624,00

99,99%

4.462.200,00
356.000,00
858.000,00
118.000,00
177.000,00

4.432.440,00
319.123,00
837.832,00
111.814,00
198.376,00

4.375.746,00
318.913,00
837.516,00
111.199,00
193.084,00

98,72%
99,93%
99,96%
99,45%
97,33%

20.000,00

22.000,00

20.916,00

95,07%

378.400,00
195.000,00
2.600,00
152.000,00
44.300,00
5.000,00

392.400,00
226.000,00
11.306,00
142.917,00
38.800,00
5.000,00

388.789,00
218.192,00
11.080,00
139.409,00
37.509,00
4.845,00

99,08%
96,55%
98,00%
97,55%
96,67%
96,90%

326.000,00

326.000,00

326.000,00

100,00%

80.000,00

0,00

0,00

222.000,00

259.411,00

255.759,00

98,59%

0,00

21.000,00

20.895,00

99,50%

165.000,00
13.000,00
28.650,00

176.740,00
13.517,00
32.386,00

174.596,00
12.386,00
32.233,00

98,79%
91,63%
99,53%

-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

4120
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4440
80146
80195

4300
4210
4300
4440

851

85154

4110
4120
4210

Poz. 2067
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Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Zespo³y obs³ugi ekonomicznoadministracyjnej szkó³
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4.350,00

4.768,00

4.649,00

97,50%

11.000,00

11.000,00

11.000,00

100,00%

4.096.800,00

4.453.958,00

4.452.000,00

99,96%

42.000,00

65.295,00

65.236,00

99,91%

2.680.000,00
201.000,00
515.000,00
70.000,00
92.000,00

2.665.281,00
199.312,00
505.798,00
61.378,00
103.775,00

2.664.771,00
199.311,00
505.786,00
61.230,00
103.682,00

99,98%
100,00%
100,00%
99,76%
99,91%

7.000,00

4.455,00

4.378,00

98,27%

148.700,00
23.000,00
2.000,00
99.600,00
25.000,00
1.500,00

449.974,00
44.171,00
3.764,00
137.600,00
21.655,00
1.500,00

449.496,00
44.168,00
3.764,00
137.155,00
21.523,00
1.500,00

99,89%
99,99%
100,00%
99,68%
99,39%
100,00%

190.000,00

190.000,00

190.000,00

100,00%

518.300,00

541.577,00

499.087,00

92,15%

500,00

500,00

469,00

93,80%

95.000,00
5.700,00
18.000,00
2.400,00
95.000,00
55.000,00
200,00
225.000,00
700,00
15.000,00

98.800,00
5.700,00
18.684,00
2.493,00
90.000,00
30.000,00
200,00
273.700,00
700,00
15.000,00

73.769,00
4.746,00
13.709,00
1.924,00
87.996,00
23.911,00
61,00
272.320,00
463,00
13.919,00

74,66%
83,26%
73,37%
77,18%
97,77%
79,70%
30,50%
99,50%
66,14%
92,79%

5.800,00

5.800,00

5.800,00

100,00%

506.000,00

508.442,00

485.723,00

95,53%

2.500,00

1.370,00

1.370,00

100,00%

330.000,00
23.000,00
64.500,00
8.800,00
24.000,00
14.000,00
2.000,00
200,00
13.000,00
4.200,00

321.495,00
22.826,00
62.475,00
8.525,00
24.000,00
10.000,00
4.551,00
200,00
29.000,00
4.200,00

311.545,00
22.825,00
53.450,00
7.292,00
23.906,00
8.591,00
3.595,00
200,00
28.949,00
4.200,00

96,91%
100,00%
85,55%
85,54%
99,61%
85,91%
78,99%
100,00%
99,82%
100,00%

19.800,00

19.800,00

19.800,00

100,00%

71.512,00
71.512,00
134.607,00
4.450,00
71.100,00

77.555,00
77.555,00
162.621,00
4.450,00
73.294,00

76.367,00
76.367,00
149.011,00
4.450,00
59.684,00

98,47%
98,47%
91,63%
100,00%
81,43%

59.057,00

84.877,00

84.877,00

100,00%

306.500,00
306.500,00
4.000,00
600,00
22.000,00

306.500,00
306.500,00
5.500,00
800,00
22.000,00

293.655,00
293.655,00
4.559,00
650,00
17.757,00

95,81%
95,81%
82,89%
81,25%
80,71%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

853

4220
4260
4270
4300
4410
85305
2510
85313
4130
85314

85315

3110
4110
3110
4300

85316
85319

3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4420
4430
4440

85328
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4410
4440
85334

85378
85395

854

85401

4210
4300
3110
3110
4210
4300
4430
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Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Opieka spo³eczna
¯³obki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu
bud¿etowego
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zakup us³ug pozosta³ych
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Pomoc dla repatriantów
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wiadczenia spo³eczne
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne

14.000,00
13.680,00
5.000,00
246.220,00
1.000,00
3.841.900,00
462.500,00

14.000,00
11.980,00
5.000,00
246.220,00
1.000,00
4.174.420,00
462.500,00

11.566,00
10.561,00
3.892,00
243.999,00
671,00
3.930.758,00
462.500,00

82,61%
88,16%
77,84%
99,10%
67,10%
94,16%
100,00%

462.500,00

462.500,00

462.500,00

100,00%

45.500,00

24.629,00

24.629,00

100,00%

45.500,00

24.629,00

24.629,00

100,00%

1.149.500,00

1.238.179,00

1.237.103,00

99,91%

1.089.500,00
60.000,00
895.000,00
890.000,00
5.000,00

1.188.402,00
49.777,00
989.010,00
984.010,00
5.000,00

1.187.326,00
49.777,00
746.993,00
746.437,00
556,00

99,91%
100,00%
75,53%
75,86%
11,12%

68.800,00

38.718,00

38.718,00

100,00%

68.800,00
762.100,00

38.718,00
774.437,00

38.718,00
774.316,00

100,00%
99,98%

5.000,00

3.482,00

3.482,00

100,00%

454.726,00
35.730,00
87.269,00
11.958,00
20.842,00
21.120,00
2.000,00
105.355,00
2.900,00
0,00
1.700,00

467.063,00
33.518,00
84.269,00
11.958,00
20.842,00
25.121,00
611,00
110.918,00
1.900,00
187,00
1.264,00

466.990,00
33.518,00
84.269,00
11.958,00
20.842,00
25.121,00
611,00
110.918,00
1.853,00
186,00
1.264,00

99,98%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
97,53%
99,47%
100,00%

13.500,00

13.304,00

13.304,00

100,00%

411.500,00

439.500,00

439.235,00

99,94%

5.200,00

5.493,00

5.489,00

99,93%

204.816,00
16.042,00
51.012,00
6.990,00
114.320,00
2.120,00

204.816,00
15.101,00
52.644,00
5.990,00
143.414,00
2.120,00

204.816,00
15.100,00
52.644,00
5.784,00
143.414,00
2.066,00

100,00%
99,99%
100,00%
96,56%
100,00%
97,45%

11.000,00

9.922,00

9.922,00

100,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.000,00
42.000,00
4.000,00
1.000,00
0,00
3.593.400,00
787.300,00

2.000,00
985,00
1.015,00
4.532,00
4.532,00
200.915,00
195.915,00
2.000,00
1.000,00
2.000,00
3.645.740,00
738.640,00

2.000,00
985,00
1.015,00
4.532,00
4.532,00
200.732,00
195.915,00
1.817,00
1.000,00
2.000,00
3.622.400,00
715.753,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,91%
100,00%
90,85%
100,00%
100,00%
99,36%
96,90%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

3020
4010
4040
4110
4120
4440
85404
2510

85412

85446

4110
4120
4210
4300
2510

900
90001
4520
4570
90003
4060

90004

4210
4300
3020
4010
4040
4060
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440

90013
90015

90095

4300
4210
4260
4300
4010
4040

Poz. 2067
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Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu
bud¿etowego
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y szkolnej, a tak¿e szkolenia
m³odzie¿y
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu
bud¿etowego
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Op³aty na rzecz bud¿etów jednostek
samorz¹du
terytorialnego
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i
op³at
Oczyszczanie miast i wsi
Pozosta³e nale¿noci ¿o³nierzy
zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Pozosta³e nale¿noci ¿o³nierzy
zawodowych i
nadterminowych oraz funkcjonariuszy
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Schroniska dla zwierz¹t
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.100,00

4.944,00

4.195,00

84,85%

594.600,00
40.000,00
113.900,00
15.500,00

556.254,00
36.654,00
108.394,00
14.194,00

540.238,00
35.182,00
104.045,00
13.893,00

97,12%
95,98%
95,99%
97,88%

18.200,00

18.200,00

18.200,00

100,00%

2.766.700,00

2.867.700,00

2.867.700,00

100,00%

2.766.700,00

2.867.700,00

2.867.700,00

100,00%

28.100,00

28.100,00

27.647,00

98,39%

900,00
200,00
11.400,00
15.600,00
11.300,00

900,00
200,00
11.400,00
15.600,00
11.300,00

884,00
185,00
11.391,00
15.187,00
11.300,00

98,22%
92,50%
99,92%
97,35%
100,00%

11.300,00

11.300,00

11.300,00

100,00%

1.687.589,00

1.799.693,00

1.589.670,00

88,33%

0,00

28.000,00

17.972,00

64,19%

0,00

27.820,00

17.794,00

63,96%

0,00

180,00

178,00

98,89%

470.000,00

470.300,00

446.870,00

95,02%

10.835,00

10.835,00

10.783,00

99,52%

5.000,00
454.165,00
354.589,00

5.000,00
454.465,00
370.481,00

3.707,00
432.380,00
369.409,00

74,14%
95,14%
99,71%

2.000,00

3.250,00

3.230,00

99,38%

170.950,00
10.885,00

170.950,00
10.885,00

170.942,00
10.657,00

100,00%
97,91%

26.180,00

40.180,00

40.170,00

99,98%

32.778,00
4.189,00
84.787,00
4.000,00
5.000,00
5.000,00
1.610,00
1.500,00

32.778,00
4.189,00
83.329,00
3.000,00
2.300,00
11.027,00
1.230,00
1.500,00

32.429,00
4.105,00
83.223,00
3.000,00
2.129,00
10.939,00
1.222,00
1.500,00

98,94%
97,99%
99,87%
100,00%
92,57%
99,20%
99,35%
100,00%

5.710,00

5.863,00

5.863,00

100,00%

40.000,00
40.000,00
458.000,00
0,00
390.000,00
68.000,00
365.000,00
0,00
0,00

40.000,00
40.000,00
541.450,00
32.100,00
427.721,00
81.629,00
349.462,00
8.800,00
400,00

29.170,00
29.170,00
497.569,00
20.213,00
425.222,00
52.134,00
228.680,00
7.200,00
393,00

72,93%
72,93%
91,90%
62,97%
99,42%
63,87%
65,44%
81,82%
98,25%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

4110
4120
4210
4260
4300
6050
921
92109
2550

92116

4210
4270
4300
2550

92120
92195

4210
4210
4300
4410
4430

925
92504
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4230
4260
4270
4300
4410
4430
4440
926

4480
92601
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4440
92605

92695

4210
4300
4410
4210
4270
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Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz
naturalne obszary i obiekty chronionej
przyrody
Ogrody botaniczne i zoologiczne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup leków i materia³ów medycznych
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych

0,00
0,00
0,00
0,00
165.000,00

1.517,00
216,00
700,00
685,00
165.000,00

1.435,00
204,00
537,00
645,00
112.890,00

94,59%
94,44%
76,71%
94,16%
68,42%

200.000,00

172.144,00

105.376,00

61,21%

1.881.000,00

1.967.539,00

1.964.525,00

99,85%

910.000,00

931.500,00

931.448,00

99,99%

910.000,00

910.000,00

910.000,00

100,00%

0,00
0,00
0,00
810.000,00

19.480,00
1.920,00
100,00
842.000,00

19.431,00
1.917,00
100,00
842.000,00

99,75%
99,84%
100,00%
100,00%

810.000,00

842.000,00

842.000,00

100,00%

0,00
0,00
161.000,00
4.000,00
156.500,00
0,00
500,00

10.000,00
10.000,00
184.039,00
36.365,00
147.112,00
62,00
500,00

10.000,00
10.000,00
181.077,00
36.345,00
144.270,00
62,00
400,00

100,00%
100,00%
98,39%
99,95%
98,07%
100,00%
80,00%

334.588,00

336.280,00

335.203,00

99,68%

334.588,00

336.280,00

335.203,00

99,68%

2.000,00

2.000,00

1.989,00

99,45%

159.610,00
16.314,00
31.854,00
3.911,00
39.389,00
4.000,00
28.000,00
35.000,00
5.000,00
300,00
3.500,00

159.610,00
13.494,00
31.054,00
3.911,00
69.806,00
3.000,00
18.200,00
19.650,00
6.000,00
0,00
2.000,00

159.610,00
13.494,00
30.343,00
3.821,00
69.806,00
3.000,00
18.200,00
19.538,00
5.891,00
0,00
1.956,00

100,00%
100,00%
97,71%
97,70%
100,00%
100,00%
100,00%
99,43%
98,18%
97,80%

5.710,00

5.863,00

5.863,00

100,00%

0,00
406.400,00
186.800,00

1.692,00
410.718,00
181.987,00

1.692,00
395.577,00
169.180,00

100,00%
96,31%
92,96%

800,00

800,00

714,00

89,25%

81.300,00
6.900,00
15.700,00
2.100,00
12.500,00
35.000,00
15.000,00
10.000,00

77.302,00
6.900,00
14.982,00
2.003,00
15.500,00
35.000,00
12.000,00
10.000,00

69.939,00
4.507,00
12.980,00
1.821,00
15.424,00
35.000,00
11.664,00
9.631,00

90,48%
65,32%
86,64%
90,91%
99,51%
100,00%
97,20%
96,31%

7.500,00

7.500,00

7.500,00

100,00%

87.300,00

87.300,00

85.198,00

97,59%

40.000,00
44.800,00
2.500,00
132.300,00
102.300,00
2.000,00

40.000,00
44.800,00
2.500,00
141.431,00
111.431,00
4.000,00

39.982,00
44.592,00
624,00
141.199,00
111.430,00
4.000,00

99,96%
99,54%
24,96%
99,84%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 102

4300
4410
4430

Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem
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18.000,00
18.000,00
3.000,00
1.000,00
7.000,00
7.000,00
30.316.041,00 32.350.547,00

17.878,00
1.000,00
6.891,00
31.077.509,00

99,32%
100,00%
98,44%
96,06%
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