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UCHWA£A Nr XVIII/71/2004 RADY GMINY W BRALINIE

z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie Gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 tekst
jednolity z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1, 2,
3, 6, 7 i 9, ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Nr 15 poz. 148 tekst jednolity
z 2003 r. ze zmianami) oraz art. 401 i 406 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz.
627 ze zmianami) Rada Gminy w Bralinie uchwala co nastê-
puje:

§1. Uchwala siê bud¿et gminy Bralin na okres roku kalen-
darzowego 2004.

§2. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na rok 2004
w wysoko�ci 7.570.071 z³., w tym dotacje na zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 313.279 z³., zgod-
nie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§3. 1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na rok 2004
w wysoko�ci 7.426.908,52 w tym wydatki na zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 313.279 z³. zgodnie
z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.

2. Ustala siê wysoko�æ wydatków maj¹tkowych w kwo-
cie 1.215.637,52 zgodnie z za³¹czonym wykazem stanowi¹-
cym za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.

3. Uchwala siê dotacjê podmiotow¹ dla instytucji kultury
� Biblioteka w Bralinie w wysoko�ci 43.000 z³. zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§4. Ustala siê przeznaczyæ nadwy¿kê dochodów nad wy-
datkami w kwocie  143.162,48 na sp³atê kredytów i po¿yczek
bankowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.

§5. Uchwala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko�ci
51.342 z³. zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§6. Uchwala siê dochody z tytu³u wydania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatków na realizacjê
zadañ okre�lonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych w kwocie 90.000 z³.

§7. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Bralin do dokonywania
zmian w bud¿ecie Gminy polegaj¹cych na przeniesieniu pla-
nu wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami w ramach
dzia³u w tym równie¿ wydatki na wynagrodzenia i pochodne
za wyj¹tkiem dotacji i wydatków maj¹tkowych.

§8. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Bralin do sp³at zaci¹gniê-
tych kredytów i po¿yczek w wysoko�ci 433.800 z³.

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bralin.

§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i na
tablicy og³oszeñ Urzêdu Gminy w Bralinie.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Andrzej Kozica

Poz. 1869

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XVIII/71/04

Rady Gminy w Bralinie
w sprawie bud¿etu Gminy na 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY NA 2004R. W/G KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Kwota z³ 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 17.300 

 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 5.000 
  0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 5.000 
 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 12.300 
  0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 10.000 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³ad. maj¹tkowego Skarbu Pañstwa, j. s. t. lub 
innych jedn. zalicz. do sek. finansów publicznych oraz innych. um. o pod. 
charakterze 

2.300 

400   Wytwarzanie i zaopatrzenie w energiê elektryczn¹,gaz i wodê 210.300 
 40002  Dostarczanie wody 210.300 
  0830 Wp³ywy z us³ug 210.000 
  0920 Pozosta³e odsetki 300 

700   Gospodarka mieszkaniowa 104.200 
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 70004  Ró¿ne jedn. Obs³ugi gospod. mieszkaniowej 41.900 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adnika maj¹tkowego Skarbu Pañ. lub jedn. 
sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 

22.300 

  0770 Wp³ywy z tyt. nabycia prawa w³. nieruchomo�ci 18.700 
  0920 Pozosta³e odsetki 900 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 62.300 
  0470 Wp³ywy z op³at za zarz., u¿ytkowanie i u¿ytkowanie Wieczne nieruchomo�ci 4.800 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adnika maj¹tkowego Skarbu Pañ. lub jedn. 
sam. terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 

29.000 

  0770 Wp³ywy z tytu³u nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci 28.500 
750   Administracja publiczna 54.022 

 75011  Urzêdy wojewódzkie 49.472 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

48.822 

  2360 
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z 
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami. 

650 

 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4.500 
  0450 Wp³ywy z op³at administracyjnych za czynno�ci urzêdowe 4.500 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 50 
  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 50 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa 

4.180 

 75101  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 847 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

847 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa, wybory wójt. 
burmistrza i prez. miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

3.333 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

3.333 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw po¿arowa 400 
 75414  Obrona cywilna 400 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

400 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. Nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej oraz wyd. zwi¹zane z ich poborem. 2.506.895 

 75601  Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8.000 

  0350 
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³aty w form. karty 
pod. 

8.000 

 75615  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku, le�nego, podatku od czynno�ci cywil. 
praw. Podatku od spadków i darowizn oraz podatku i op³at lokalnych 

1.565.260 

  0310 Podatek od nieruchomo�ci 1.270.000 
  0320 Podatek rolny 182.100 
  0330 Podatek le�ny 18.900 
  0340 Podatek od �rodków transportowych 49.360 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 2.000 
  0430 Wp³ywy z op³aty targowej 700 
  0500 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 40.200 
  0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tyt. Podatków i op³at 2.000 

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jedn. sam. terytorialnego na 
podst. ustaw 120.000 

  0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 30.000 
  0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu 90.000 
 75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 813.635 
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 807.635 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 6.000 

758   Ró¿ne rozliczenia 4.137.097 
 75801  Czê�æ o�wiat. subwencji ogól dla jedn. sam. terytorialnego 3.066.402 
  2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.066.402 
 75807  Czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.055.695 
  2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.055.695 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 15.000 
  0920 Pozosta³e odsetki 15.000 

801   O�wiata i wychowanie 107.500 
 80101  Szko³y podstawowe 25.500 
  0470 Wp³ywy z op³.za zarz. u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 500 
  0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.000 
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  2700 
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów, sam. 
wojewódz. pozyskiwane z innych �róde³ 

24.000 

 80104  Przedszkola 70.000 
  0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 15.000 
  0830 Wp³ywy z us³ug 55.000 
 80110  Gimnazja 12.000 

  2700 
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów, sam. 
wojewódz. pozyskiwane z innych �róde³ 

12.000 

852   Pomoc spo³eczna 227.500 

 85213  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre 
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej 

4.100 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

4.100 

 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 160.100 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

160.100 

 85216  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 9.900 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

9.900 

 85219  O�rodki pomocy spo³ecznej 52.800 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

52.800 

 85228  Us³ugi opiek. i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 600 
  0830 Wp³ywy z us³ug 600 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 55.000 
 85401  �wietlice szkolne 55.000 
  0830 Wp³ywy z us³ug 55.000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska. 145.377 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 110.000 
  0830 Wp³ywy z us³ug 110.000 
 90002  Gospodarka odpadami 2.400 

  0750 
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adnika maj¹tkowego Skarbu Pañ. lub jedn. 
sam. teryt. oraz innych umów o podobnym charakterze 

2.400 

 90015  O�wietlenie ulic placów i dróg 32.977 

  2010 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych 
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminie ustawami 

32.977 

921   Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego. 300 
 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ 300 
  0830 Wp³ywy z us³ug 300 
   Ogó³em dochody 7.570.071 
   W tym dotacje na zadania zlecone gminom 313.279 

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XVIII/71/04

Rady Gminy w Bralinie
w sprawie Bud¿etu Gminy na 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY NA 2004 ROK WG KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Kwota z³ 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 13.800 

 01030  Izby rolnicze 3.600 

  2850 
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2% uzysk. wp³ywów 
z podatku rolnego 

3.600 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 10.200 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia. 4.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.150 
  4480 Podatek od nieruchomo�ci 1.050 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹ gaz i wodê 564.000 
 40002  Dostarczanie wody 564.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 
  4260 Zakup energii 55.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 7.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 18.000 
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  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 444.000 
600   Transport i ³¹czno�æ 285.898,52 

 60016  Drogi publiczne gminne 285.898,52 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 12.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.261 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 240.637,52 

700   Gospodarka mieszkaniowa 40.000 
 70004  Ró¿ne jedn. obs³uguj¹ce gospod. mieszkaniowej 25.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 
  4260 Zakup energii 3.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 10.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 15.000 
  4260 Zakup energii 5.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 

750   Administracja publiczna 1.362.627 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 48.822 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34.260 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.374 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.827 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 970 
  4440 Odpisy na zak³ad. fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.391 
   W tym na zadania zlecone gminom 48.822 
 75022  Rady gmin 61.000 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 57.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 
 75023  Urzêdy gmin 1.237.805 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 815.600 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.750 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 146.220 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 20.372 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 35.000 
  4260 Zakup energii 9.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 20.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 90.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 17.500 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 5.000 
  4440 Odpisy na Zak³adowy fundusz �wiadcz. Socjalnych 19.363 
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 15.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 15.000 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli i 
ochrony prawa oraz s¹downictwa 

4.180 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli i 
ochrony prawa 

847 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 447 
   W tym na zadania zlecone gminom 847 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejm. wojewódz., wybory 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz refer. gminne 
powiat. i wojewódzkie. 

3.333 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.170 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 10 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 772 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 380 
   W tym na zadania zlecone gminom 3.333 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p/po¿arowa 52.600 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 52.200 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeñ 1.500 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 15.200 
  4270 Zakup us³ug remontowych 2.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 

 



� 8506 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92 Poz. 1869

  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.500 
 75414  Obrona cywilna 400 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 400 
   W tym na zadania zlecone gminom 400 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej oraz wydatki 
zwi¹zane z ich poborem 

30.000 

 75647  
Pobór podatków op³at i niepodatkowych nale¿no�ci 
bud¿etowych 

30.000 

  4100 Wynagrodzenia agencyjno � prowizyjne 30.000 
757   Obs³uga d³ugu publicznego 73.500 

 75702  
Obs³uga pap. wart. kredytów i po¿yczek jedn. samorz¹du 
terytorialnego 

73.500 

  8070 
Odsetki i dyskonto od kraj. skarb. pap. wart. oraz po¿yczek i 
kredytów 

73.500 

801   O�wiata i wychowanie 3.902.174 
 80101  Szko³y podstawowe 2.225.700 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 107.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.130.715 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 87.485 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 234.000 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 32.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 50.000 

  4240 Zakup pomocy nauk. dydaktycznych i ksi¹¿ek 2.000 

  4260 Zakup energii 26.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 7.000 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 2.500 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 
  4440 Odpisy na Zak³ad. Fundusz �wiadcz. Socjalnych 67.000 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 425.000 
  6060 Wydatki na zak. Inwestycyjne jednostek bud¿etowych 24.000 
 80104  Przedszkola 530.950 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 24.000 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 309.137 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 23.313 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 59.500 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 8.200 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.000 
  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 55.000 
  4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek 500 
  4260 Zakup energii 11.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 4.000 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 700 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 600 
  4440 Odpisy na Zak³ad. Fundusz �wiadcz. Socjalnych 16.000 
 80110  Gimnazja 860.300 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 47.700 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 532.000 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 41.334 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 111.000 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 15.100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.266 
  4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek 3.000 
  4260 Zakup energii 38.000 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 
  4440 Odpisy na Zak³ad. Fundusz �wiadcz. Socjalnych 31.400 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 12.000 
 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 76.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 76.000 
 80114  Zespo³y ekonomiczno � administracyjne szkó³ 179.360 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 123.000 
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  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.930 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.000 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 3.200 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000 
  4260 Zakup energii 1.800 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.500 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.150 
  4440 Odpisy na Zak³ad. Fundusz �wiadcz. Socjalnych 2.780 
 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 14.500 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.500 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 15.364 
  4440 Odpisy na Zak³ad. Fundusz �wiadcz. Socjalnych 15.364 

851   Ochrona zdrowia 90.000 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 90.000 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 4.800 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 16.405 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 856 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.835 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 687 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.067 
  4260 Zakup energii 3.500 
  4270 Zakup us³ug remontowych 1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 47.500 
  4440 Odpisy na Zak³ad. Fund. �wiadcz. Socjalnych 350 

852   Pomoc spo³eczna 327.572 

 85213  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby 
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej. 

4.100 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 4.100 
   W tym na zadania zlecone gminom 4.100 
 85214  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³. 185.100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 165.838 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 19.262 
   W tym na zadania zlecone gminom 160.100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 140.838 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 19.262 
 85215  Dodatki mieszkaniowe 10.000 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 10.000 
 85216  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 9.900 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 9.900 
   W tym na zadania zlecone gminom 9.900 
 85219  O�rodki pomocy spo³ecznej 107.690 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76.128 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.099 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.940 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.012 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.010 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.194 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 800 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fund. �wiadczeñ Socjalnych 1.507 
   W tym na zadania zlecone gminom 52.800 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.064 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.000 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.470 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.006 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 310 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 200 
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fund. �wiadczeñ Socjalnych 750 
 85228  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 3.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 
 85295  Pozosta³a dzia³alno�æ 7.782 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 7.782 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 165.580 
 85401  �wietlice szkolne 165.000 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 5.000 
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  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71.800 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.996 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 13.100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.780 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.424 
  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 55.000 
  4260 Zakup energii 8.000 
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.900 
 85446  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 580 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 580 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 428.977 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 91.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000 
  4260 Zakup energii 40.000 
  4270 Zakup us³ug remontowych 10.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 18.000 
 90002  Gospodarka odpadami 70.000 
  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿et. 70.000 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 14.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.000 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminie 6.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 227.977 
  4260 Zakup energii 187.977 
  4270 Zakup us³ug remontowych 40.000 
   W tym na zadania zlecone gminom 32.977 
 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 20.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 56.000 
 92105  Pozosta³e zadania w zakresie kultury 13.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.500 
  4260 Zakup energii 500 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 
 92116  Biblioteki 43.000 
  2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 43.000 

926   Kultura fizyczna i sport 30.000 
 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 30.000 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 6.000 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000 
  4260 Zakup energii 1.000 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000 
   Ogó³em wydatki 7.426.908,52 
   W tym na zadania zlecone gminom 313.279 

 

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVIII/71/04

Rady Gminy w Bralinie w sprawie
bud¿etu Gminy na 2004 r.

NAK£ADY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU BUD¯ETOWYM 2004

L.p. Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa zadania Planowane
nak³ady w z³

1. 400 40002 §6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Nowej Wsi
Ks.

444.000

2. 600 60016 §6050 Budowa dróg gminnych 240.637,52

3. 801 80101 §6060 Wymiana systemu ogrzewania Szk. Podst. Bralin 340.000
4. 900 90002 §6060 Zakup wagi na wysypisko �mieci w Nowej Wsi Ks. 70.000
5. 801 80101 §6050 Budowa sali gimnastycznej w Nowej Wsi Ks. 85.000
6. 801 80101 §6050 Zakup komputerów dla Szko³y Podst. w Bralinie 24.000
7. 801 80101 §6060 Zakup komputerów  dla Gimnazjum w Bralinie 12.000

Ogó³em 1.215.637,52
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XVIII/71/04

Rady Gminy w Bralinie
w sprawie bud¿etu Gminy na 2004 r.

DOTACJA  Z BUD¯ETU  GMINY DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2004r

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa jednostki Kwota z³. 
921 92116 §2550 Biblioteka w Bralinie 43.000 

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y nr XVIII/71/04

Rady Gminy w Bralinie
w sprawie Bud¿etu Gminy na 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY NA 2004 r

L.p. Paragraf Wyszczególnienie Przychody Rozchody 

1. 955 
Przychody z tytu³u 
innych rozlicz. 
Krajowych 

290.637,52 - 

2. 992 
Sp³aty otrzymanych 
krajowych po¿yczek i 
kredytów 

- 433.800 

Ogó³em 290.637,52 433.800 

 

Za³¹cznik Nr 6
Rady Gminy w Bralinie w sprawie

bud¿etu Gminy na 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
�RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 r

Przychody (w z³.)
1. �rodki pieniê¿ne z B. O. 30.742 z³.

1) Dzia³ 900 � Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

Rozdzia³ 90011 � Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospo-
darki Wodnej

§069 � Wp³ywy z ró¿nych op³at 20.600 z³.

Wydatki (w z³.)
1. Dzia³ 801 � O�wiata i wychowanie

Rozdzia³ 80101 � Szko³y podstawowe

§6260 � Dotacje z fund. celowych na finansowanie
i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
jedn. sektora finansów publicznych 50.742 z³.

2. Dzia³ 900 � Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

Rozdzia³ 90003 � Oczyszczanie miast i wsi

§4210 � Zakup materia³ów i wyposa¿enia  500 z³.

§4300 � Zakup us³ug pozosta³ych 100 z³.
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UCHWA£A Nr XVII/77/04 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 26 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy i miasta na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz.
220; Dz.U. Nr 62, poz. 558; Dz.U. Nr 113, poz. 984; Dz.U. Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717; Dz.U. Nr 162,
poz. 1568), art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, ust. 2 i 3,
art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zmianami z 2003
r.: Dz.U. Nr 45, poz. 391; Dz.U. Nr 65, poz. 594, Dz.U. Nr 166,
poz. 1611; Dz.U. Nr 189, poz. 1851) oraz art. 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony �rodowiska (Dz.U. Nr 62,
poz. 627 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr 115, poz. 1229; z 2002
r. Dz.U. Nr 74, poz. 676; Dz.U. Nr 113, poz. 984; M.P. Nr 49,
poz. 715; Dz.U. Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Dz.U. Nr 46, poz.
392; Dz.U. Nr 80, poz. 721; Dz.U. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. Nr
175, poz. 1693; Dz.U. Nr 190, poz. 1865) Rada Miejska
w Krajence uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysoko�ci 10.069.729
z³., w tym dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej zlecone
gminom 374.968 z³., zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu w wysoko�ci 12.135.377
z³., w tym wydatki na realizacjê zleconych zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2
do uchwa³y 374.968 z³.

2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt 1 wyodrêbnia siê
wydatki maj¹tkowe: 2.817.421 z³.

3. W pozosta³ych wydatkach wyodrêbnia siê:

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ w kwocie
5.352.907 z³.

2) dotacje z bud¿etu w kwocie 619.607 z³. zgodnie z za³¹cz-
nikiem Nr 2 do uchwa³y.

4. Jako �ród³o sfinansowania deficytu, w kwocie 2.065.648
z³., wskazuje siê kredyt, po¿yczkê oraz nadwy¿kê bud¿etow¹
za 2003 r. i wolne �rodki wynikaj¹ce z rozliczeñ kredytów
i po¿yczek z lat ubieg³ych, zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do
uchwa³y.

5. Na obs³ugê d³ugu przeznacza siê kwotê 54.065 z³.

§3. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie
41.373 z³.

§4. Okre�la siê wykaz wydatków maj¹tkowych realizowa-
nych przez gminê w roku bud¿etowym i nak³adów inwesty-
cyjnych oraz wa¿niejszych remontów zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3 do uchwa³y.

§5. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 81.500 z³. i wydatki
na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii
w wysoko�ci 81.500 z³..

§6. Okre�la siê plany przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y.

§7. Okre�la siê plany przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y.

§8. Ustala siê wykaz dotacji z bud¿etu zgodnie z za³¹czni-
kiem Nr 6 do uchwa³y.

§9. Okre�la siê plany przychodów i wydatków �rodków
specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.

§10. Przeznacza siê bie¿¹c¹ nadwy¿kê na sp³atê otrzyma-
nych krajowych po¿yczek i kredytów zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 8 do uchwa³y.

§11. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleco-
nych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y.

§12. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka
do:

1) samodzielnego zaci¹gania po¿yczek i kredytów krótkoter-
minowych do kwoty 1.293.000 z³. na pokrycie wystêpuj¹-
cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu.

2) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ jednostki sa-
morz¹du terytorialnego do wysoko�ci uchwalonych
w bud¿ecie.

3) dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przenie-
sieniu wydatków bie¿¹cych, w tym wynagrodzeñ i po-
chodnych oraz maj¹tkowych za wyj¹tkiem dotacji, miêdzy
rozdzia³ami w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.

§13. Rada Miejska okre�la na kwotê 500.000 z³. wysoko�æ
sumy do której Burmistrz mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobo-
wi¹zania.

§14. Wykonanie bud¿etu powierza siê Burmistrzowi Gminy
i Miasta Krajenka.

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2004 roku i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Stefan Kitela

Poz. 1870
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y nr XVII/77/04 Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY I MIASTA KRAJENKA NA 2004 r

Poz. 1870

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ W³asne Zlecone Ogó³em
020 Le�nictwo 2.000 0 2.000

02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.000 0 2.000

0750

Dochody z najmy i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

2.000 0 2.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 198.300 0 198.300
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 198.300 0 198.300

0470 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci

16.000 0 16.000

0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.000 0 1.000

0750

Dochody z najmy i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

80.000 0 80.000

0760
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cania prawa
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asno�ci

6.000 0 6.000

0770 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asno�ci nieruchomo�ci

95.000 0 95.000

0920 Pozosta³e odsetki 300 0 300
750 Administracja publiczna 900 66.023 66.923

75011 Urzêdy wojewódzkie 900 66.023 66.923

2010

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 66.023 66.023

2360
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zakresu
administracji rz¹dowej

900 0 900

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

0 1.100 1.100

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa

0 1.100 1.100

2010

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 1.100 1.100

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

0 2.500 2.500

75414 Obrona cywilna 0 2.500 2.500

2010

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 2.500 2.500

756

Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej oraz
dodatki zwi¹zane z ich poborem

3.713.431 0 3.713.431

75601 Wp³ywy z podatku osobowego od osób
fizycznych

8.000 0 8.000

0350
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty
podatkowej

8.000 0 8.000
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75615

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych,
podatku od spadków i darowizn oraz
podatków i op³at lokalnych

2.432.960 0 2.432.960

0310 Podatek od nieruchomo�ci 1.782.488 0 1.782.488
0320 Podatek rolny 346.214 0 346.214
0330 Podatek le�ny 109.473 0 109.473
0340 Podatek od �rodków transportowych 103.158 0 103.158
0370 Podatek od posiadanie psów 15.627 0 15.627
0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 35.000 0 35.000
0430 Wp³ywy z op³aty targowej 20.000 0 20.000

0910 Odsetki z nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

21.000 0 21.000

75618
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie ustaw

116.000 0 116.000

0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu

81.500 0 81.500

0490
Wp³ywy z innych op³at lokalnych pobieranych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego na
podstawie odrêbnych ustaw

30.000 0 30.000

0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 4.500 0 4.500

75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa

1.156.471 0 1.156.471

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.129.471 0 1.129.471
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 27.000 0 27.000

758 Ró¿ne rozliczenia 5.699.740 0 5.699.740

75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego

4.449.968 0 4.449.968

2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 4.449.968 0 4.449.968

75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin

69.262 0 69.262

2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstw 69.262 0 69.262

75807 Czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin

1.180.510 0 1.180.510

2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstw 1.180.510 0 1.180.510
801 O�wiata i wychowanie 77.000 0 77.000

80104 Przedszkola 77.000 0 77.000
0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 77.000 0 77.000

852 Pomoc spo³eczna 3.390 288.000 291.390

85213

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z
pomocy spo³ecznej oraz niektóre �wiadczenia
rodzinne

0 5.300 5.300

2010

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 5.300 5.300

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne

0 110.200 110.200

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

0 110.200 110.200

85216 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i
wychowawcze 0 10.200 10.200

2010

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 10.200 10.200

85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 0 136.800 136.800

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

0 136.800 136.800

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

3.390 25.500 28.890
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Za³¹cznik Nr 2
Do uchwa³y Nr XVII/77/04 Rady Miejskiej w Krajance

Z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY I MIASTA KRAJANKA

Zadania 
Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ 

W³asne Zlecone 
Ogó³em 

010  Rolnictwo i ³owiectwo 17.430 0 17.430 
 01008 Melioracje wodne 8.000 0 8.000 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 8.000 0 8.000 
 010030 Izby rolnicze 6.930 0 6.930 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 6.930 0 6.930 
 01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.500 0 2.500 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 2.500 0 2.500 

600  Transport i ³¹czno�æ 1.662.390 0 1.662.390 
 60016 Drogi publiczne gminne 1.662.390 0 1.662.390 
  Wydatki maj¹tkowe 1.597.390 0 1.597.390 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 65.000 0 65.000 

700  Gospodarka mieszkaniowa 50.000 0 50.000 
 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 50.000 0 50.000 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 50.000 0 50.000 

710  Dzia³alno�æ us³ugowa 16.000 0 16.000 
 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16.000 0 16.000 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 16.000 0 16.000 

750  Administracja publiczna 1.474.392 66.023 1.540.415 
 75011 Urzêdy wojewódzkie 0 66.023 66.023 
  Wynagrodzenia i pochodne 0 66.023 66.023 
 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 74.780 0 74.780 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 74.780 0 74.780 
 75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.293.949 0 1.293.949 
  Wynagrodzenia i pochodne 895.228 0 895.228 
  Wydatki maj¹tkowe 30.000 0 30.000 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 368.721 0 368.721 
 75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 105.663 0 105.663 
  Wynagrodzenia i pochodne 29.763 0 29.763 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 75.900 0 75.900 

751  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 
i ochrony 

0 1.100 1.100 

  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli 
i ochrony prawa 

0 1.100 1.100 

  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 1.100 1.100 
754  Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 99.500 2.500 102.000 

 75405 Komendy powiatowe Policji 500 0 500 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 500 0 500 
 75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 99.000 0 99.000 
  Wynagrodzenia i pochodne 3.500 0 3.500 
  Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 95.500 0 95.500 

 

0830 Wp³ywy z us³ug 3.300 0 3.300

2010

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 25.500 25.500

2360

Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych ustawami

90 0 90

900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

0 17.345 17.345

90015 O�wietlenie placów ulic i dróg 0 17.345 17.345

2010

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 17.345 17.345

Razem 9.694.761 374.968 10.069.729
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75414 Obrona cywilna 0 2.500 2.500
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 2.500 2.500

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych

28.500 0 28.500

75647 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci
bud¿etowych

28.500 0 28.500

Wynagrodzenia i pochodne 15.000 0 15.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 13.500 0 13.500

757 Obs³uga d³ugu publicznego 54.065 0 54.065

75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du

54.065 0 54.065

Obs³uga d³ugu publicznego 54.065 0 54.065
758 Ró¿ne rozliczenia 41.373 0 41.373

75818 Rezerwy ogólne i celowe 41.373 0 41.373
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 41.373 0 41.373

801 O�wiata i wychowanie 5.821.261 0 5.821.261
80101 Szko³y podstawowe 2.983.730 0 2.983.730

Wynagrodzenia i pochodne 2.276.675 0 2.276.675
Wydatki maj¹tkowe 0 0 0
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 662.055 0 662.055

80104 Przedszkola 1.019.980 0 1.019.980
Wynagrodzenia i pochodne 799.942 0 799.942
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 220.038 0 220.038

80110 Gimnazja 1.467.388 0 1.467.388
Wynagrodzenia i pochodne 927.797 0 927.797
Dotacje 226.427 0 226.427
Wydatki maj¹tkowe 101.116 0 101.116
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 212.048 0 212.048

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 187.828 0 187.828
Wynagrodzenia i pochodne 43.926 0 43.926
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 143.902 0 143.902

80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno � administracyjnej szkó³ 184.135 0 184.135
Wynagrodzenia i pochodne 157.550 0 157.550
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 26.585 0 26.585

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 21.000 0 21.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 21.000 0 21.000

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.200 0 2.200
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 2.200 0 2.200

851 Ochrona zdrowia 92.500 0 92.500
85153 Zwalczanie narkomanii 5.000 0 5.000

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 5.000 0 5.000
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 76.500 0 76.500

Dotacje 10.000 0 10.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 65.500 0 65.500

85195 Pozosta³a dzia³alno�æ 11.000 0 11.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 11.000 0 11.000

852 Pomoc spo³eczna 667.903 288.000 955.903

85213 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre

0 5.300 5.300

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 5.300 5.300

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne

357.800 110.200 468.000

Wynagrodzenia i pochodne 0 8.200 8.200
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 357.800 102.000 459.800

85215 Dodatki mieszkaniowe 233.000 0 233.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 233.000 0 233.000

85216 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wychowawcze 0 10.200 10.200
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 0 10.200 10.200

85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 25.103 136.800 161.903
Wynagrodzenia i pochodne 0 129.303 129.303
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 25.103 7.497 32.600

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 24.000 25.500 49.500
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 24.000 25.500 49.500

85295 Pozosta³a dzia³alno�æ 28.000 0 28.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 28.000 0 28.000
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ GMINÊ KONTYNUOWANYCH I PLANOWANYCH
DO REALIZACJI W 2004 ROKU ORAZ WA¯NIEJSZYCH REMONTÓW

1. Inwestycje
L.p. Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Kwota Nazwa 

1 600 60016 6050 25.105 Modernizacja drogi dojazdowej do pól (do jez. Wapieñskiego) 

2 600 60016 6050 825.261 Budowa nawierzchni ulic T. Ko�ciuszki, Winiary oraz czê�ci ulicy 
Toruñskiej* 

3 600 60016 6050 722.024 
Budowa nawierzchni ulic Matejki, Targowej oraz czê�ci ul. 
Toruñskiej** 

4 600 60016 6050 25.000 Modernizacja drogi �miardowo Kr. 
5 750 75023 6050 30.000 Zakup sprzêtu komputerowego i oprogramowania  

6 801 80110 6050 101.116 
Budowa boiska zewnêtrznego przy sali gimnastycznej dla 
Gimnazjum Publicznego w Krajence 

7 900 90001 6050 47.390 
Dokumentacja projektowa modernizacji oczyszczalnii �cieków w 
Krajence 

8 900 90001 6050 829.525 Modernizacja oczyszczalni �cieków w Krajence** 

9 900 90001 6050 43.000 
Wykonanie podk³adów geodezyjnych dla celów projektowych - 
kolektory sanitarne 

10 900 90001 6050 151.000 
Studium wykonalno�ci kanalizacji Gminy Krajenka (21000 z³.) 
oraz dokumentacja projektowa kolektorów do Skórki (130000)  

1 900 90015 6050 18.000 Iluminacja ko�cio³a �w. Józefa w Krajence 
Razem 2.817.412  

 

2. Remonty

Lp. Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Kwota Nazwa 

1 801 80101 4270 70.000 Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w 
Publicznej Szkole Podstawowej w Skórce**** 

Razem 70.000  

 * Zadanie dofinansowane z SAPARD

** Zadanie dofinansowane z SAPARD

*** Zadanie dofinansowane preferencyjn¹ po¿yczk¹ z WFO�iGW

**** Zadanie dofinansowane - w bud¿ecie ujêty tylko udzia³ w³asny gminy.

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 1.353.915 17.345 1.371.260
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 1.070.915 0 1.070.915

Wydatki maj¹tkowe 1.070.915 0 1.070.915
90003 Oczyszczanie miast i wsi 70.800 0 70.800

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 70.800 0 70.800
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.500 0 4.500

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 4.500 0 4.500
90013 Schroniska dla zwierz¹t 10.000 0 10.000

Dotacje 10.000 0 10.000
90015 O�wietlenie ulic placów i dróg 157.700 17.345 175.045

Wydatki maj¹tkowe 18.000 0 18.000
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 139.700 17.345 157.045

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 40.000 0 40.000
Wydatki maj¹tkowe 0 0 0
Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 40.000 0 40.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 345.180 0 345.180
Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 345.180 0 345.180
Dotacje 345.180 0 345.180

926 Kultura fizyczna i sport 36.000 0 36.000
92601 Obiekty sportowe 8.000 0 8.000

Pozosta³e wydatki bie¿¹ce 8.000 0 8.000
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 28.000 0 28.000

Dotacje 28.000 0 28.000
Razem 11.760.409 374.968 12.135.377
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 ROK

Poz. 1870

L.p. Nazwa jednostki Plan przychodów Plan wydatków 
1 Komunalny Zak³ad U¿yteczno�ci 899.191 899.191 
 W tym: przychody w³asne 899.191  
 Dotacja przedmiotowa 10.000  

 

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
�RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK

Stan �rodków na 1.01.2004 r. 6.721 z³.

Przychody
Kary za naruszenie przepisów o ochronie �rodowiska, op³aty
za wycinanie drzew, sk³adowanie odpadów i 10% ogólnych
wp³ywów za korzystanie ze �rodowiska - przekazywane przez
Urz¹d Marsza³kowski, Departament Planowania Przestrzen-
nego i Ekologii w Poznaniu
Dzia³ 900 rozdzia³ 90011 §069 12.000 z³.
Wydatki
Dofinansowanie wydatków zwi¹zanych z:

1) badaniem gleby 2.500 z³.

2) opracowanie Gminnego Programu Ochrony �rodowiska
 3.101 z³.

3) koszty utrzymania rachunku bankowego  120 z³.

4) dofinansowanie dokumentacji dot. modernizacji oczysz-
czalni �cieków w Krajence (zad. inwestycyjne) 13.000 z³.

Dzia³ 900 rozdzia³ 90011 §4300 razem: 5.721 z³.

Dzia³ 900 rozdzia³ 90011 §6110 razem: 13.000 z³.

Stan �rodków na 31.12.2004 r. 0 z³.

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ DOTACJI Z BUD¯ETU DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY, INSTYTUCJI KULTURY
I POZOSTA£YM JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp. 
Nazwa jednostki dotowanej / zadania 

dotowanego 
Przedmiot dotowania Kwota 

1 Komunalny Zak³ad U¿yteczno�ci Publicznej 
dofinansowanie kosztów utrzymania psów z terenu 
gminy w schronisku dla psów 

10.000 

2 Krajeñski O�rodek Kultury dzia³alno�æ kulturalna 267.800 
3 Biblioteka dzia³alno�æ kulturalna � czytelnictwo 77.380 
4 Prowadzenie �wietlicy socjoterapeutycznej koszty pobytu podopiecznego 10.000 

5 
Stowarzyszenie Pomocy Zespo³owi Szkó³ 
Zawodowych Przemys³u Spo¿ywczego w 
Krajance 

prowadzenie niepublicznego gimnazjum o 
uprawnieniach publicznego* 

226.427 

6 stowarzyszenia sportowe  upowszechnianie sportu 28.000 
 Razem  619.607 

 

* bez uwzglêdnienia skutków zmiany liczby uczniów od 1.09.2004 r.
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004

Poz. 1870

I. �Kary i op³aty za zajêcie pasa drogowego�
Przychody

Kary i op³aty za zajêcie pasa drogowego na drogach
gminnych.

Dzia³ 600 rozdzia³ 60016 §049  1.000 z³.

Wydatki
Koszty zwi¹zane z utrzymaniem dróg gminnych.

Dzia³ 600 rozdzia³ 60016 §4300  1.000 z³.

II. Przedszkole
Przychody
stan �rodków na pocz¹tek roku 4.725 z³.

Op³aty za ¿ywienie dzieci w 4 publicznych przedszkolach
funkcjonuj¹cych na terenie gminy

Dzia³ 801 rozdzia³ 80104 §083  70.000 z³.

Razem 74.725 z³.

Wydatki
Zakup ¿ywno�ci w celu wy¿ywienia dzieci w przedszkolach

Dzia³ 801 rozdzia³ 80104 §4220 73.000 z³.

Stan �rodków na koniec 2004 roku 1.725 z³.

Razem  74.725 z³.

III. Sto³ówka przy publicznej szkole podstawowej w Krajence

Przychody
stan �rodków na pocz¹tek roku 6.504 z³.

Op³aty za ¿ywienie m³odzie¿y i pracowników

Dzia³ 801 rozdzia³ 80101 §083 85.000 z³.

Razem 91.504 z³.

Wydatki
Zakup ¿ywno�ci
Dzia³ 801 rozdzia³ 80101 §4220 86.000 z³.

Stan �rodków na koniec 2004 roku 5.004 z³.

Razem 91.004 z³.

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUD¯ETOWEGO

Paragraf Nazwa Rozchody* [z³.] Przychody** [z³.] 
992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 61.700  

952 
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku 
krajowym 

 1.992.844 

955 
Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne 
�rodki) 

 109.607 

957 Nadwy¿ka  24.897 
Razem 61.700 2.127.348 
Saldo 2.065.648  

 

* Rozchody sp³aty po¿yczek z WFO�iGW - 61.700 z³.
** Pobranie kredytu w przypadku realizacji zadania dofinansowanego z SAPARD; po¿yczka - do 700.000 z³. z WFO�iGW

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XVII/77/04
Rady Miejskiej w Krajence

z dnia 26 marca 2004 r.

BUD¯ET Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ NA 2004 ROK

1. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realiza-
cjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej



� 8518 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92

Dzia³ Rozdzia³ 
Paragr

af 
Nazwa Kwota 

750 75011 201 Urzêdy wojewódzkie 66.023 

751 75101 201 
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s¹downictwa 

1.100 

754 75414 201 Obrona cywilna 2.500 
852 85213 201 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 5.300 
852 85214 201 Zasi³ki i pomoc w naturze 110.200 
852 85216 201 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 10.200 
852 85219 201 O�rodki pomocy spo³ecznej 136.800 
852 85228 201 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 25.500 
900 90015 201 O�wietlenie ulic, placów dróg 17.345 

Razem 374.968 

 

Poz. 1870

2. Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Kwota
750 75011 Urzêdy wojewódzkie 66.023

w tym wynagrodzenia i pochodne 66.023

751 75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa

1.100

754 75414 Obrona cywilna 2.500
852 85213 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 5.300
852 85214 Zasi³ki i pomoc w naturze 110.200

w tym wynagrodzenia i pochodne 8.200
852 85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 10.200
852 85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 136.800

w tym wynagrodzenia i pochodne 129.303
852 85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 25.500
900 90015 O�wietlenie ulic, placów dróg 17.345

Razem 374.968

3. Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej, które podlegaj¹ przekazaniu do bud¿etu
pañstwa.

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Kwota*
750 75011 235 Urzêdy wojewódzkie 18.000
853 85328 235 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 1.800

Razem dochody podlegaj¹ce odprowadzeniu do bud¿etu pañstwa 19.800

* Odprowadzeniu podlega 95% dochodu; 5% - jako prowizja stanowi dochody w³asne gminy
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1871

UCHWA£A Nr 89/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 kwietnia 2004 r

w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty w zwi¹zku z nabyciem prawa w³asno�ci nieruchomo�ci oddanych
w u¿ytkowanie wieczyste na rzecz Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - W³asno�ciowej w Jastrowiu

Poz. 1871

Na podstawie 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 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220. Nr 62 poz. 558.1113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806) oraz art. 68 ust.
1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. i o gospodarce
nieruchomo�ciami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 zm: Dz.U.
z 2000 r. Nr 6 poz. 70, z 2001 r. Nr 129 poz. 1447, Nr 154 poz.
1800, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 126 poz. 1070,
Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 200 poz. 1682 Nr 240
poz. 2058 i z 2003 r. Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 720 i 721) Rada
Miejska w Jastrowiu uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wyso-
ko�ci 95% od ceny nieruchomo�ci ustalonej przez rzeczo-
znawcê maj¹tkowego.

2. Wykaz nieruchomo�ci objêtych bonifikat¹ stanowi
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Jastrowie

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Jan Przybylski

ZESTAWIENIE GRUNTÓW W U¯YTKOWANIU WIECZYSTYM SPÓ£DZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO W£ASNO-
�CIOWEJ W JASTROWIU ZWI¥ZANYMI Z BUDYNKAMI MIESZKALNYMI I INFRASTRUKTUR¥ TOWARZYSZ¥C¥

Powierzchnia dzia³ek Okres u¿ytkowania

L.p. Adres Nr dzia³ki Ksiêga
Wieczysta

Zabudowa
budynków

mieszkalnych

infrastruktura
towarzysz¹ca

m2 m2 od dnia do dnia
1 ul. Wojska Polskiego 33 1215/10 36157 4.175 22.10.1980 21.10.2079
2 ul. Wojska Polskiego 35 1215/11 36158 3.562 22.10.1980 21.10.2079
3 ul. Wojska Polskiego 37 1215/12 18920 3.730 22.10.1980 21.10.2079
4 ul. Wojska Polskiego 39 1215/13 36159 3.485 22.10.1980 21.10.2079
5 ul. Wojska Polskiego 41 1215/14 36160 3.585 22.10.1980 21.10.2079
6 ul. Wojska Polskiego 43 1215/15 36161 4.175 22.10.1980 21.10.2079
8 ul. Wojska Polskiego 45 1215/20 36165 3.845 22.10.1980 21.10.2079
9 ul. Wojska Polskiego 47 1215/19 36164 4.215 22.10.1980 21,10.2079
10 ul. Wojska Polskiego 1215/17 36163 2.402 22.10.1980 21.10.2079
14 ul. Wojska Polskiego 1216/2 36177 292 07.08.1986 06.08.2085
15 ul. Wojska Polskiego 1216/1 36178 587 07.08.1986 06.08.2085
16 ul. Wojska Polskiego 51 1216/5 36175 2.144 07.09.1986 06.08.2085
17 ul. Wojska Polskiego 53 1216/6 36179 2.118 07.09.1986 06.08.2085
18 ul. Wojska Polskiego 55 1216/7 19145 2.533 07.03.1986 06.08.2085
19 ul. Aleje Wolno�ci 1219/3 37912 1.150 07.02.2003 06.02.2102
22 ul. 1 -go Maja 16 1182/2 36170 1.164 28.05.1981 27.05.2080
23 uL1-goMaja 16 1182/3 36171 2.284 23.05.1961 27.05.2080
24 ul. S³owackiego 19 1182/5 36172 1.410 28.05. 1981 27.05.2080
26 ul. S³owackiego 1182/4 18950 1.194 26.05.1981 27.05.2080
27 Ul. S³owackiego 8 1185/1 19067 2.582 13.01.1984 12.01.2083
28 ul. S³owackiego 1197/1 37913 446 07.02.2003 06.02.2102
29 ul. S³owackiego 1186/1 37913 174 07.02.2003 06.02.2102
30 ul. S³owackiego 1186/2 37913 150 07.02.2003 06.02.2102
31 ul S³owackiego 1181/1 37913 463 07.02.2003 06.02.2102
32 ul. S³owackiego 1180 19067 135 13.0l.1984 12.01.2083
33 ul. S³owackiego 1187/1 19067 364 13.01.1984 12.01.2083
34 ul. Mickiewicza 40 1713/1 18956 1.405 21.09.1981 20.09.2080.
35 ul. Grunwaldzka 1721/4 37914 313 07.02.2003 06.02.2102.

Razem Spó³dzielnia 46.412 7.670
54.082



� 8520 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92

1872

UCHWA£A Nr 90/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada 1997 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Jastrowiu

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 9 lit �h� ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) Rada Miejska
w Jastrowiu uchwala, co nastêpuje:

§1. W §6 Statutu Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Jastrowiu, stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y
Nr 214/97 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 listopada
1997 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko - Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Jastrowiu,. po pkt 9 dodaje siê
pkt 10 w brzmieniu:

�10) realizowanie zadañ z zakresu ustawy z dnia 28
listopada 2003 roku o �wiadczeniach rodzinnych�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Jastrowie.

§3. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Jan Przybylski

Poz. 1872, 1873

1873

UCHWA£A Nr XX/247/04 RADY MIASTA PI£Y

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Pi³y

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustany
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142. poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r., Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 153 poz. 1271)
oraz art. 40 ust. 8 ustaw z dnia 21 marca 1995 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86 poz. 958,
Dz.U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, Dz.U. 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, Dz.U. z 2003 r, Nr 80
poz. 721, Nr 80 poz. 717, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124)
Rada Miasta Pi³y uchwal¹, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych na terenie miasta Pi³y, na cele niezwi¹-
zane z budowa, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochro-
na dróg, dotycz¹ce:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. Umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami 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 wy³¹czno�ci w ce-
lach innych ni¿ wymienione w ust. 1 � 3;

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg gminnych, o którym mowa §1 ust. 1 i 4 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci 1,00 z³.

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci 2,00 z³.

3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
8,00 z³.

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, �cie-
¿ek rowerowych ci¹gów pieszych,

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienianych w
ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2

pasa drogowego w wysoko�ci 0.80 z³.
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4. Zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1
ust. 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:

1) poza obszarem zabudowanym 15,00 z³.

2) w obszarze zabudowanym  40,00 z³.

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 200,00 z³.

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych stosuje siê stawki w wysoko�ci 50% okre�lonych w
pkt 1 2 i 3.

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym,

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych
stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiê-
cy (wliczaj¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.

§4. 1. Za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym
mowa w §1 ust. 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za 1 m2

powierzchni:

Poz. 1873, 1874

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego,

- poza terenem zabudowanym 0,50 z³.

- w terenie zabudowanym 0,50 z³.

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiek-
tów 0,50 z³.

3) pasa drogowego zajêtego na wydzielone miejsca parkin-
gowa (koperty) 0,25 z³/1 m2/dobê,

4) pasa drogowego zajêtego na tymczasowe stoiska handlo-
we 2,00 z³/1 m2/dobê.

2. Za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogowym
reklamy ustala siê stawkê op³aty w wysoko�ci:

1) za 1 m2 powierzchni reklamy 1,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Pi³y.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³osze-
nia w Dziennika Urzêdowym Województwu Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Pi³y

(�) Mieczys³aw Augustyn

1874

UCHWA£A Nr 276 RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Konina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) art. 6 i art. 21 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z pó�n. zm.) uchwala siê,
co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Uchwa³a ma zastosowanie do mieszkaniowego
zasobu Miasta Konina.

2. Mieszkaniowy zasób Miasta Konina nie obejmuje lo-
kali, których w³asno�æ zosta³a wyodrêbniona na rzecz osób
trzecich.

§2. 1. Miasto Konin realizowaæ bêdzie jedynie potrzeby
mieszkañców miasta Konina:

1) posiadaj¹cych sta³e zameldowanie na terenie miasta,

2) bezdomnych, posiadaj¹cych ostatnie zameldowanie na
terenie miasta,

3) osób bez zameldowania, zwi¹zanych z miastem przez
okres ostatnich 5 lat.
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Rozdzia³ II

Zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Miasta Konina oraz kryteria

kwalifikacji wniosków

§3. 1. Ubieganie siê o mieszkanie rozpoczyna siê od
z³o¿enia przez zainteresowanego wniosku komunalnego przy-
dzia³ mieszkania komunalnego lub lokalu socjalnego.

2. Wniosek zostaje zarejestrowany w Urzêdzie Miejskim
w Koninie � Wydzia³ Spraw Lokalowych.

3. Uprawnion¹ do opiniowania wniosków jest Spo³eczna
Komisja Mieszkaniowa powo³ana przez Prezydenta Miasta
Konina.

4. Osoby pozytywnie zaopiniowane przez Spo³eczn¹ Ko-
misjê Mieszkaniow¹ po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta
Konina zostaj¹ dopisane do istniej¹cych list oczekuj¹cych na
przydzia³ mieszkañ komunalnych i lokali socjalnych. Listy ocze-
kuj¹cych znajduj¹ siê w Wydziale Spraw Lokalowych.

5. Tryb przyjmowania i rozpatrywania wniosków jest
jawny. Jawno�æ postêpowania ma na celu realizacjê kontroli
spo³ecznej.

§4. 1. Kryteria kwalifikacji wniosków:

1) o przydzia³ mieszkania komunalnego mog¹ ubiegaæ siê
mieszkañcy miasta Konina spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce wa-
runki:

a) brak samodzielnego mieszkania,

b) zagêszczenie w lokalu, w którym na cz³onka gospodar-
stwa domowego przypada mniej ni¿ 5 m2 ogólnej
powierzchni pokoi lub mieszkanie w lokalu nie spe³nia-
j¹cym wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na
pobyt ludzi,

c) dochód wszystkich cz³onków gospodarstwa domowe-
go w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny osi¹gniê-
ty przez okres 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych kwalifikacjê
wniosków nie przekracza 100% najni¿szej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym i 150% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

d) bezdomno�æ (w przypadku ostatniego sta³ego zamel-
dowania na terenie Konina),

2) o przydzia³ lokalu socjalnego mog¹ ubiegaæ siê mieszkañ-
cy miasta Konina spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki:

a) brak samodzielnego mieszkania,

b) zagêszczenie w lokalu, w którym na cz³onka gospodar-
stwa domowego przypada mniej ni¿ 5 m2 ogólnej
powierzchni pokoi lub mieszkanie w lokalu nie spe³nia-
j¹cym wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na
pobyt ludzi,

c) dochód wszystkich cz³onków gospodarstwa domowe-
go w przeliczeniu na jednego cz³onka rodziny osi¹gniê-
ty przez okres 3 miesiêcy poprzedzaj¹cy kwalifikacjê
wniosków nie przekracza 50% najni¿szej emerytury
w gospodarstwie wieloosobowym i 75% najni¿szej
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,

d) bezdomno�æ (w przypadku ostatniego sta³ego zamel-
dowania na terenie Konina).

2. Przez najni¿sz¹ emeryturê rozumie siê wysoko�æ kwo-
ty podawan¹ przez GUS.

3. Przez dochód miesiêczny rozumie siê �redni dochód
miesiêczny, wynikaj¹cy z sumy wszystkich dochodów brutto,
za wymagany okres rozliczenia uzyskany przez wnioskodaw-
cê i cz³onków jego gospodarstwa domowego, zg³oszonych do
wspólnego zamieszkiwania wyliczony wed³ug obowi¹zuj¹-
cych przepisów prawa, przypadaj¹cych na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego.

Rozdzia³ III

Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje pierwszeñstwo
zawarcia umowy lokalu na czas nieoznaczony

i lokalu socjalnego

§5. 1. Przyjmuje siê zasadê, ¿e umowa najmu mo¿e byæ
zawarta tylko z osob¹ oczekuj¹c¹ na listach przydzia³u miesz-
kañ komunalnych i lokali socjalnych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydent
mo¿e podj¹æ decyzjê o zawarciu umowy najmu z osob¹ nie
bêd¹c¹ na li�cie.

§6. 1. Osoba umieszczona na jednej z list wymienionych
§5, która bezpodstawnie dwukrotnie odmówi³a zawarcia
umowy najmu wskazanego lokalu mieszkalnego zostaje skre-
�lona z listy, zachowuj¹c prawo do ponownego ubiegania siê
o umieszczenie na li�cie, zgodnie z zasadami, przyjêtymi
niniejsz¹ uchwa³¹.

2. Oczekuj¹cy na jednej z list wymienionych w §5, który
przed³o¿y wyrok o rozwodzie pozostaj¹cy opiekunem dzieci
pozostaje na tej samej pozycji, a osoba samotna zostaje
dopisana na koniec listy.

W przypadku rodziny bezdzietnej pozostaje na tej samej
pozycji wnioskodawca, a by³y wspó³ma³¿onek zostaje dopisa-
ny na koniec listy.

§7. 1. Przy wynajmie mieszkania komunalnego i lokalu
socjalnego uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce zasady kolejno�ci
przydzia³u:

1. mieszkania komunalne:

a) lista budynków zagro¿onych z³ym stanem technicz-
nym,

b) lista oczekuj¹cych na przydzia³ mieszkania (zgodnie
z norm¹ powierzchniow¹ dla ilo�ciowego sk³adu rodzi-
ny),

c) przekwaterowanie rodzin spowodowane inwestycjami
realizowanymi przez gminê,

d) zamiana mieszkañ, je�li gmina odzyska mieszkanie
wiêksze (co najmniej o jedn¹ izbê lub 50% powierzch-
ni),

e) zamiana z lokali socjalnych na mieszkanie komunalne
(na wniosek zainteresowanego po udokumentowaniu
wystarczaj¹cych dochodów),
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f) przydzia³ odrêbnego lokalu najemcy zajmuj¹cemu czê�æ
lokalu wspólnego w którym wystêpuje wspólna u¿y-
walno�æ sanitariów,

g) przydzia³ najemcy lokalu przyleg³ego pomieszczenia,
który nie spe³nia warunków samodzielnego mieszka-
nia,

h) nadbudowa, rozbudowa lub przebudowa pomieszczeñ
niemieszkalnych na cele mieszkalne.

2) lokale socjalne:

a) lista oczekuj¹cych na lokal socjalny (wyroki S¹du
o eksmisjê z uprawnieniem do lokalu socjalnego),

b) lista zakwalifikowanych na lokale socjalne (zgodnie
z norm¹ powierzchniow¹ dla ilo�ciowego sk³adu rodzi-
ny),

c) zamiany z mieszkañ komunalnych na socjalne, je�li
gmina odzyska mieszkanie wiêksze w zamian za mniej-
sze, lub je�li zamiany wymaga zagro¿enie eksmisj¹.

§8. 1. Umowê najmu na mieszkanie komunalne zawiera
siê na czas nieoznaczony z osob¹, która udokumentuje docho-
dy cz³onków rodziny umo¿liwiaj¹ce zawarcie przedmiotowej
umowy.

2. Umowê najmu na lokal socjalny zawiera siê na okres
1 roku.

3. Umowê najmu na lokal komunalny zawiera siê
z najemc¹ po wp³aceniu kaucji.

4. W przypadku przed³u¿ania umowy najmu na lokal
socjalny i przekroczenia progów dochodowych zawartych §4
ust. 1 pkt 2 w³a�ciciel mo¿e zawrzeæ now¹ umowê na warun-
kach obowi¹zuj¹cych dla mieszkañ komunalnych.

§9. 1. Wypowiadanie umów najmu odbywaæ siê bêdzie
zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733
z pó�n. zm.).

2. Gmina mo¿e wycofaæ wypowiedzenie umowy najmu,
tylko w przypadku ca³kowitego uregulowania zaleg³o�ci czyn-
szowych przed zapadniêciem wyroku.

3. W przypadku uregulowania zaleg³o�ci czynszowych
Prezydent na wniosek najemcy mo¿e umorzyæ odsetki za
zaleg³o�ci czynszowe.

ROZDZIA£ IV

Zamiany

§10. 1. Cz³onkowie wspólnoty samorz¹dowej mog¹ do-
konywaæ wzajemnych zamian lokali pomiêdzy najemcami, po
uprzednim uzyskaniu zgody dysponentów lokali.

2. Najemcy lokali, którzy posiadaj¹ utrudniony dostêp do
swoich lokali mog¹ ubiegaæ siê o zamianê na lokal w którym
utrudnienie nie bêdzie wystêpowaæ.

3. Dochód osób ubiegaj¹cych siê o zamianê mieszkania
z lokalu socjalnego na mieszkanie komunalne w przeliczeniu
na jednego cz³onka rodziny nie mo¿e byæ ni¿szy od kwoty
100% najni¿szej emerytury, a nie wiêkszy od 150% najni¿szej
emerytury.

4. Nie zezwala siê na dokonywanie zamian, gdy mo¿e
ona zagra¿aæ interesom Miasta.

5. Miasto Konin nie wyra¿a zgody na zamianê lokali
w przypadku, gdy osoba zajmuj¹ca mieszkanie nie stanowi¹-
ce w³asno�æ gminy jest zagro¿ona eksmisj¹.

6. W przypadku odzyskania mieszkania komunalnego w
wyniku realizacji prawomocnego orzeczenia s¹dowego (eks-
misja) Prezydent mo¿e zawrzeæ umowê najmu z innym na-
jemc¹ samodzielnego lokalu komunalnego (dokonaæ zamia-
ny) po spe³nieniu nastêpuj¹cych warunków:

1) po zdaniu uprzednio zajmowanego lokalu w stanie nie
gorszym i wolnego od osób i rzeczy,

2) i wykonaniu remontu i napraw we w³asnym zakresie.

ROZDZIA£ V

Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalach opuszczonych przez najemcê

§11. 1. Po �mierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosu-
nek najmu lokalu wstêpuj¹:

1) ma³¿onek nie bêd¹cy wspó³najemc¹ lokalu,

2) dzieci najemcy i jego wspó³ma³¿onka

3) osoby, wobec których najemca by³ zobowi¹zany do �wiad-
czeñ alimentacyjnych,

4) osoba, która pozostawa³a faktycznie we wspólnym po¿y-
ciu z najemc¹.

2. W przypadku pisemnej rezygnacji najemcy i wymeldo-
waniu z lokalu, umowa najmu mo¿e byæ zawarta z osob¹
wskazan¹ przez by³ego najemcê bêd¹c¹ osob¹ blisk¹ na sta³e
zameldowan¹ i zamieszkuj¹c¹ w lokalu z wy³¹czeniem §12.

3. Po rozwodzie i wymeldowaniu siê najemcy z lokalu,
umowa najmu mo¿e byæ zawarta ze wspó³ma³¿onkiem pozo-
staj¹cym w tym lokalu.

4. W przypadku wiêkszej ilo�ci uprawnionych osób, które
wstêpuj¹ w stosunek najmu umowê najmu zawiera siê
z osob¹ pe³noletni¹ wskazan¹ przez pozosta³ych.

5. W przypadku niemo¿no�ci ustalenia najemcy, osobê
do zawarcia umowy najmu powinien wskazaæ s¹d.

§12. Umowy najmu nie bêd¹ zawierane:

1) z wnukami

2) innymi osobami ni¿ wymienionymi w §11,

3) z osob¹, która zosta³a pozbawiona przez S¹d uprawnieñ
do lokalu socjalnego.
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Rozdzia³ VI

Postanowienia koñcowe

§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Konina.

§14. Traci moc Uchwa³a Nr 264 Rady Miasta Konina
z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany zasad i trybu
zaspakajania potrzeb mieszkaniowych cz³onków wspólnoty
samorz¹dowej.

Poz. 1874, 1875

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina

(�) Tadeusz Wojdyñski

1875

UCHWA£A Nr 277 RADY MIASTA KONINA

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004-2008

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 21 czerwca o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilne-
go (Dz.U. z 2001 r. Nr 71 poz. 733 z pó�n. zm.) - Rada Miasta
Konina uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata 2004 - 2008
stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta  Konina.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina

(�) Tadeusz Wojdyñski

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 277

Rady Miasta Konina
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM MIASTA KONINA NA LATA 2004-2008

I. Analiza stanu faktycznego

1. Stan prawny w mieszkalnictwie

Podstaw¹ ca³ego ustawodawstwa mieszkaniowego jest
zapis art. 75 ust. 1 Konstytucji. Rzeczpospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483) �W³adze publiczne
prowadz¹ politykê sprzyjaj¹c¹ zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych obywateli, w szczególno�ci przeciwdzia³aj¹ bezdom-
no�ci, wspieraj¹ rozwój budownictwa socjalnego oraz popie-
raj¹ dzia³ania obywateli zmierzaj¹ce do uzyskania w³asnego
mieszkania�.Gmina - Miasto Konin jest jednostk¹ samorz¹du
terytorialnego dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym. Ustawa ta, nak³ada na gminy
obowi¹zek zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkañców

wspólnot terytorialnych w zakresie komunalnego budownic-
twa mieszkaniowego oraz utrzymania gminnych obiektów,
urz¹dzeñ u¿yteczno�ci publicznej oraz obiektów administra-
cyjnych. W art. 1 tej ustawy czytamy �Mieszkañcy gminy
tworz¹ z mocy prawa wspólnotê samorz¹dow¹�. Do dnia 10
lipca 2001 r. podstawowym aktem prawnym reguluj¹cym
najem lokali mieszkalnych by³a ustawa z dnia 2 lipca 1994 r.
o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,
która wesz³a w ¿ycie w listopadzie 1994 r. Ustawa ta zast¹pi³a
obowi¹zuj¹ce do tego czasu przepisy Prawa lokalowego.
Z dniem 10 lipca 2001 r. ustawa o najmie lokali mieszkalnych
i dodatkach mieszkaniowych w zasadniczej czê�ci zosta³a
uchylona i zast¹piona dwoma nowymi ustawami tj.:
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- ustaw¹ z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733),

- ustaw¹ z dnia 11 lipca 2001 r. o dodatkach mieszkanio-
wych (Dz.U. Nr 71, poz. 734)

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w sposób szczegól-
ny zajmuje siê ochron¹ lokatorów wynikaj¹c¹ z warunków
zawieranych umów najmu, zapobieganiu nadmiernym
podwy¿kom czynszu, ograniczeniu uprawnieñ w³a�cicieli do
rozwi¹zywania umów najmu z lokatorami, którzy znale�li siê
w trudnej sytuacji materialnej oraz na³o¿eniu na S¹d obowi¹z-
ku orzeczenia o uprawnieniu do lokalu socjalnego. Ustawa ta
chroni lokatorów poprzez okre�lenie podstawowych elemen-
tów umów zawieranych z w³a�cicielami o odp³atne u¿ywanie
lokalu lub o najem oraz zasady ustalania czynszu i pobierania
innych op³at za mieszkanie, wypowiadanie umów najmu
lokali mieszkalnych, eksmisji. Zgodnie z zapisem art. 4 ust. 1
tej ustawy, do zadañ w³asnych gminy nale¿y tworzenie wa-
runków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
samorz¹dowej. W celu realizacji tych zadañ gmina mo¿e
tworzyæ i posiadaæ zasób mieszkaniowy. Gmina na zasadach
okre�lonych w tej ustawie zapewnia lokale socjalne i zamien-
ne, a tak¿e zaspokaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw
domowych o niskich dochodach. W sk³ad mieszkaniowego
zasobu gminy wchodz¹ lokale stanowi¹ce w³asno�æ gminy
albo komunalnych osób prawnych oraz spó³ek prawa handlo-
wego utworzonych z udzia³em gminy, z wyj¹tkiem towa-
rzystw budownictwa spo³ecznego a tak¿e lokale pozostaj¹ce
w posiadaniu samoistnym tych podmiotów (art. 20 ust. 1
ustawy). Z zasobu mieszkaniowego gmina ma obowi¹zek
wydzieliæ czê�æ lokali socjalnych wynajmowanych na czas
oznaczony. Je¿eli gmina nie dostarcza lokalu socjalnego
osobie uprawnionej do niego na mocy wyroku s¹dowego,
w³a�cicielowi przys³uguje roszczenie odszkodowawcze od
gminy. W art. 7 tej ustawy czytamy �W lokalach wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy... w³a�ciciel ustala
stawki czynszu za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej lokali z uwzglêd-
nieniem czynników podwy¿szaj¹cych lub obni¿aj¹cych ich
warto�æ u¿ytkow¹...�. Wraz z wej�ciem w ¿ycie ustawy, po-
jêcie �czynszu regulowanego� stosowane dotychczas dla
zasobów mieszkaniowych gminy zostaje zast¹pione pojêciem
�czynsz�. Zasady polityki czynszowej zasobów mieszkanio-
wych gminy uchwala Rada Miasta a w oparciu o ni¹ Prezy-
dent Miasta ustala stawki czynszu. Ustawa o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego w art. 21 nak³ada na Radê Miasta obowi¹zek
uchwalania:
1) wieloletnich planów gospodarowania mieszkaniowym

zasobem gminy, oraz

2) zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad miesz-
kaniowego zasobu gminy.

Pozosta³e akty prawne zwi¹zane z tematyk¹ gospodarowania
zasobami mieszkaniowymi gminy to m.in.:
- ustawa z dnia 23.04.1964 � Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16,

poz. 93 z pó�n. zm.),

- ustawa z dnia 07.07. 1994 r. � Prawo budowlane (Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),

- ustawa z dnia 24.06.1994 r. o w³asno�ci lokali (Dz.U. Nr 85,
poz. 388),

- ustawa z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popie-
rania budownictwa mieszkaniowego oraz zmianie niektó-
rych ustaw (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1070 z pó�n. zm.),

- ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo�cia-
mi (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543),

- ustawa z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej
(Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z pó�n. zm.),

- ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155, poz. 1014 z pó�n. zm.)

2. Charakterystyka gminy

Od dnia 01.01.1999 r. Konin jest gmin¹ - Miastem na prawach
powiatu (zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 05.06.1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym - Dz.U. nr 91 poz. 578 z pó�n.
zm.). Zasiêg administracyjny gminy obejmuje teren miasta
Konina. Ogólna powierzchnia Miasta Konina na dzieñ
31.12.2003 r. wynosi 81,7 km2. Wed³ug stanu na dzieñ
31.12.2003 r. Konin liczy 82.851 mieszkañców. Podstawowe
zasady dzia³alno�ci Miasta Konin reguluje Statut Miasta Ko-
nina zatwierdzony uchwa³¹ Rady Miasta Konina nr 207 z dnia
26.11.2003 r.Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pó�n. zm.) zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
nale¿y do zadañ w³asnych gminy. Do zadañ tych ustawodaw-
ca zaliczy³ m.in. sprawy gminnego budownictwa mieszkanio-
wego. Jednocze�nie ustawa o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go nak³ada na gminy obowi¹zek zaspokajania potrzeb miesz-
kaniowych gospodarstwom domowym o niskich dochodach,
zapewnienie lokali socjalnych i zamiennych. Zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej w gminie
realizowane jest poprzez:
- zapewnienie terenów pod budownictwo mieszkaniowe

w gminnych planach zagospodarowania przestrzennego,

- wyznaczanie dzia³ek budowlanych pod budownictwo jed-
norodzinne i wielorodzinne,

- prowadzenie prac w zakresie uzbrajania terenów w pod-
stawowe urz¹dzenia, sieci i drogi,

- stwarzanie dogodnych warunków nabywania gruntów
budowlanych,

- wspieranie budownictwa spó³dzielczego (na terenie Koni-
na dzia³a 8 Spó³dzielni Mieszkaniowych),

- wspieranie budownictwa Towarzystw Budownictwa Spo-
³ecznego (na terenie Konina dzia³aj¹ dwa takie podmioty:
Koniñskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp.
o.o. w których 100% udzia³ów nale¿y do w³a�cicieli pry-
watnych oraz Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spo-
³ecznego Spó³ka z o.o. w którym 100% udzia³ów posiada
Gmina Konin),

- budownictwo komunalne i socjalne realizowane przez
gminê.

3. Struktura zasobów mieszkaniowych miasta Konina
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Miasto Konin po³o¿ony jest na obu brzegach rzeki Warty
przep³ywaj¹cej przez miasto. To specyficzne po³o¿enie ma
odzwierciedlenie w zabudowie miasta. Rzeka dzieli je na
�star¹� i �now¹� czê�æ miasta. Konin lewobrze¿ny to czê�æ
miasta, w której znajduje siê �starówka�. Zasoby mieszkanio-
we zw³aszcza mieszkaniowe zasoby gminy zlokalizowane s¹
tu w starym budownictwie, a stan tych zasobów pod wzglê-
dem technicznym jest czêsto w bardzo z³ym stanie. Natomiast
prawobrze¿ny Konin to nowa czê�æ miasta, w której zasoby
mieszkaniowe s¹ ju¿ w wiêkszo�ci w nowym budownictwie
i ich stan techniczny jest w du¿o lepszym stanie. Nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e budynki mieszkalne na terenie miasta Konina
w du¿ej czê�ci, nie spe³niaj¹ obecnych wymogów w zakresie
obowi¹zuj¹cych norm.
Budynki mieszkalne na terenie miasta Konina to budynki
stanowi¹ce w³asno�æ:
- Gminy � Miasta Konina

- Skarbu Pañstwa

- Wspólnot Mieszkaniowych

- Koniñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej

- Spó³dzielni Mieszkaniowej �Zatorze�

- Spó³dzielni Mieszkaniowej �Zwi¹zkowiec�

- Spó³dzielni Mieszkaniowej �Gwarek�

- Spó³dzielni Mieszkaniowej im. gen. Sikorskiego

- Spó³dzielni Mieszkaniowej im. gen. Bema

- Spó³dzielni Mieszkaniowej �Jedynka�,

- Spó³dzielni Mieszkaniowej �Starówka�

- Towarzystw Budownictwa Spo³ecznego,

- zak³adów pracy i innych podmiotów,

- osób fizycznych.

Wg danych statystycznych w zakresie wielko�ci dotycz¹cych
wszystkich zasobów mieszkaniowych na terenie miasta Koni-
na (wg stanu na dzieñ 31.12.2002 r.) liczba mieszkañ
w Koninie wynios³a ogó³em 26,3 tys. mieszkañ. Ich ³¹czna
powierzchnia u¿ytkowa wynios³a 1.591,6 tys. m2 a liczba izb
96,0 tys. Przeciêtna powierzchnia u¿ytkowa 1 mieszkania
wynios³a 60,7 m2, �rednia liczba izb 3,7, natomiast przeciêtna
liczba osób na 1 mieszkanie to 3,12 osoby. W analogicznym
okresie (na dzieñ 31.12.2002 r.) mieszkaniowy zasób Miasta
Konina wynosi³ 154.333,39 m2 powierzchni u¿ytkowej, na
któr¹ sk³ada³o siê 3.548 lokali z ogóln¹ liczb¹ 8.514 izb w tych
lokalach. Natomiast przeciêtna powierzchnia 1 mieszkania
komunalnego wynios³a 43,5 m2, przy �redniej liczbie 2,4 izb.
Porównuj¹c mieszkaniowe zasoby Miasta Konina (tzw. zaso-
by komunalne) do ogó³em zasobów mieszkaniowych w gminie
zauwa¿a siê, ¿e stanowi³y one zaledwie 9,7% licz¹c udzia³
w powierzchni u¿ytkowej lokali oraz 13,5% porównuj¹c liczbê
mieszkañ. Aktualnie udzia³ ten utrzymuje siê na podobnym
poziomie z tendencj¹ powolnego spadku. Komunalne zasoby
mieszkaniowe bêd¹ce w³asno�ci¹ Miasta Konina s¹ niestety
nadal niewystarczaj¹ce w stosunku do wystêpuj¹cego popytu
w gminie w tym zakresie. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e gmina zobo-
wi¹zana do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospo-
darstw domowych o niskich dochodach powinna zapewniæ

mieszkania tym najbardziej potrzebuj¹cym (o niskich docho-
dach), których nie staæ na pozyskanie mieszkañ we w³asnym
zakresie. Ze wzglêdu na swoj¹ rolê i specyfikê, mieszkania
komunalne s¹ bardzo potrzebne a popyt na te mieszkania
raczej z roku na rok ro�nie, ni¿ maleje. Gmina aby wywi¹zy-
waæ siê z powierzonego zadania musi czyniæ starania aby
w³a�ciwie gospodarowaæ posiadanym zasobem a tak¿e pozy-
skiwaæ nowe zasoby w celu lepszego zaspokajania rosn¹cych
potrzeb mieszkaniowych cz³onkom wspólnoty samorz¹dowej.
Po wej�ciu w ¿ycie przepisów ustawy z dnia 12.10.1994 r.,
ustalaj¹cej zasady przekazywania zak³adowych budynków
mieszkalnych przez przedsiêbiorstwa, zak³ady pracy mog³y
przekazywaæ gminom swoje zasoby zak³adowe. Nasilenie
przekazywania budynków Miastu Konin przez zak³ady pracy,
nast¹pi³o po wprowadzeniu zmian w tych przepisach ustaw¹
z dnia 20.12.1996 r. W roku 1997 Gmina Konin przejê³a
wiêkszo�æ zasobów od koniñskich zak³adów pracy. W zaso-
bach tych by³y lokale wykupione ju¿ od zak³adów przez osoby
fizyczne. Tak wiêc w wiêkszo�ci by³y to Wspólnoty Mieszka-
niowe, w których Miasto Konin przejê³o udzia³y nale¿¹ce na
dzieñ przejêcia do zak³adu. Ogó³em przejêto w tym czasie
lokale w 72 budynkach: w tym od KWB � 55, HAK �Konin�
� 9 i FUGO � 8. £¹czna ilo�æ lokali w tych budynkach, które
zosta³y przekazane Miastu wynosi³a na moment przejêcia
zasobów 1.164 lokali. Z dniem 01.01.2002r. Miasto Konin
przejê³o równie¿ zasoby mieszkaniowe od Zespo³u Elektrowni
PAK oraz od Komendy Policji w Koninie.
Zespó³ Elektrowni PAK przekaza³ Miastu:
- 4 budynki mieszkalne (w których nie by³o lokali wykupio-

nych) o ³¹cznej powierzchni 1698,56 m2 i liczbie lokali 38,

- 1 budynek u¿ytkowy o powierzchni 429,53 m2

- oraz udzia³y w 14 budynkach bêd¹cych Wspólnotami
Mieszkaniowymi (³¹czna liczba lokali w tych budynkach
wynosi³a 125 a ich powierzchnia 5.941,29m2); na w³asno�æ
Miasta Konina przekazane zosta³y lokale dotychczas nie
sprzedane tj. 58 lokali mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni
u¿ytkowej 2.397,03 m2 oraz 3 lokale u¿ytkowe o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 269,40 m2.

Komenda Miejska Policji w Koninie przekaza³a Miastu zasoby
Skarbu Pañstwa dotychczas bêd¹ce w ich dyspozycji i u¿yt-
kowaniu tj.
- 6 budynków mieszkalnych o ³¹cznej powierzchni u¿ytko-

wej 4.322,65 m2 i liczbie lokali ogó³em 87.

Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2003 r. mieszkaniowe zasoby
Miasta Konina wynosz¹ ogó³em 3.450 lokali mieszkalnych
o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej 150.392,96 m2. W zasobach
tych znajduje siê równie¿ 56 lokali u¿ytkowych o ³¹cznej
powierzchni u¿ytkowej 3.128,12 m2. Ponadto Miasto posiada
20 budynków u¿ytkowych (wolnostoj¹cych), w których znaj-
duje siê obecnie 67 lokali o ³¹cznej powierzchni 6.190,83 m2.
Miasto Konin dysponuje mieszkaniowym zasobem zlokalizo-
wanym w 126 budynkach komunalnych oraz w 138 budyn-
kach Wspólnot Mieszkaniowych, których Miasto jest wspó³-
w³a�cicielem (udzia³ Miasta stanowi¹ lokale nie wykupione
przez najemców). Zdecydowana wiêkszo�æ zasobów mieszka-
niowych Miasta (68,6%) znajduje siê w budynkach Wspólnot
Mieszkaniowych. Na ogóln¹ liczbê 3.450 lokali mieszkalnych,
w budynkach Wspólnot znajduje siê 2.367 lokali natomiast
w budynkach komunalnych 1.083 lokali. Natomiast udzia³
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w ogó³em powierzchni u¿ytkowej lokali zlokalizowanych
w budynkach Wspólnot wynosi 70,0% (105.269,28m2) komu-
nalnych w budynkach komunalnych 30,0% (45.123,68 m2).
Miasto Konin posiada równie¿ 2 lokale mieszkalne w zaso-
bach Koniñskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (w³asno�ciowe
prawo do lokalu), które zosta³y zakupione w roku 2000 dla
zapewnienia lokali 2 rodzinom poszkodowanym po po¿arze
budynku komunalnego przy ul. Kaliskiej 2, dla których gmina
nie mog³a zapewniæ komunalnego mieszkania z uwagi na
brak w tym czasie wolnych lokali. W mieszkaniowym zasobie
Miasta Konina w roku 2000, zosta³y wydzielone zasoby
z lokalami socjalnymi (lokale o najni¿szym standardzie), prze-
znaczone dla rodzin o najni¿szych dochodach. Na lokale
socjalne oczekuj¹ osoby, które znalaz³y siê w niedostatku
zarówno te, które ubiegaj¹c siê o mieszkanie socjalne spe³-
nia³y warunki kwalifikuj¹ce ich na listê oczekuj¹cych na tego
typu lokal oraz osoby posiadaj¹ce wyroki s¹dowe orzekaj¹ce
ich uprawnienia do lokalu socjalnego. Liczba lokali socjalnych
aktualnie wynosi ogó³em 221 a ich powierzchnia u¿ytkowa
7.977,18 m2. Jednak na dzieñ dzisiejszy nie wszystkie te lokale
funkcjonuj¹ jako socjalne, gdy¿ dopiero od roku 2001, po
dokonaniu wydzielenia i sukcesywnym odzyskiwaniu tych
lokali, przydziela siê je jako lokale socjalne. Zgodnie z prze-
pisami umowa najmu na lokal socjalny nie mo¿e byæ umow¹
na czas nieoznaczony, st¹d te¿ problem w automatycznym
przekwalifikowaniu wszystkich wskazanych lokali na lokale
socjalne (dotychczasowi najemcy maj¹ ju¿ zawarte umowy na
czas nieoznaczony). Liczba aktualnie zawartych umów na
lokale socjalne wynosi � 79, w tym 56 to umowy zawarte
z osobami, którym podstawiono taki lokal zgodnie z wyrokami
s¹dowymi w tym zakresie. Na lokale socjalne, zgodnie
z wyrokami sadowymi, dla których Miasto jest zobowi¹zane
zabezpieczyæ taki lokal, oczekuje aktualnie 94 rodzin. W Koni-
nie na dzieñ dzisiejszy dzia³aj¹ dwa Towarzystwa Budownic-
twa Spo³ecznego powo³ane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budow-
nictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw.
Mieszkania budowane w TBS - ach przeznaczone s¹ wy³¹cznie
na wynajem � po umiarkowanych czynszach � dla rodzin,
które ze wzglêdu na dochody nie mog¹ zaspokajaæ swoich
potrzeb mieszkaniowych poprzez budowê czy kupno w³asne-
go mieszkania. Jednym z TBS - ów dzia³aj¹cych na terenie
Konina jest Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego
(MTBS), powo³ane przez Radê Miasta Konina w dniu 14.04.1999
r. Jest to jednoosobowa Spó³ka z o.o. ze 100% udzia³em
Gminy Konin. Podstawowym zadaniem Towarzystwa jest
przejêcie od Miasta zadañ zwi¹zanych z realizacj¹ nowego
budownictwa czynszowego dziêki mo¿liwo�ciom zaci¹gania
d³ugoterminowych, preferencyjnych kredytów z Krajowego
Funduszu Mieszkaniowego. Zasoby mieszkaniowe bêd¹ce
w dyspozycji MTBS równie¿ s³u¿¹ zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych wspólnoty samorz¹dowej. Aktualny stan zasobów
MTBS ju¿ wynajmowanych wynosi 236 lokali o ³¹cznej po-
wierzchni 11.047,2 m2. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e MTBS ma z³o¿one
w Banku Gospodarowania Krajowego � punkt Obs³ugi KFM
w Poznaniu kolejne wnioski kredytowe o wstêpn¹ kwalifikacjê
celem pozyskania �rodków dla realizacji nastêpnych budyn-
ków.  W roku 2004 -planuje siê oddaæ do u¿ytku nastêpne trzy
bloki z liczb¹ lokali 60 oraz 37 lokali w budynkach przy u. Pl.
Wolno�ci 4 i 6 (aktualnie modernizowanych). W roku 2005
planuje siê budowê nastêpnych bloków z 79 lokalami.

Zasoby TBS - ów nie stanowi¹ jednak mieszkaniowego
zasobu Miasta, ale na pewno w du¿ej mierze wspomagaj¹
Miasto w zabezpieczaniu mieszkaniowych potrzeb mieszkañ-
com Konina (rodzinom o �rednich dochodach).

4. Popyt mieszkaniowy na mieszkania komunalne i socjalne

Zapotrzebowanie na mieszkania komunalne i lokale socjalne
na podstawie wniosków zakwalifikowanych do pozytywnego
za³atwienia przez Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ aktualnie
ogó³em wynosi 578 z czego: 333 osoby oczekuj¹ na listach
przydzia³u na mieszkanie komunalne, 245 osób oczekuje na
listach przydzia³u na lokal socjalny. Dane te dotycz¹ stanu
aktualnego (na dn.28.02.2004 r.) po weryfikacji list przez
Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ powo³an¹ przez Prezydenta
Miasta Konina w roku 2003. Komisja ta aktualnie zakoñczy³a
rozpatrywanie wniosków z³o¿onych do X/2003 r. oraz wniesio-
nych odwo³añ w tym zakresie. W dniu 16.02.2004 r. Komisja
zakoñczy³a i podpisa³a koñcowy protokó³. Ponadto aktualnie
56 osób z³o¿y³o wnioski o przydzia³ mieszkania komunalnego
i oczekuje na zakwalifikowanie ich na listê przydzia³u przez
Spo³eczn¹ Komisje Mieszkaniow¹. Tak ma³a liczba z³o¿onych
wniosków dotyczy wniosków, które przyjmowane s¹ ponow-
nie od miesi¹ca X /2003 roku. Na ogóln¹ liczbê 578 osób
bêd¹cych na listach oczekuj¹cych na przydzia³ sk³adaj¹ siê:
318 osoby (rodziny) ubiegaj¹ce siê o przyznanie mieszkania
na zasadach ogólnych (brak samodzielnego mieszkania,
zagêszczenie w lokalu dotychczas zajmowanym), 15 osób
(rodzin) zamieszkuj¹cych w budynkach, których dalsza eks-
ploatacja stwarza bezpo�rednie zagro¿enie ¿ycia i mienia
lokatora (art. 108), 151 osoby (rodziny) oczekuj¹ce na przyzna-
nie lokalu socjalnego (osoby o niskich dochodach - podsta-
wowe kryterium), 94 osoby oczekuj¹ce na lokal socjalny
zgodnie z orzeczonymi wyrokami s¹dowymi, Zamiany lokali
w mieszkaniowych zasobach gminy dokonywane s¹ przez
najemców we w³asnym zakresie, po uzyskaniu zgody przez
dysponentów lokali. Miasto podejmuje siê zamian w przypad-
kach, kiedy najemca ubiega siê o zamianê lokalu wiêkszego
na mniejsze. Przydzia³ mieszkañ komunalnych i lokali socjal-
nych odbywa siê na podstawie Uchwa³y Rady Miasta Konina
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu Miasta Konina.

II. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem mia-
sta Konina

Wstêp

Poprawa poziomu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych
wymaga kompleksowego i spójnego z polityk¹ pañstwa
zespo³u dzia³añ. Polityka gminy w tym zakresie nie mo¿e
sprowadzaæ siê do zarz¹dzania zasobami komunalnymi, na
dora�nym wygospodarowaniu mieszkañ socjalnych i tworze-
niu miejsc dla bezdomnych w schroniskach pomocy spo³ecz-
nej. Na gminie spoczywa obowi¹zek dzia³alno�ci organizator-
skiej, stymulacyjnej powstawanie niezbêdnej liczby mieszkañ.
Pañstwowy program polityki mieszkaniowej wyra�nie
podkre�la rolê i udzia³ gmin w rozwi¹zywaniu problemu.
Z pañstwowego programu polityki mieszkaniowej wynikaj¹
dwa podstawowe kierunki dzia³ania:
1) wprowadzenie rozwi¹zañ prawno - instytucjonalnych two-

rz¹cych rynkowy system gospodarki mieszkaniowej
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2) poszukiwanie rozwi¹zañ w zakresie o¿ywienia lokalnej
polityki mieszkaniowej.

Wprowadzone w latach 1990 � 1998 przeobra¿enia instytucjo-
nalne i prawne stworzy³y podstawê koniecznych zmian funk-
cjonowania rynku mieszkaniowego w Polsce. Przeprowadzo-
ne zmiany ustrojowe spowodowa³y, ¿e mieszkalnictwo pod-
dane zosta³o dzia³aniu praw rynkowych. Nast¹pi³a restytucja
niektórych typowych dla krajów demokratycznych rozwi¹zañ.
Miêdzy innymi:
1) doprowadzono do wycofania siê pañstwa i jego s³u¿b

administracyjnych z bezpo�redniej ingerencji w procesy
budowy, finansowania i eksploatacji mieszkañ,

2) oddano gminom kompetencje do prowadzenia polityki
mieszkaniowej dla spo³eczno�ci lokalnej, a tak¿e skomu-
nalizowano wiêkszo�æ zasobów mieszkaniowych Skarbu
Pañstwa i przedsiêbiorstw pañstwowych,

3) �rodki bud¿etowe pañstwa zastêpowane s¹ systematycz-
nie kapita³em spo³eczno�ci lokalnych i prywatnym; miesz-
kanie nabra³o charakteru dobra inwestycyjnego.

Obecne problemy mieszkaniowe objawiaj¹ siê przede wszyst-
kim brakiem odpowiedniej ilo�ci mieszkañ i postêpuj¹c¹
dekapitalizacj¹ istniej¹cych budynków. Postêpuj¹ca dekapita-
lizacja zasobów mieszkaniowych stanowi coraz powa¿niejszy
problem wiêkszo�ci gmin w tym równie¿ Miasta Konina.
Problemy mieszkaniowe oraz ich potencjalne rozwi¹zania
s¹ w du¿ym stopniu kszta³towane przez czynniki spo³eczno-
ekonomiczne, �rodowiskowe i inne. Jednym warunkuj¹cych
wa¿niejszych czynników warunkuj¹cych dobre funkcjonowa-
nie rynkowego systemu mieszkaniowego jest wspó³praca
miêdzy sektorem publicznym i prywatnym. Wspó³praca
z prywatnym sektorem umo¿liwia ich udzia³ w lokalnym
systemie mieszkaniowym, co jest korzystne dla obu stron.
Niezbêdne jest stworzenie warunków optymalnego wykorzy-
stania istniej¹cych zasobów mieszkaniowych w gminie, jak
równie¿ zwiêkszenie efektywno�ci procesów inwestycyjnych
w zakresie realizacji budownictwa mieszkaniowego przez
podmioty sektora prywatnego. G³ównym celem polityki miesz-
kaniowej Miasta Konina jest i bêdzie nadal uzyskiwanie
corocznej poprawy sytuacji mieszkaniowej jego mieszkañ-
ców, co pozwoli na:
1) polepszenie jako�ci ¿ycia mieszkañców,

2) poprawê warunków mieszkaniowych mieszkañców Koni-
na,

3) stworzenie warunków uzyskania przez rodziny o zró¿nico-
wanym poziomie dochodów dostêpu do samodzielnego
mieszkania,

4) pomoc osobom o niskich dochodach (bêd¹cych w niedo-
statku) w uzyskaniu samodzielnego mieszkania.

Polityka ta realizowana bêdzie poprzez:
- pozyskiwanie i udostêpnianie gruntów dla potrzeb bu-

downictwa mieszkaniowego,

- budowê mieszkaniowego zasobu miasta Konina o ró¿nym
standardzie,

- zwiêkszanie zasobu lokali socjalnych, dla zapewnienia
mieszkañ tym najbardziej potrzebuj¹cym,

- wspieranie budownictwa w systemie TBS - ów,

- prowadzenie remontów i modernizacji istniej¹cego zaso-
bu mieszkaniowego, przy za³o¿eniu utrzymania stanu tech-
nicznego budynków w stanie nie pogorszonym a w miarê
mo¿liwo�ci równie¿ podwy¿szania standardu istniej¹cego
zasobu,

- prowadzenie w³a�ciwej polityki czynszowej,

- prowadzenie w³a�ciwej polityki sprzeda¿y mieszkañ,

- poprawê jako�ci zarz¹dzania istniej¹cym zasobem.

W latach 2004 � 2008 Miasto Konin bêdzie nadal prowadzi³o
przyjêt¹ politykê mieszkaniow¹ w celu osi¹gania za³o¿onych
w tym zakresie celów. Jednym z g³ównych celów bêdzie
przede wszystkim pozyskiwanie jak najwiêkszej liczby lokali
socjalnych a wiêc mieszkañ dla tych rodzin, które znalaz³y siê
w niedostatku (nie s¹ w stanie zaspokoiæ swoich potrzeb
mieszkaniowych w inny sposób) i tylko gmina jest w stanie
im pomóc. Dostateczna liczba lokali socjalnych pozwoli jed-
nocze�nie na w³a�ciwe dysponowanie posiadanym zasobem
mieszkaniowym gminy, umo¿liwiaj¹c w ten sposób wykony-
wanie eksmisji na podstawie wyroków s¹dowych z orzeczo-
nym prawem do lokali socjalnych. Tym samym odzyska siê
mieszkania komunalne, które bêdzie mo¿na przeznaczyæ na
mieszkania dla osób oczekuj¹cych na li�cie przydzia³u
w gminie. Ponadto Miasto Konin, podejmuje i nadal bêdzie
podejmowaæ starania finansowych pozyskiwaniu �rodków
finansowych na budowê mieszkañ wchodz¹cych w sk³ad
mieszkaniowego zasobu miasta Konina. Ponadto bêdzie czy-
niæ starania,aby pozyskiwaæ w inny sposób lokale mieszkalne
np. poprzez adaptacjê istniej¹cych budynków niemieszkal-
nych (baraków czy te¿ ma³o atrakcyjnych lokali u¿ytkowych)
na lokale mieszkalne. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e istniej¹ca
skala problemów zwi¹zanych z prowadzeniem racjonalnej
gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy z regu³y unie-
mo¿liwia w³adzom lokalnym zapewnienie warunków miesz-
kaniowych zgodnie z potrzebami mieszkañców. Bior¹c pod
uwagê zobowi¹zania wobec wspólnoty samorz¹dowej, w³a-
dze lokalne s¹ odpowiedzialne nie tylko za utrzymanie zaso-
bów mieszkaniowych gminy,lecz równie¿ za kompleksowy
rozwój mieszkalnictwa na terenie miasta. Ograniczenia finan-
sowe w bud¿ecie Miasta, a tym samym brak mo¿liwo�ci
przeznaczania z bud¿etu, du¿ych �rodków finansowych po-
zwalaj¹cych na wybudowanie wystarczaj¹cej liczby mieszkañ
wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta Konina
zmusza Miasto do szukania rozwi¹zañ maj¹cych na celu
zwiêkszenie zasobów mieszkaniowych w mie�cie. Aktualnie
preferowan¹ przez Miasto form¹ wspierania budownictwa
mieszkaniowego w gminie jest budowa mieszkañ w ramach
budownictwa spo³ecznego zw³aszcza przez powo³any MTBS
Spó³ka z o.o. w Koninie. Wa¿nym elementem wyboru tej
formy, jako preferowanej, w prowadzonej polityce mieszka-
niowej, jest fakt, ¿e gmina nie musi dop³acaæ do kosztów
utrzymania tych budynków, poniewa¿ czynsz w tych zasobach
jest zawsze �ekonomiczny� tzn. powinien on pokryæ wszelkie
koszty utrzymania. Za wyborem tej formy budownictwa prze-
mawiaj¹ zarówno ustalone zasady prawne TBS - ów jak i
zasady ich finansowania. Nale¿y tu podkre�liæ, ¿e w³a�nie
budowa mieszkañ przez MTBS, daje gminie mo¿liwo�æ budo-
wy mieszkañ, bez du¿ych obci¹¿eñ bud¿etu Miasta, przezna-
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czonych dla ludzi �rednio zamo¿nych nie posiadaj¹cych w³a-
snych mieszkañ. Budowa mieszkañ MTBS finansowana jest
przede wszystkim w oparciu o preferencyjny kredyt z Krajo-
wego Funduszu Mieszkaniowego, prowadzonego przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Kredyt ten mo¿e pokryæ do 70%
kosztów przedsiêwziêcia inwestycyjno � budowlanego przy
czym 10% warto�ci inwestycji ulega umorzeniu po zakoñcze-
niu budowy. Natomiast udzia³ bud¿etu Miasta w finansowa-
niu tych przedsiêwziêæ, wynosi jedynie 30% kosztów realiza-
cji. Wa¿nym elementem wspierania zw³aszcza MTBS Sp.
z o.o. w Koninie s¹ zasady kwalifikacji najemców mieszkañ w
tych zasobach. Priorytet przy kwalifikacji tych mieszkañ maj¹
m.in.:
- rodziny zarejestrowane na listach przydzia³u na mieszka-

nie komunalne w Wydziale Spraw Lokalowych Urzêdu
Miejskiego a spe³niaj¹ce warunki wynikaj¹ce z ustawy
o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz zmianie niektórych ustaw,

- rodziny najmuj¹ce samodzielne lokale w zasobach komu-
nalnych a deklaruj¹ce ich zwrot po przeniesieniu siê do
zasobów mieszkaniowych MTBS.

Tak wiêc wspieranie przez Miasto budownictwa spo³ecznego
w du¿ym zakresie pomaga mieszkaniowych zabezpieczaniu
potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej, gdy¿
umo¿liwia uzyskanie mieszkania rodzinom �rednio zarabiaj¹-
cym, oczekuj¹cym na ich przydzia³. Jednocze�nie pozwala to
aktywnie kszta³towaæ strukturê zamieszkania zasobów gminy
poprzez odzyskiwanie dotychczas zasiedlonych mieszkañ
komunalnych. Najemcy przenosz¹ siê do mieszkañ TBS -
owskich, najczê�ciej o wy¿szym standardzie ni¿ komunalne
a odzyskane w ten sposób mieszkania mog¹ pe³niæ rolê
mieszkañ socjalnych lub komunalnych dla osób oczekuj¹cych
na listach przydzia³ów, których niestety nie staæ na mieszka-
nie budowane w ramach TBS. Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy
o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego opracowano program gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Miasta Konina na lata
2004 - 2008. Program gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Miasta Konina ma du¿e znaczenie dla rozwoju komplek-
sowej polityki mieszkaniowej gminy. Pozwala on nie tylko
uporz¹dkowaæ podstawowe zagadnienia dotycz¹ce formu³y
zarz¹dzania maj¹tkiem gminnym, kszta³towania warunków
funkcjonalnych dla innych w³a�cicieli zasobów ale równie¿
daje mo¿liwo�æ racjonalizacji wydatkowania komunalnych
�rodków finansowych. Program gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Miasta Konina na lata 2004 �2008 sk³ada siê
z nastêpuj¹cych grup tematycznych:
1. Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach.

2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego Miasta Konina
oraz prognoza dotycz¹ca wielko�ci tego zasobu.

3. Analizê potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zaso-
bów mieszkaniowych Miasta Konina w ujêciu finansowym
i rzeczowym.

4. Zasady polityki czynszowej.

5. Wysoko�æ wydatków zwi¹zanych z gospodarowaniem
mieszkaniowym zasobem komunalnym Miasta Konina
oraz �ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach.

6. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wcho-
dz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Konina
oraz przewidywane zamiany w zakresie zarz¹dzania tymi
zasobami w latach 2004-2008.

1. Planowana sprzeda¿ lokali w kolejnych latach

Zmiany ustawowe w stosunku do w³asno�ci lokali oraz ma³e
rozmiary realizowanego wielorodzinnego budownictwa miesz-
kaniowego spowodowa³y, ¿e szczególnie w ostatnim dziesiê-
cioleciu, znacznie zwiêkszy³o siê zainteresowanie wykupem
lokali w istniej¹cych zasobach mieszkaniowych. Potwierdzaj¹
to zarówno dane statystyczne jak i monitoring mieszkaniowy
prowadzony przez Instytut Gospodarki Mieszkaniowej. Sprze-
da¿ lokali wyodrêbnionych z budynków stanowi¹cych w³a-
sno�æ Skarbu Pañstwa lub w³asno�æ gminy reguluje ustawa
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami. (Dz.U.
2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�n. zm.). Pierwszeñstwo w nabyciu
lokalu przys³uguje, z zachowaniem poni¿szej kolejno�ci oso-
bie, która:
1) ma roszczenie o nabycie nieruchomo�ci z mocy powo³a-

nej ustawy lub innych przepisów,

2) jest poprzednim w³a�cicielem zbywanej nieruchomo�ci,
pozbawionym prawa w³asno�ci tej nieruchomo�ci przed
dniem 05.12.1990 r. lub nastêpc¹ prawnym tego w³a�cicie-
la,

3) jest najemc¹ lokalu mieszkalnego a najem zosta³ nawi¹-
zany na czas nie oznaczony. Aktualne zasady sprzeda¿y
budynków i lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ
Miasta Konina okre�lone zosta³y w Uchwale Nr 159 Rady
Miasta Konina z dnia 24.09.2003 r. Zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi zasadami przy sprzeda¿y lokali mieszkalnych stosuje
siê bonifikaty od cen sprzeda¿y i tak:

1) 95% dla lokali wybudowanych do 1960 roku,

2) 90% dla lokali wybudowanych w latach 1961 - 1990,
w budynkach istniej¹cych wspólnot mieszkaniowych,

3) 90% dla lokali wybudowanych w latach 1961 - 1990
w budynkach komunalnych, pod warunkiem z³o¿enia
wspólnego wniosku o sprzeda¿ mieszkañ przez co
najmniej 50% najemców.

Bonifikaty nie maj¹ zastosowania do lokali mieszkalnych
wybudowanych po dniu 01.01.1991 r.
Zap³ata za nabywany lokal nastêpuje jednorazowo przed
terminem zawarcia umowy.
W ostatnich 5 latach sprzeda¿ mieszkañ komunalnych przed-
stawia³a siê nastêpuj¹co:
- 1999 r. � sprzedano 86 lokale, ³¹czny dochód uzyskany

z tej sprzeda¿y to 610.945 z³.

- 2000 r. � sprzedano 33 lokale, ³¹czny dochód uzyskany
z tej sprzeda¿y to 274.171 z³.

- 2001 r. � sprzedano 42 lokale, ³¹czny dochód uzyskany
z tej sprzeda¿y to  234.492 z³.

- 2002 r. � sprzedano 89 lokale, ³¹czny dochód uzyskany
z tej sprzeda¿y to  530.555 z³.

- 2003 r. � sprzedano 67 lokale, ³¹czny dochód uzyskany
z tej sprzeda¿y to 314.702 z³.

Poz. 1875



� 8530 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92

Do dochodu ze sprzeda¿y mieszkañ w danym roku, nale¿y
równie¿ dodaæ dochód jaki uzyskuje siê ka¿dego roku ze sp³at
sprzeda¿y ratalnej z lat ubieg³ych.

I tak w roku 2001 wyniós³ on 512.513 z³. w 2002 r., 482.418
z³ a w roku 2003 416.456 z³. Ratalna forma sprzeda¿y mieszkañ
by³a dopuszczalna do dnia wej�cia aktualnie obowi¹zuj¹cej
uchwa³y. Najczêstsz¹ form¹ kupna lokalu komunalnego by³a
w³a�nie forma ratalna. Dopiero po wprowadzeniu w 2001
roku, bonifikat w wysoko�ci 95% dla lokali wybudowanych do
1960 r. najemcy czê�ciej dokonywali kupna lokalu za jedno-
razowa zap³at¹. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w³a�nie z uwagi na
wprowadzenie w roku 2001 nowej wysoko�ci bonifikat, zmniej-
szy³ siê dochód ze sprzeda¿y lokali. Zmniejszenie dochodu,
pomimo wiêkszej ilo�ci sprzedanych lokali, spowodowane
by³o tym, ¿e ponad 50% dokonanych sprzeda¿y nast¹pi³o za

Poz. 1875

jednorazow¹ zap³at¹ ale tylko za 5% warto�ci. Aktualnie liczba
z³o¿onych wniosków o wykup swojego mieszkania wynosi
490. Ilo�æ z³o¿onych wniosków nie �wiadczy jednak o tym, ¿e
wszyscy wnioskodawcy dokonaj¹ wykupu. Niejednokrotnie
po dokonaniu wyceny warto�ci lokalu, wnioskodawcy sami
rezygnuj¹ z wykupu. Ponadto nadal nie wszystkie zasoby
maj¹ uregulowane stany prawne nieruchomo�ci co powoduje
trudno�ci w sprzeda¿y danych zasobów. Aktualnie po wpro-
wadzeniu nowych zasad sprzeda¿y na podstawie uchwa³y
Rady Miasta nr 159 z dnia 24.09.2003 r. nale¿y spodziewaæ siê
wiêkszej ilo�ci sprzedanych lokali. Nie spowoduje to niestety
zwiêkszenia dochodu do bud¿etu Miasta w tym zakresie
z uwagi na przyjête w uchwale tak wysokie bonifikaty od ceny
sprzeda¿y lokali. Poni¿sze zestawienie przedstawia plan sprze-
da¿y lokali mieszkalnych w kolejnych latach na przestrzeni lat
2004-2008.

Rok Prognozowana liczba sprzeda¿y mieszkañ
2004 300
2005 200
2006 150
2007 150
2008 100

Przedstawiona planowana ilo�æ sprzedanych lokali okre�lona
zosta³a szacunkowo, gdy¿ bardzo trudno dok³adnie
przewidzieæ ilu najemców w danym roku zg³osi chêæ wykupu
swojego mieszkania. Zak³ada siê, ¿e z uwagi na wprowadze-
nie aktualnie tak wysokich bonifikat od cen sprzeda¿y lokali
w roku 2004 i 2005 nast¹pi najwiêksze nasilenie liczby doko-
nywanych wykupów. Nale¿y równie¿ zauwa¿yæ, ¿e sprzeda¿
lokali wi¹¿e siê z pewnym obci¹¿eniem bud¿etu Miasta, gdy¿
koszty szacowania warto�ci lokalu pokrywane s¹ przez Mia-
sto. St¹d te¿ konieczna jest bie¿¹ca analiza planowanej ilo�ci
do sprzeda¿y lokali w danym roku w stosunku do zabezpie-
czonych na ten cel �rodków bud¿etowych. Miasto Konin
zainteresowane jest przede wszystkim dalsz¹ sprzeda¿¹ miesz-
kañ komunalnych w ju¿ istniej¹cych Wspólnotach Mieszka-
niowych z wiêkszo�ciowym udzia³em w³a�cicieli fizycznych.
W celu zabezpieczenia niezbêdnego zasobu mieszkaniowego
gminy pozostaj¹cego do dyspozycji Miasta nie powinno
dokonywaæ siê sprzeda¿y mieszkañ w budynkach wykaza-
nych w tabeli nr 3 za³¹czonej do niniejszego programu.
Budynki te docelowo bêd¹ stanowi³y zasób lokali socjalnych.
W latach 2004 � 2008 przyjmuje siê utrzymanie polityki
w zakresie sprzeda¿y lokali komunalnych polegaj¹cej na:
1. Utrzymaniu zasady, ¿e bezwarunkowo sprzeda¿y nie pod-

legaj¹ lokale socjalne, oraz lokale znajduj¹ce siê w budyn-
kach socjalnych, które przeznaczone s¹ na zaspokajanie
najpilniejszych potrzeb mieszkaniowych (zw³aszcza dla
mieszkañców, o bardzo niskich dochodach, których nie
staæ na inne mieszkania).

2. Sprzeda¿y lokali dokonuje siê na wniosek zainteresowane-
go pod warunkiem - nie zalegania z p³atno�ci¹ op³at
czynszowych za dany lokal.

3. Sprzeda¿ lokali dokonywana bêdzie najemcom, którzy
posiadaj¹ umowê najmu na czas nieokre�lony w okresie
nie krótszym ni¿ trzy lata przed dat¹ sprzeda¿y.

4. Nie wyra¿a siê zgody na sprzeda¿ lokalu mieszkalnego,
je�li w okresie dwóch lat poprzedzaj¹cych sprzeda¿, lokal

by³ zad³u¿ony lub je�li za dany lokal nast¹pi³o uregulowa-
nie przez Miasto nie�ci¹galnych nale¿no�ci z tytu³u op³at
czynszowych.

5. Nie sprzedawanie lokali w przypadku udowodnienia faktu
posiadania przez najemcê innego lokalu mieszkalnego.

6. Nie sprzedawaniu lokali w budynkach komunalnych,
w których dotychczas nie sprzedano ¿adnego lokalu, chy-
ba, ¿e co najmniej 50% najemców z³o¿y wspólny wniosek
o sprzeda¿ mieszkañ. Celem takiego stanowiska jest nie
tworzenie Wspólnot Mieszkaniowych, w których wystê-
puj¹ pojedyncze lokale wykupione a pozosta³a wiêkszo�æ
nadal nale¿y do Miasta. Tworzenie nowych Wspólnot
Mieszkaniowych poci¹ga za sob¹ wiele dodatkowych
komplikacji, zw³aszcza w budynkach, których stan tech-
niczny wymaga du¿ych nak³adów finansowych i najczê-
�ciej w³a�ciciel prywatny nie jest w stanie takiego obci¹-
¿enia finansowego ud�wign¹æ.

7. Przy prywatyzacji mieszkañ komunalnych nale¿y przede
wszystkim d¹¿yæ do powstawania Wspólnot Mieszkanio-
wych ze 100% udzia³em osób fizycznych.

8. W budynkach Wspólnot Mieszkaniowych z ma³ym udzia-
³em Miasta (ma³a liczba mieszkañ komunalnych), dokony-
wanie zamian najemców w celu umo¿liwienia sprzeda¿y
tych lokali.

Przy sprzeda¿y mieszkañ rozliczeniu podlega wp³acona przez
najemcê kaucja zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie
przepisami: art. 6 i 36 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmianie Kodeksu cywil-
nego oraz Zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Konina nr 188/IV/
2003 z dnia 11.12.2003 r. W celu prowadzenia w³a�ciwej
gospodarki w zakresie prywatyzacji lokali, nadal poszukiwaæ
siê bêdzie nowych rozwi¹zañ maj¹cych na celu dalsze zwiêk-
szenie motywacji wykupu mieszkañ znajduj¹cych siê w bu-
dynkach, w których ju¿ powsta³y Wspólnoty Mieszkaniowe
zw³aszcza tam, gdzie udzia³ Miasta stanowi niewielka liczba
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lokali a tak¿e których budynkach, w których istniej¹ tzw. ma³e
Wspólnoty (do 7 lokali). W przypadku ma³ych Wspólnot
wystêpuj¹ czêsto problemy, zw³aszcza w zakresie ustalania
koniecznych do przeprowadzenia remontów budynków.
W tych Wspólnotach, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilne-
go, wymagana jest jednomy�lno�æ w podejmowanych uchwa-
³ach, co niejednokrotnie nie jest mo¿liwe do osi¹gniêcia.
W takich przypadkach rozwi¹zanie problemu mo¿na najczê-
�ciej znale�æ jedynie na drodze s¹dowej. Zmiany wymaga
sprawa przeznaczania wp³ywów uzyskanych ze sprzeda¿y
mieszkañ komunalnych, na odtworzenie zasobów mieszka-
niowych gminy poprzez budownictwo komunalne i socjalne
oraz na modernizacjê i remonty kapitalne istniej¹cych budyn-
ków.
2. Stan techniczny zasobu mieszkaniowego miasta Konina

oraz prognoza dotycz¹ca wielko�ci tego zasobu

Na terenie miasta Konina istnieje do�æ du¿a ró¿nica standar-
dów mieszkaniowych. Zdecydowanie trudniejsze pod wzglê-
dem stanu i wyposa¿enia technicznego s¹ warunki zamiesz-
kania w mieszkaniowych zasobach gminy (zasoby komunal-
ne) zw³aszcza w starej czê�ci miasta tzw. �starówce� z uwagi
na przewagê w tej czê�ci miasta starego budownictwa (czêsto
przedwojennego). Natomiast w zasobach spó³dzielczych czy
TBS, mieszkania w wiêkszo�ci wyposa¿one s¹ w instalacjê
centralnego ogrzewania, du¿a ilo�æ posiada te¿ instalacjê
ciep³ej wody a tak¿e instalacjê gazow¹. Tak wiêc zasoby te s¹
zdecydowanie w wy¿szym standardzie ni¿ zasoby komunalne.
Przeciêtna powierzchnia spó³dzielczego lokalu mieszkalnego
wynosi 47,9 m2., podczas gdy w przypadku mieszkañ stano-
wi¹cych mieszkaniowy zasób Miasta Konina wielko�æ ta

wynosi 43,5 m2. Wed³ug stanu na dzieñ 31.12.2003 r. ogólna
liczba lokali tworz¹ca mieszkaniowy zasób Miasta Konina
wynios³a ogó³em 3.450 lokali mieszkalnych o powierzchni
u¿ytkowej  150.392,96 m2.
Zasoby te znajduj¹ siê w 264 budynkach mieszkalnych
z czego:
- 120 budynków to budynki komunalne, które na dzieñ

dzisiejszy w ca³o�ci stanowi¹ w³asno�æ Miasta,

- 138 budynków to budynki Wspólnot Mieszkaniowych,
w których swój udzia³ posiada równie¿ Miasto Konin
(lokale komunalne).

- 5 budynków to budynki bêd¹ce w³asno�ci¹ prywatn¹
pozostaj¹ce nadal w przymusowym zarz¹dzie gminy (tzw.
OSM),

- 1 budynek bêd¹cy w³asno�ci¹ Aluminium Konin - Impe-
xmetal S.A. w Koninie a dzier¿awiony przez Miasto Konin
na podstawie umowy (ul. Maliniecka 1),

Miasto Konin posiada równie¿ 2 lokale mieszkalne z w³asno-
�ciowym prawem do lokalu w zasobach Koniñskiej Spó³dziel-
ni Mieszkaniowej, które zosta³y zakupione w 2000 roku dla
zapewnienia dwóm rodzinom mieszkañ po po¿arze budynku
przy ul. Kaliskiej 2. Szczegó³owe zestawienie aktualnego na
dzieñ 31.12.2003 r. stanu mieszkaniowych zasobów Miasta
Konina oraz ich strukturê zawiera za³¹czona do niniejszego
opracowania tabela nr 1. W mieszkaniowym zasobie Miasta
Konina wydzielone zosta³y budynki z lokalami socjalnymi.
Aktualny wykaz tych budynków zawiera za³¹czona do niniej-
szego opracowania tabela nr 2. Ocenê stanu technicznego
tych budynków jak i stanu wyposa¿enia budynków w insta-
lacje i urz¹dzenia sanitarne przedstawia poni¿sze zestawienie:
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Stan techniczny budynku Wyposa¿enie w instalacje
Wyszczególnienie

dobry �redni z³y
co, cw,

gaz,
co, cw,

zw,.
co, zw,

inst. elektr. i
z.w.

Budynki komunalne 41 43 36 1 27 5 87
Budynki Wspólnot
Mieszkaniowych

31 105 2 12 77 36 13

Budynki OSM - 2 3 - - - 5
Budynek  Impexmetal
S.A.

- - 1 - - - 1

Oczywi�cie budynki posiadaj¹ce instalacjê co, cw., gaz, posia-
daj¹ równie¿ podstawowe instalacje takie jak instalacja elek-
tryczna. czy  zw., wc lub ³azienka. Natomiast w grupie
budynków posiadaj¹cych inst. elektryczn¹ i zw. znajduj¹ siê
zasoby posiadaj¹ce ³azienkê lub wc oraz te lokale, w których
brak takich urz¹dzeñ a pobór zimnej wody znajduje siê na
zewn¹trz budynku. Aktualnie 4 budynki komunalne, posiadaj¹
tylko instalacjê elektryczn¹ a instalacja zw. znajduje siê na
zewn¹trz budynku. Budynki te stanowi¹ zasób socjalny a dwa
z tych budynków przewidziane s¹ do remontu kapitalnego lub
rozbiórki z uwagi na bardzo z³y stan techniczny. Stan technicz-
ny okre�lany jako dobry, oznacza, ¿e te budynki w najbli¿-
szych latach nie bêd¹ wymaga³y wiêkszych remontów, jednak
mog¹ byæ one modernizowane w celu podwy¿szenia ich
standardu. Stan techniczny okre�lany jako �redni, oznacza, ¿e
w budynkach tych nale¿a³oby w najbli¿szym czasie dokonaæ
remontów lub modernizacji. Stan techniczny okre�lany jako

z³y, oznacza, ¿e budynki te wymagaj¹ jak najszybciej przepro-
wadzenia remontów, a niektóre z nich powinny byæ przezna-
czone do rozbiórki. W tej grupie budynków aktualnie znajduje
siê 31 budynków, wskazanych jako budynki z lokalami socjal-
nymi a wiêc tymi o najni¿szym standardzie. S¹ to budynki,
w których najczê�ciej znajduje siê tylko instalacja elektryczna
oraz doprowadzona jest do nich instalacja zimnej wody
(w czterech z nich pobór zimnej wody jest tylko w podwórku).
Oceniaj¹c aktualny stan techniczny mieszkaniowych zasobów
Miasta Konina nale¿y zauwa¿yæ, ¿e du¿a czê�æ tych zasobów
znajduje siê w budynkach starych (czêsto przedwojennych),
st¹d te¿ s¹ one gorzej wyposa¿one w instalacje i urz¹dzenia
sanitarne. Stan techniczny ponad 2/3 ogó³u budynków,
w których znajduj¹ siê mieszkania komunalne niestety nie jest
dobry, a wiêc budynki te wymagaj¹ przeprowadzenia w nich
remontów bie¿¹cych lub kapitalnych.Tylko 72 budynki (27%)
z zasobami komunalnymi to budynki, których stan techniczny

W tabeli podano liczbê budynków.
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ocenia siê jako dobry, czyli mo¿na uznaæ, ¿e w budynkach
tych w najbli¿szych latach nie bêdzie konieczne przeprowa-
dzenie wiêkszych remontów (chyba ¿e bêdzie przeprowadza³o
siê ich modernizacjê w celu podniesienia standardu do wy-
¿szego poziomu). W 150 budynkach (57%) stan techniczny
okre�la siê jako �redni a wiêc maj¹c na uwadze niepogarsza-
nie siê stanu technicznego tych budynków równie¿ one bêd¹
wymaga³y w najbli¿szym czasie przeprowadzenia remontów
czy modernizacji. Natomiast 42 budynki (16%) to budynki
w stanie technicznym z³ym, co oznacza, ¿e wymagaj¹ one jak
najszybciej przeprowadzenia remontów, a w przypadku gdy-
by remont taki okaza³ siê nieop³acalny, dokonania ich rozbiór-
ki. Aktualnie 36 budynków komunalnych jest w stanie tech-
nicznym z³ym. Jednak w celu utrzymania okre�lonego zasobu
mieszkaniowego Miasta Konina, przyjmuje siê, ¿e budynki te
w miarê mo¿liwo�ci bêd¹ remontowane i przeznaczane na
cele socjalne. W roku 2004 dokonana zostanie rozbiórka
budynku komunalnego przy ul. Sadowej 4, który aktualnie
zosta³ ju¿ ca³kowicie wykwaterowany. Ponadto w roku 2004
nale¿a³oby dokonaæ rozbiórki 3 budynków OSM przy ul.
Wodnej 7, 9 i 15, bêd¹cych w bardzo z³ym stanie technicznym.
Budynki te dawno zosta³y wykwaterowane. Aktualnie nie
mo¿na niestety dokonaæ tych rozbiórek, gdy¿ do chwili obec-
nej nie s¹ uregulowane sprawy spadkowe dawnych w³a�ci-
cieli tych budynków. Jednak z uwagi na bardzo z³y stan
techniczny tych budynków, stwarzaj¹cy du¿e zagro¿enie dla
ludzi, Miasto podejmowaæ bêdzie dalsze dzia³ania w celu
doprowadzenia do ich rozbiórek w latach 2004 � 2005.
W latach 2005 � 2008 planuje siê na bie¿¹co dokonywaæ
oszacowywania op³acalno�ci przeprowadzania remontów bu-
dynków bêd¹cych w z³ym stanie technicznym. W przypadku

gdy remont danego budynku oka¿e siê nieop³acalny, podej-
mowane bêd¹ decyzje o ich rozbiórkach. W pierwszej kolej-
no�ci dokonywane bêd¹ rozbiórki budynków stwarzaj¹cych
zagro¿enie. Wykonanie rozbiórki czy kapitalnego remontu
budynku, zale¿ne jest równie¿ od tego kiedy budynek zostanie
wykwaterowany. Niestety niejednokrotnie stanowi to du¿y
problemem, gdy¿ Miasto nie dysponuje w danym czasie
odpowiedni¹ liczb¹ wolnych lokali. Tak wiêc wykwaterowanie
ca³ego budynku odbywa siê w okre�lonym czasie, czêsto
niestety jest to do�æ d³ugi okres czasu. Niejednokrotnie, sami
najemcy opó�niaj¹ ca³kowite wykwaterowanie budynku, gdy¿
mimo sk³adanych im propozycji lokali zamiennych nie chc¹
ich przyj¹æ i przenie�æ siê do wskazanych lokali. Budynki
komunalne wymagaj¹ce w pierwszej kolejno�ci podjêcia
decyzji co do ich dalszej eksploatacji to budynki przy ul.:
- PCK 2,

- Wiosny Ludów 7 (oficyna),

- Z. Urbanowskiej 10 (front),

- Wojska Polskie 4 i 6,

- Ko�ciuszki 14 (oficyna).

Budynki te s¹ w bardzo z³ym stanie technicznym i w latach
2004 - 2008 powinny byæ one rozebrane, b¹d� wyremontowa-
ne z zamiarem przeznaczenia tych zasobów na lokale socjal-
ne. W miarê mo¿liwo�ci prowadziæ siê bêdzie wykwaterowa-
nia z tych zasobów. Na stan techniczny budynku niew¹tpliwie
równie¿ ma wp³yw rok jego budowy. Budynki, w których
znajduj¹ siê mieszkaniowe zasoby gminy s¹ obiektami
o bardzo zró¿nicowanym wieku. Wykaz ilo�ci budynków
w zale¿no�ci od roku budowy przedstawia poni¿sze zestawie-
nie:
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Jak wynika z przedstawionego zestawienia 40% budynków to
budynki wybudowane do roku 1960 (105 budynków) z czego
ponad 69% to budynki wybudowane przed II wojn¹ �wiatow¹
(72 budynki). W latach 1961-1980 liczba wybudowanych bu-
dynków by³a najwy¿sza i wynosi³a 104 z tego 87 budynków
to dzi� Wspólnoty Mieszkaniowe. Ponad 80% budynków
Wspólnot Mieszkaniowych znajduje siê w prawobrze¿nej czê-
�ci miasta. Analizuj¹c przedstawion¹ tabelkê mo¿na zauwa-
¿yæ, ¿e najwiêksza ilo�æ najstarszych budynków to budynki
komunalne. W roku 2001-2002 wybudowano 19 budynków
(domków przy ul. M. D¹browskiej 8) w których znajduje siê 28
mieszkañ. Natomiast w roku 2003 dokonano adaptacji budyn-
ku u¿ytkowego na cele mieszkalne, w wyniku której uzyskano

11 lokali socjalnych (budynek przy ul. Kana³owej 8). Wielolet-
nie zaniedbania w zakresie polityki remontowej oraz sztywna
polityka czynszowa, uniemo¿liwi³y utrzymanie nieruchomo�ci
w dobrym stanie. Dlatego te¿ teraz nale¿a³oby te zaleg³o�ci jak
najszybciej nadrobiæ, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu
tego stanu tych w³a�nie budynków. Dotyczy to przede wszyst-
kim zasobów znajduj¹cych siê w grupie budynków o z³ym
stanie technicznym. Miasto bêdzie czyniæ starania aby doko-
nywaæ raczej remontów tych budynków ni¿ ich rozbiórek,
gdy¿ celem prowadzonej gospodarki mieszkaniowym zaso-
bem Miasta jest utrzymanie pewnej liczby zasobów, która
s³u¿yæ ma zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tym miesz-
kañcom gminy, którzy w tym zakresie najbardziej potrzebuj¹

Rok budowy Budynki komunalne
Budynki Wspólnot
Mieszkaniowych

do roku 1900 32 -

1901-1920 13 1

1921-1940 17 9

1941-1960 5 28

1961-1980 17 87

1981-1990 12 13

1991-2000 11 -

2001-2003 19 -

Razem liczba
budynków

126 138
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pomocy ze strony gminy. W latach 2004 - 2008 planuje siê
dalsze przeanalizowanie op³acalno�ci remontów niektórych
budynków. Tylko w przypadku, kiedy remont oka¿e siê nie-
op³acalny a najemców tych zasobów, mo¿na bêdzie przekwa-
terowaæ do innych lokali, nastêpowaæ bêd¹ rozbiórki tych
budynków. Dodatkowym problem Miasta wystêpuj¹cym
w tym zakresie jest fakt, ¿e niektóre z budynków w z³ym stanie
technicznym, to budynki znajduj¹ce siê w strefie ochrony
konserwatorskiej. Dokonanie rozbiórki tych budynków nie jest
³atwe gdy¿ czêsto wystêpuj¹ problemy w uzyskaniu pozwo-
lenia na rozbiórkê. Z kolei je�li ju¿ uzyska siê zgodê konser-
watora to jednocze�nie przy budowie nowego budynku ko-
nieczne jest utrzymanie stylu w jakim by³ on pierwotnie
zabudowany. Jak wiadomo w takich przypadkach koszty
odbudowy s¹ niestety bardzo du¿e i Miasta nie bêdzie staæ
na tego rodzaju inwestycje. Dlatego te¿ nale¿y poszukiwaæ
ró¿nych rozwi¹zañ, które pomog³yby w tym zakresie np.
sprzeda¿ budynku w obecnym stanie z warunkiem odbudowy
budynku z lokalami mieszkalnymi pod wynajem. Z uwagi na
wystêpuj¹c¹ prywatyzacjê mieszkañ komunalnych, nale¿y
mieæ �wiadomo�æ, ¿e rosn¹ca liczba wykupu mieszkañ powo-
duje do�æ spore uszczuplenie zasobów mieszkaniowych Mia-
sta a wiêc Miasto w ten sposób dysponowaæ bêdzie coraz
mniejszym zasobem, dla zabezpieczenia potrzeb mieszkanio-
wych swoich mieszkañców. Dlatego te¿, nale¿y przyj¹æ, ¿e
Miasto nie bêdzie prywatyzowaæ zasobów w budynkach,
które bêd¹ stanowi³y zabezpieczenie pewnej liczby zasobów
mieszkaniowych pozostaj¹cych w dyspozycji Miasta. Czê�æ
z tych zasobów sukcesywnie mo¿e byæ przeznaczana na
zasoby socjalne. Wykaz budynków, w których nie bêdzie
dokonywana sprzeda¿ mieszkañ, które docelowo stanowiæ
bêd¹ rezerwê lokali socjalnych przedstawia tabela nr 3 za³¹-
czona do niniejszego opracowania. W celu zwiêkszenia mo¿-
liwo�ci zabezpieczenia wystêpuj¹cego popytu na mieszkania
komunalne i lokale socjalne koniecznym staje siê pozyskiwa-
nie �rodków na inwestycje polegaj¹ce na budowie nowych
budynków mieszkalnych lub adaptacjê budynków niemiesz-
kalnych na cele mieszkalne. W prowadzonej przez Miasto
polityce mieszkaniowej na pierwszym miejscu bêdzie pozy-
skiwanie jak najwiêkszej ilo�ci lokali mieszkalnych zw³aszcza
lokali socjalnych. Lokale te pozwol¹ Miastu pomóc mieszkañ-
com gminy w zakresie zabezpieczenia potrzeb mieszkanio-
wych, zw³aszcza rodzinom, które znalaz³y siê w niedostatku.
Za³o¿enia na lata 2004 - 2008 w zakresie zwiêkszenia posia-
danego mieszkaniowego zasobu Miasta Konina to:
- w roku 2004

- adaptacja budynku by³ego hotelu �Sonata� przy ul. Cho-
pina 14 na lokale mieszkalne (82 lokale),

- w roku 2005

- 20 lokali socjalnych oraz budowa budynku przy ul. Bema
(12 lokali mieszkalnych)

- w roku 2006

- 20 lokali socjalnych oraz budowa budynku przy ul. Bema
(12 lokali mieszkalnych),

- w roku 2007

- budowa lokali socjalnych oraz dalsze pozyskiwanie lokali
komunalnych

- w roku 2008

- budowa lokali socjalnych oraz dalsze pozyskiwanie lokali
komunalnych

Przyjêcie do planu w danym roku, przedstawionych za³o¿eñ
uzale¿nione jest od wygospodarowanych na ten cel �rodków
finansowych. Miasto bêdzie dok³adaæ wszelkich starañ, aby
w najbli¿szych latach budowaæ (lub adoptowaæ) budynki,
zw³aszcza z przeznaczeniem na lokale socjalne. Do lokali tych
bêdzie mo¿na wyeksmitowaæ najemców z wyrokami s¹dowy-
mi w tym zakresie a odzyskane w ten sposób mieszkania
komunalne zostan¹ przydzielone osobom oczekuj¹cym na
przydzia³y lokali komunalnych. Jest to jeden z wa¿niejszych
celów w zakresie pozyskiwania nowych zasobów mieszkanio-
wych. Miasto aktualnie posiada dokumentacje i pozwolenie
na budowê nowych budynków na terenie miasta, jednak
z uwagi na brak �rodków finansowych dotychczas nie wyko-
nano tych zadañ. Dlatego te¿ w najbli¿szych dwóch latach,
ponownie bêdzie siê czyniæ starania, ¿eby doprowadziæ do
budowy tych budynków maj¹c na uwadze, ¿e posiadane
dokumentacje nale¿y wykorzystaæ i kontynuowaæ planowane
zamierzenia w tym zakresie. Nale¿y ponadto powiedzieæ, ¿e
brak dostatecznej ilo�ci lokali socjalnych przez gminê, mo¿e
w �wietle aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów poci¹gn¹æ za
sob¹ równie¿ skutki finansowe. Zgodnie z zapisem art. 18 ust.
4, który obowi¹zuje od dnia 01.01.2002 r. � je�li gmina nie
dostarczy lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego
z mocy wyroku s¹dowego, w³a�cicielowi przys³uguje roszcze-
nie odszkodowawcze od gminy, o ile osoba ta nadal zamiesz-
kuje w lokalu w³a�ciciela�. Brak dostatecznej liczby lokali
socjalnych powoduje, ¿e nie mo¿na wykonywaæ orzeczonych
eksmisji. Tym samym osoby maj¹ce w tym zakresie wyroki
s¹dowe (za zaleg³o�ci czynszowe) nadal zamieszkuj¹ w swych
lokalach, najczê�ciej dalej nie p³ac¹c op³at a tak¿e czêsto
dewastuj¹c zajmowany nadal lokal. W ten sposób zad³u¿enia
rosn¹ obci¹¿aj¹c tym samym bud¿et Miasta. Taki stan, czêsto
ujemnie wp³ywa na pozosta³ych najemców, którzy op³acaj¹
op³aty czynszowe. Czuj¹ siê oni w pewien sposób pokrzyw-
dzeni, czêsto te¿ odczuwaj¹ oni bezpo�rednio, ujemne skutki
niejednokrotnie uci¹¿liwych s¹siadów. W przyjêtych za³o¿e-
niach na lata 2004-2008 zak³ada siê równie¿ ubytki z miesz-
kaniowego zasobu gminy zwi¹zane przede wszystkim z pro-
cesem wykupu lokali mieszkalnych przez najemców na w³a-
sno�æ. Ubytki te zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami w tym
zakresie wynosiæ bêd¹:
- 2004 � 300 lokali,

- 2005 � 200 lokali,

- 2006 � 150 lokali,

- 2007 � 150 lokali,

- 2008 � 100 lokali.

Ponadto ubytki zasobów mieszkaniowych nastêpowaæ bêd¹
w miarê dokonywanych planowanych rozbiórek budynków
w tym:
- w roku 2004 � Sadowa 4,

- w latach 2004-2005 rozbiórki budynków OSM Wodna 7, 9
i 15.

Poz. 1875
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3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji zaso-
bów mieszkaniowych miasta konina w ujêciu rzeczowym
i finansowym.

Stan techniczny budynków mieszkalnych, w których znajduje
siê mieszkaniowy zasób Miasta Konina jest zró¿nicowany
i zale¿y od wieku budynków, ich konstrukcji oraz wyposa¿enia.
Zasoby mieszkaniowe Miasta o powierzchni u¿ytkowej lokali
ogó³em 150.372,16 m2 mo¿na podzieliæ wg wyposa¿enia na:
- wyposa¿one w instalacje elektr., wod � kan oraz inst. co,

cw. i gaz 23.595,51 m2

- wyposa¿one w instalacje elektr., wod - kan oraz inst. co
i cw. 75.185,76 m2

- wyposa¿one w instalacje elektr.,  wod-kan oraz  inst. co
25.312,73 m2

- wyposa¿one w instalacje elektr., wod � kan. i posiadaj¹ce
³azienkê lub wc - 19.435,57 m2

- wyposa¿one w instalacje elektr. i wod-kan lecz nie posia-
daj¹ce wc lub ³azienki 1.729,40 m2

- wyposa¿one w instalacje elektr. i posiadaj¹ce pobór wody
na zewn¹trz budynku 1.397,88 m2

- pozosta³e lokale � socjalne (lokale o najni¿szym standar-
dzie) 3.715,34 m2

Bior¹c pod uwagê stan techniczny, zasoby te podzieliæ mo¿na
na:
- w stanie technicznym dobrym - 44.175,03 m2

- w stanie technicznym �rednim - 94.948,23 m2

- w stanie technicznym z³ym - 11.248,90 m2

w tym:

do rozbiórki budynki przy ul.:
- Sadowa 4 85,03 m2

- Wodna 7 394,97 m2

- Wodna 9 362,60 m2

- Wodna 15 160,95 m2

Natomiast budynki, w stosunku do których w latach 2004 �
2008 nale¿y podj¹æ ostateczne decyzje dotycz¹ce ich remon-
tów lub rozbiórek to budynki przy ul.:
- Wojska Polskiego 4 585,31 m2

- Wojska Polskiego 6 529,01 m2

- PCK 2 (oficyna) 183,26 m2

- Ko�ciuszki 14 (oficyna) 99,54 m2

- Z Urbanowskiej 10 (front) 527,50 m2

Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e budynki w z³ym stanie technicznym to
najczê�ciej zabudowa w starej czê�ci miasta. S¹ to budynki
o do�æ ma³ej ilo�ci mieszkañ i s³abym wyposa¿eniu technicz-
nym. Odbudowa czy kapitalny remont tych budynków wyma-
ga przeznaczenia na ten cel znacznych nak³adów finanso-
wych. Op³acalno�æ remontów tych budynków (zw³aszcza
o du¿ym zakresie a wiêc o du¿ych nak³adach finansowych),
nale¿y ka¿dorazowo indywidualnie analizowaæ i okre�laæ ich
zasadno�æ. W przypadku braku op³acalno�ci takich przedsiê-
wziêæ podejmowaæ siê bêdzie decyzjê o rozbiórkach b¹d�

stopniowo wyzbywaæ siê takich zasobów. Miasto bêdzie
jednak d¹¿yæ do wykonywania remontów budynków bêd¹-
cych w z³ym stanie technicznym i przeznaczania ich na zasób
lokali socjalnych. Z kolei, maj¹c na uwadze dalsze nie pogar-
szanie obecnego stanu technicznego budynków bêd¹cych w
�rednim stanie technicznym, nale¿y równie¿ skoncentrowaæ
siê na remontach tych w³a�nie budynków. Ponadto w miarê
mo¿liwo�ci finansowych dokonywaæ siê bêdzie modernizacji
tych zasobów w celu podwy¿szenia ich standardu. Prowadzo-
ne remonty najogólniej podzieliæ mo¿na na takie rodzaje
robót jak:
1) remonty bie¿¹ce, konserwacje i usuwanie awarii, realizo-

wane co rok na ró¿nych budynkach, maj¹ce na celu
zapewnienie poprawy bezpieczeñstwa budynków i ich
mieszkañców oraz zabezpieczenie budynków przed szko-
dliwym oddzia³ywaniem czynników zewnêtrznych tj.:

- naprawa lub wymiana pokrycia dachowego, remonty
kominów,

- remonty stropów i balkonów,

- wymiany instalacji elektrycznych, wodnych, kanaliza-
cyjnych oraz co i cw.,

- remonty w lokalach najemców nale¿¹ce do wynajmu-
j¹cego (zapisane w umowach najmu) np.: wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji elektrycznej,
przestawienie pieca,

- malowanie klatek schodowych,

2) doposa¿enie budynków w brakuj¹ce instalacje np.:

- doprowadzanie ciep³a oraz ciep³ej wody,

- modernizacja istniej¹cych instalacji,

- poprawianie wygl¹du i estetyki np.: elewacje, malowa-
nie klatek schodowych, naprawy chodników.

Remonty te realizowane bêd¹ z uzyskanych �rodków finanso-
wych z nadwy¿ki na kosztach utrzymania (nadwy¿ka czynszu),
bud¿etu Miasta oraz zysku z lokali u¿ytkowych znajduj¹cych
siê w zasobach komunalnych. Ka¿dego roku ustalany bêdzie
plan rzeczowy tych remontów przyjêty do realizacji w danym
roku. Plan ten sporz¹dzany bêdzie przez Wydzia³ Spraw
Lokalowych na podstawie propozycji administratorów miesz-
kaniowych zasobów Miasta w odniesieniu do uzyskanych na
ten cel �rodków finansowych na dany rok. Przy planowaniu
remontów do realizacji w danym roku, konieczne bêdzie
równie¿ zabezpieczenie pewnych �rodków finansowych na
przeprowadzanie remontów pustostanów, których koniecz-
no�æ wykonania wystêpuje ka¿dego roku. Jednak zarówno
ilo�æ jak i zakres tych remontów jest bardzo trudna do
przewidzenia w perspektywie kilku lat. Remonty te dotycz¹
lokali odzyskanych, najczê�ciej w wyniku eksmisji lub �mierci
najemcy i braku osób, którym zgodnie z przepisami nale¿y siê
lokal po �mierci najemcy. Najczê�ciej lokale te s¹ w bardzo
z³ym stanie technicznym. Aby móc wprowadziæ nastêpnego
najemcê do tych lokali, konieczne jest przywrócenie stanu
lokalu do jego odpowiedniego stanu technicznego. Zakres
takiego remontu staje siê bardzo obszerny, najczê�ciej
z uwagi na du¿¹ dewastacjê tego typu lokali. Wymianie
podlegaj¹ wszystkie urz¹dzenia sanitarne, czêsto równie¿
pod³ogi oraz �ciany wymagaj¹ gruntownych napraw a tak¿e
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konieczna jest wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i insta-
lacji elektrycznej. Pewnym rozwi¹zaniem na zmniejszenie
tych wydatków bêdzie proponowanie tych mieszkañ w pierw-
szej kolejno�ci osobom oczekuj¹cym na mieszkanie i wyra¿a-
j¹cym zgodê na wykonanie koniecznych remontów we w³a-
snym zakresie. Niestety, nie czêsto jednak zdarza siê, aby
przyszli najemcy wyra¿ali tak¹ zgodê, gdy¿ wi¹¿e siê to
z poniesieniem przez nich nak³adów finansowych, a wiado-

Poz. 1875

mo, ¿e osoby oczekuj¹ce na mieszkanie komunalne czêsto nie
s¹ w stanie takich kosztów ponie�æ. Miasto Konin jako w³a-
�ciciel swoich zasobów w budynkach Wspólnot Mieszkanio-
wych zobowi¹zany jest do dokonywania wp³at na Fundusze
Remontowe zgodnie z podjêtymi w tym zakresie uchwa³ami
w³a�cicieli w wysoko�ci udzia³ów przypadaj¹cych na udzia³y
Miasta. Poni¿sze zestawienie przedstawia wykorzystanie �rod-
ków finansowych na wykonanie remontów oraz �ród³a pozy-
skania tych �rodków w okresie ostatnich trzech lat.

Z ogó³em przypada na:

Wyszczególnienie Ogó³em Wp³aty na
Fundusze

Remontowe WM

Remonty
budynków i lokali

komunalnych

Remonty
pustostanów

Wydatki ogó³em

2001 2.555.771,72 990.351,68 1.357.648,36 207.771,88

2002 2.061.634,23 1.023.027,22 742.696,26 295.910,77Rok

2003 1.761.522,11 1.088.031,78 363.813,57 309.676,76

�ród³a finansowania

Bud¿et

2001 1.148.648,19 376.703,52 564.173,99 207.771,88

2002 956.398,97 392.205,03 364.096,69 200.097,25Rok

2003 657.917,10 420.219,73 69.145,97 168.551,40

Dochód z lokali u¿ytkowych

2001 1.092.230,73 405.221,021 687.009,70 -

2002 919.251,53 472.267,07 351.170,94 295.910,77Rok

2003 892.372,98 420.219,02 691.145,97 168.551,40

Nadwy¿ka czynszu

2001 208.427,14 208.427,14 - -

2002 158.555,10 158.555,10 - -Rok

2003 211.232,03 211.232,03 - -

Inne

2001 106.464,66 - 106.464,66 -

2002 27.428,63 - 27.428,63 -Rok

2003 - - - -

Ponadto ka¿dego roku na budynkach z mieszkaniowym zaso-
bem Miasta wykonywane s¹ równie¿ remonty kapitalne
i modernizacje (zadania inwestycyjne) m.in. polegaj¹ce na:
- doprowadzeniu ciep³a do budynków,

- wykonaniu wêz³ów i instalacji co i cw. w budynkach,

- modernizacji wêz³ów cieplnych ³¹cznie z wymian¹ instala-
cji,

- termo modernizacji polegaj¹ce na kompleksowym ocie-
planiu budynku.

Zadania te wykonywane s¹ przede wszystkim w ramach
uzyskanych �rodków z Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej. Ka¿dego roku potrzeby w tym
zakresie zg³asza Wydzia³ Spraw Lokalowych przy ustalaniu
projektu planu na dany rok. Wykonanie zadañ inwestycyjnych
na zasobach komunalnych w ostatnich trzech latach finanso-
wanych z bud¿etu Miasta oraz Gminnego Funduszu Ochrony

�rodowiska i Gospodarki Wodnej w ujêciu rzeczowym przed-
stawia poni¿sze zestawienie:
Rok 2001
- termomodernizacja budynków przy ul. Traugutta 2, 4, 6,

- wykonanie przy³¹cza, wêz³ów oraz instalacji co i cw.
w budynkach przy ul. Dmowskiego 1,

- modernizacja wêz³ów cieplnych w budynkach przy ul.
Wyszyñskiego 7 i 9,

- modernizacja dachu na budynku przy ul. S³owackiego 5,

- budowa 14 domków (20 mieszkañ) przy ul. M. D¹brow-
skiej 8,

- ocieplenie i wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul.
Przemys³owej 5,

Rok 2002
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- termomodernizacja budynków przy ul. Al. 1 Maja 20,
Górnicza 2 i 4

- pod³¹czenie do sieci cieplnej budynku przy ul. 3 Maja 28
(oficyna),

- wykonanie przy³¹cza, wêz³ów oraz instalacji co i cw
w budynkach przy ul. Ar.Krajowej 4 i 10,

- modernizacja wêz³ów cieplnych w budynkach przy ul.
Sadowej 9, Jêdrzejewskiego 38, Al. 1 Maja 15.

- modernizacja wêz³a cieplnego w budynku przy ul. Przemy-
s³owej 5,

- adaptacja holu w budynku przy ul. Przemys³owej 5 na
lokale mieszkalne,

- budowa 5 domków przy ul. M. D¹browskiej (5 mieszkañ),

Rok 2003

- modernizacja  dachu budynku przy ul. S³owackiego 4,

- termomodernizacja budynku przy ul. Z. Urbanowskiej 4,

- termomodernizacja budynku przy ul. Górnicza 7,

- termomodernizacja budynku przy ul. Kleczewskiej 43,

- termomodernizacja budynku przy ul. Gotyckiej 9 oraz
modernizacja wêz³a co w budynku przy ul. Gotyckiej 8 i 9,

- adaptacja budynku u¿ytkowego przy ul Kana³owej 8 na
lokale socjalne (11 lokali),

- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych.

Plan zadañ inwestycyjnych w ramach Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej przyjêtych do
realizacji w roku 2004 przedstawia siê nastêpuj¹co:
- termomodernizacja budynków przy ul. Górniczej 7 i Sybi-

raków 4,

- termomodernizacja budynków przy ul. Gotycka 8 i Gos³a-
wicka 36 oraz modernizacja wêz³a cieplnych w budynkach
przy ul. Gos³awickiej 36,

- adaptacja budynku by³ego hotelu Sonata na lokale miesz-
kalne (82 lokale),

- wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych,

- wykonanie przy³¹cza kanalizacji deszczowej do budynku
Energetyka 4.

Planowanie zadañ inwestycyjnych na nastêpne lata uzale¿nio-
ne jest od wielko�ci uzyskanych na ten cel �rodków finanso-
wych. Zak³ada siê, ¿e w latach 2005 � 2008 pozyskiwaæ bêdzie
siê �rodki finansowe na wykonanie dalszych termomoderni-
zacji budynków, modernizacji wêz³ów cieplnych czy doprowa-
dzanie ciep³a do budynków, w których brak jest takiej insta-
lacji. Ponadto w latach 2004 - 2008 w ramach zadañ inwesty-
cyjnych zak³ada siê zwiêkszanie zasobów mieszkaniowych
Miasta poprzez budowê budynków z mieszkaniami komunal-
nymi i lokalami socjalnymi. Planowanie tych zadañ zosta³o
przedstawione w niniejszym opracowaniu w punkcie 2 oma-
wiaj¹cym stan techniczny zasobu mieszkaniowego gminy
oraz prognozê wielko�ci. Aktualny stan techniczny mieszka-
niowego zasobu Miasta poprzez wieloletnie zaniedbania
w tym zakresie (sta³y brak dostatecznych �rodków finanso-
wych na ten cel) wymaga od gminy bardzo du¿ych nak³adów
finansowych w celu utrzymania i polepszenia stanu aktualne-
go. Skalê faktycznych potrzeb remontowych zasobów miesz-
kaniowych Miasta Konina w budynkach komunalnych
w ujêciu warto�ciowym przedstawia poni¿sze zestawienie.
Potrzeby te zosta³y zg³oszone przez administratorów tych
zasobów i wynikaj¹ z dokonanych przez nich przegl¹dów
budynków. Zapotrzebowanie �rodków finansowych  na re-
monty budynków komunalnych wg potrzeb zg³oszonych przez
administratorów.

Poz. 1875

Rok 
Wyszczególnienie 

2004 2005 2006 2007 2008 
Ogó³em 2.298.200 1.413.650 1.568.550 1.266.800 876.600 
w tym w budynkach administrowanych przez: 

PGK i M 1.451.000 980.000 1.335.000 1.088.500 815.500 

INREM 198.200 109.600 105.000 30.000 33.000 

AS PAK 88.000 101.050 61.500 28.300 8.100 

MTBS 56.100 195.000 67.000 120.000 20.000 

 

Jak widaæ potrzeby remontowe w mieszkaniowym zasobie
Miasta s¹ bardzo du¿e. Poniewa¿ wykonanie wszystkich re-
montów zgodnie ze zg³oszonymi potrzebami przez poszcze-
gólnych administratorów zasobów w przeci¹gu kilku lat nie
jest mo¿liwe, nale¿y przyj¹æ, ¿e ich realizacja ka¿dego roku
bêdzie odbywaæ siê w zale¿no�ci od pozyskanych �rodków
finansowych na ten cel. W ten sposób konieczne stanie siê
dokonanie przesuniêæ w planie remontów przyjêtych do re-
alizacji w danym roku w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci finanso-
wych gminy. Planowanie remontów nale¿a³oby skojarzyæ
z ewentualnym utworzeniem funduszu remontowego, zasila-
nego dochodem ze sprzeda¿y lokali komunalnych, �rodkami
z bud¿etu Miasta oraz zyskiem z lokali u¿ytkowych. Poza

Wielko�ci podano w z³

remontami budynków komunalnych bêd¹cych w ca³o�ci w³a-
sno�ci¹ Miasta, konieczne jest równie¿ wykonywanie remon-
tów budynków Wspólnot Mieszkaniowych w których Miasto
ma swój udzia³. W przypadku remontów tych budynków,
przyjêcie zakresu remontów na dany rok uzale¿nione jest od
decyzji wszystkich w³a�cicieli. Nastêpuje to ka¿dego roku
poprzez uchwalenie na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej
przyjêtego zakresu robót do wykonania w danym roku. Tak
wiêc zapotrzebowanie �rodków finansowych na remonty
budynków Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto Konin
posiada swoje udzia³y, jest uzale¿nione od uchwalonych na
dany rok planów, przyjêtych przez w³a�cicieli danej nierucho-
mo�ci wspólnej jak i zgromadzonych na ten cel �rodków
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finansowych. Remonty tych budynków finansowane s¹ bo-
wiem ze zgromadzonego na ten cel funduszu remontowego.
Fundusz ten tworzony jest z wp³at dokonywanych przez
wszystkich wspó³w³a�cicieli wg uchwalonych w tym zakresie
stawek oraz przypadaj¹cych na ka¿dego w³a�ciciela udzia³ów
w nieruchomo�ci wspólnej. Ka¿da Wspólnota Mieszkaniowa
w danym roku podejmuje uchwa³ê dotycz¹c¹ wysoko�ci
dokonywanych przez wszystkich w³a�cicieli wp³at na fundusz
remontowy. Miasto Konin zgodnie ze swoimi udzia³ami oraz
uchwalonymi stawkami, zobowi¹zane jest do przekazywania
wp³at na konto funduszu remontowego danej Wspólnoty.
Nale¿y za³o¿yæ, ¿e wp³aty te w ka¿dym roku bêd¹ raczej
wzrasta³y ni¿ mala³y, z uwagi na to, ¿e konieczne remonty
wiêkszo�ci budynków Wspólnot Mieszkaniowych, wymagaj¹
du¿ych nak³adów finansowych. Wspólnoty wiêc musz¹ na ten
cel zebraæ mo¿liwie szybko potrzebne �rodki. Jednak z uwagi
na do�æ ograniczone mo¿liwo�ci finansowe w³a�cicieli fizycz-
nych do dokonania jednorazowo du¿ych wp³at na ten fun-
dusz, Wspólnota najczê�ciej przyjmuje rozwi¹zanie roz³o¿enia
w czasie zebranie potrzebnych �rodków finansowych. Z uwa-
gi na to, ¿e wp³aty te bezwzglêdnie powinny wp³yn¹æ na konta
poszczególnych Wspólnot, kwoty te w pierwszej kolejno�ci
powinny byæ zabezpieczane w bud¿ecie Miasta. Dopiero po
ustaleniu tych potrzeb (co nastêpuje ka¿dego roku po zakoñ-
czeniu wszystkich zebrañ rocznych - odbywaj¹cych siê do
koñca I kw. danego roku), mo¿e nast¹piæ zaplanowanie pozo-
sta³ych robót remontowych mo¿liwych do wykonania zgod-
nie z zabezpieczonymi na ten cel �rodkami finansowymi
w danym roku. Wystêpuj¹ce problemy w wykonywaniu ko-
niecznych remontów budynków Wspólnot Mieszkaniowych
 o du¿ym zakresie wynikaj¹ przede wszystkim z braku odpo-
wiednich �rodków finansowych. Wynika to z faktu, ¿e
w wiêkszo�ci w³a�ciciele fizyczni nie s¹ w stanie ud�wign¹æ
zbyt du¿ych obci¹¿eñ zwi¹zanych z wp³atami na Fundusz

Remontowy Wspólnot. Dlatego te¿ konieczne jest wspomaga-
nie w tym zakresie przez Miasto w³a�cicieli budynków poprzez
udzia³ we wspó³finansowaniu tych remontów. W latach 2004-
2005 zamierza siê opracowaæ program dotycz¹cy pomocy
finansowej Wspólnotom Mieszkaniowym w finansowaniu
remontów modernizacyjnych o du¿ym zakresie a wiêc wyma-
gaj¹cych du¿ych nak³adów finansowych. Przy planowaniu
finansowym na lata 2004 � 2008 za³o¿ono, ¿e �rodki przezna-
czane na cele remontowe nie powinny byæ ni¿sze od poziomu
wykonania ostatnich lat z tendencj¹ rosn¹c¹. Takie za³o¿enie
pozwoli³oby na to, ¿e mieszkaniowy zasób Miasta zosta³by
utrzymamy choæby w stanie nie pogorszonym. Z uwagi na
bardzo z³y stan techniczny stolarki okiennej w zasobach
mieszkaniowych Miasta oraz bardzo du¿¹ liczbê podañ na-
jemców w tym zakresie, ka¿dego roku konieczne jest zabez-
pieczenie �rodków na wykonanie wymiany tej stolarki. Aktu-
alnie do roku 2003 zosta³y za³atwione podania najemców do
roku 2000. W miarê pozyskiwania �rodków finansowych na
ten cel sukcesywnie bêd¹ realizowane konieczne wymiany.
Przy wymianie stolarki okiennej przyjmuje siê, ¿e w danym
lokalu w pierwszej kolejno�ci dokonywana jest wymiana
dwóch okien w lokalu, tych których stan techniczny jest
najgorszy. Ponadto w pierwszej kolejno�ci nastêpuje awaryj-
na wymiana stolarki okiennej, a wiêc tych okien których
dalsza eksploatacja stwarza zagro¿enie. Nale¿y jednoznacznie
stwierdziæ, ¿e planowanie remontów mieszkaniowych zaso-
bów gminy stanowi du¿y problemem z uwagi na brak dosta-
tecznych �rodków finansowych na ten cel. Tym bardziej
trudne staje siê szczegó³owe rzeczowe zaplanowanie tych
remontów w perspektywie kilku lat. Bior¹c jednak pod uwagê
aktualne mo¿liwo�ci finansowe, proponuje siê przyjêcie planu
na lata 2004 � 2008 w zakresie wydatków koniecznych do
zabezpieczenia w bud¿ecie Miasta na remonty mieszkanio-
wych zasobów komunalnych w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

Poz. 1875

Z ogó³em przypada na: 

Wyszczególnienie Ogó³em wp³aty na 
Fundusze 

Remontowe WM 

remonty 
budynków i lokali 

komunalnych 

remonty 
pustostanów 

Wydatki bud¿etu 

Plan roku  2004 360.000 300.000 30.000 30.000 

 2005 1.320.000 450.000 600.000 250.000 

 2006 1.400.000 500.000 650.000 250.000 

 2007 1.520.000 550.000 720.000 250.000 

 2008 1.400.250 600.000 800.000 250.000 

 

Plan remontów na rok 2004 ujêty jest w wysoko�ci aktualnie
zabezpieczonych w bud¿ecie Miasta na ten cel �rodków
finansowych. Niestety jak widaæ, w bud¿ecie Miasta na rok
2004 zabezpieczone �rodki wynosz¹ tylko 360.000,00 z³ pod-
czas gdy, zg³aszane przez Wydzia³ Spraw Lokalowych, potrze-
by w projekcie tego planu wynosi³y 1.500.000,00 z³. W roku
2003 z bud¿etu Miasta wydatkowano na ten cel kwot¹
657.917,10 a wiêc, widaæ, ¿e w roku 2004 nast¹pi³a obni¿ka
w tym zakresie. Dlatego te¿ ju¿ w roku 2004 nale¿y dokonaæ
korekty w planowanych remontach lub szukaæ mo¿liwo�ci
pozyskania tych �rodków w trakcie roku. Konieczne jednak
staje siê, aby w roku 2004 poczyniæ starania w celu pozyska-
nia dodatkowych �rodków finansowych, które zostan¹ prze-
znaczone na remonty budynków i lokali komunalnych. Jest

to niezbêdne z uwagi na fakt, ¿e zabezpieczone �rodki nie
pokryj¹ przede wszystkim zapotrzebowania w zakresie wp³at
na Fundusze Remontowe Wspólnot Mieszkaniowych. W roku
2003 z bud¿etu Miasta przekazano na ten cel kwotê 420.219,73
i nale¿y przypuszczaæ, ¿e w roku 2004 zapotrzebowanie to nie
bêdzie ni¿sze a wrêcz mo¿e nast¹piæ podwy¿szenie stawek na
te fundusze. Miasto bêdzie wiêc zobowi¹zane do przekazania
Wspólnotom kwot wynikaj¹cych z przyjêtych stawek i posia-
danych udzia³ów. Zapotrzebowanie �rodków finansowych
w latach 2005 - 2008 w przyjêtych powy¿ej wielko�ciach,
Wydzia³ Spraw Lokalowych ka¿dego roku zg³aszaæ bêdzie do
projektu bud¿etu Miasta. Natomiast rzeczowy zakres remon-
tów przyjêtych do realizacji w danym roku ustalany bêdzie po
otrzymaniu informacji o wysoko�ci zabezpieczonych kwot
w bud¿ecie.
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Prognozê planowanych w latach 2004 � 2008 remontów
budynków komunalnych o du¿ym zakresie, które nale¿a³oby
przyj¹æ do realizacji przedstawia za³¹czona do niniejszego
opracowania tabela nr 4. Jednak ostateczne ujêcie remontu
do wykonania w danym roku uzale¿nione bêdzie od faktycznie
uzyskanych �rodków finansowych na te cele. Staraniem
Miasta jest kontynuowanie prac ujêtych w przedsiêwziêciu
o ogólnej nazwie �rewitalizacja lewobrze¿nej czê�ci miasta -
starówki�. Ca³y zakres rewitalizacji obejmuje odtworzenie
starej zabudowy �starówki�, odbudowê, budowê i moderni-
zacjê instalacji kanalizacyjnych, dróg, miejsc do parkowania
oraz remont i modernizacje w pe³nym zakresie budynków
mieszkalnych znajduj¹cych siê w strefie ochrony konserwa-
torskiej.
Przyk³adem takich dzia³añ jest:
- zrealizowana w tym zakresie termomodernizacja budynku

przy ul. Z. Urbanowskiej 4,

- realizowana w porozumieniu z MTBS Sp. z o.o. termore-
nowacja budynków przy ul. Plac Wolno�ci 4 i 6.

Warunkiem kontynuacji tych dzia³añ przez Miasto bêdzie:
- dalsza mo¿liwo�æ finansowania tych zadañ z udzia³em

�rodków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

- mo¿liwo�æ skorzystania z innych �rodków (np. �rodków
unijnych) na odtworzenie starego zasobu mieszkaniowe-
go.

W zasobie Miasta jest jeszcze co najmniej kilkana�cie
budynków, które podlega³yby rewitalizcji.

4. Zasady polityki czynszowej

Zgodnie z kierunkiem polityki pañstwa, stawka czynszu
powinna byæ ustalona na poziomie pozwalaj¹cym gminie jako
w³a�cicielowi lokali, zapewniæ dostateczne wp³ywy �rodków
finansowych pozwalaj¹cych na eksploatowanie zasobu i utrzy-
manie go w stanie nie pogorszonym. Nie oznacza to jednak
dowolno�ci ustalania stawek czynszu. Ograniczeniem usta-
wowym jest zapis, ¿e stawka czynszu nie mo¿e przekraczaæ
w stosunku rocznym 3% warto�ci odtworzeniowej. Warto�æ
odtworzeniowa to inaczej iloczyn 1 m2 powierzchni u¿ytkowej

i wska�nika przeliczeniowego kosztu odtworzenia dla danego
powiatu og³aszanego co 6 miesiêcy w Dzienniku Urzêdowym
Województwa. Przez wska�nik przeliczeniowy kosztu odtwo-
rzenia 1 m2 powierzchni u¿ytkowej nale¿y rozumieæ przeciêt-
ny koszt budowy 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynku miesz-
kalnego. Aktualnie wska�nik ten wynosi dla powiatu � Miasta
Konina - 2.200 z³ i obowi¹zuje do dnia 31.03.2004 r. (og³oszony
zosta³ w Dzienniku Wojewody Wielkopolskiego nr 153,
poz. 2907). Tak wiêc dopuszczalny czynsz w wysoko�ci 3 %
warto�ci odtworzeniowej wynosi aktualnie 5,55 z³/m2.
W mieszkaniowych zasobach Miasta Konina aktualna �rednia
stawka czynszu wynosi 1,97 z³/ m2 co stanowi 1,07% aktualnej
warto�ci odtworzeniowej. Natomiast maksymalna stawka czyn-
szu wynosi 2,43 co stanowi 1,32% a stawka minimalna 1,17
co stanowi 0,64% warto�ci odtworzeniowej. Jak wiêc widaæ
przy aktualnie obowi¹zuj¹cych stawkach czynszu na zasobach
mieszkaniowych Miasta Konina, osi¹gniêcie pu³apu 3% war-
to�ci odtworzeniowej jeszcze d³ugo nie bêdzie mo¿liwe.
W zwi¹zku z powy¿szym wystêpuje konieczno�æ rozwa¿enia
mo¿liwo�ci wprowadzenia dla nowo zasiedlanych zasobów
mieszkaniowych Miasta stawek czynszu na w³a�ciwym real-
nym poziomie, co dopuszczaj¹ przepisy ustawy. Program
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje
wyznaczenie poziomu czynszów jako elementu wp³ywaj¹cego
na rentowno�æ istniej¹cych zasobów i inwestycji mieszkanio-
wych pod wynajem. Decyzje o podnoszeniu op³at
czynszowych za mieszkania komunalne s¹ zatem koniecznym
elementem polityki wspierania mieszkaniowego zasobu
komunalnego, mimo, ¿e spotykaj¹ siê z negatywn¹ ocen¹ ze
strony najemców. Tempo podnoszenia czynszów zosta³o
zapocz¹tkowane w 1994 r., po wej�ciu w ¿ycie ustawy
o najmie i dodatkach mieszkaniowych, która to na³o¿y³a na
gminy obowi¹zek ustalania czynszu za lokale mieszkalne
wchodz¹ce do mieszkaniowego zasobu gminy. Rada Miasta
Konina w dniu 14 grudnia 1994 r. podjê³a uchwa³ê nr 59
w sprawie okre�lenia stawek czynszu regulowanego za lokale
mieszkalne i socjalne z moc¹ obowi¹zywania od dnia
1 stycznia 1995 r. Pocz¹wszy od roku 1994 dotychczasowe
regulacje czynszu przyjête przez Radê Miasta Konina przed-
stawia³y siê nastêpuj¹co:

Poz. 1875

Stawka bazowa czynszu za 1 m2 

Nr uchwa³y 
lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego 

Nr 59 z dn. 14.12.1994r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.01.1995r. 

0,46 0,23 

Nr 170 z dn. 30.01.1996r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.03.1996r 

0,30 0,30 

Nr 266 z dn. 30.10.1996r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.11.1996r 

0,76 0,38 

Nr 438 z dn. 29.10.1997r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.12.1998r 

0,91 0,91 

Nr 21 z dn. 16.12.1998r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.02.1999r 

1,00 1,00 

Nr 263 z dn. 15.12.1999r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.02.2000r 

zgodnie z tabel¹ 
oczynszowania 

1,00 

Nr 460 z dn. 20.12.2000r. obowi¹zuj¹ca od. 
01.02.2001r 

zgodnie z tabel¹ 
oczynszowania 

1,00 



� 8539 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92

Od dnia 01.01.1995 r. do 01.02.1999 r. stawka bazowa czynszu
ulega³a podwy¿szeniu po 15% za ka¿de urz¹dzenie technicz-
ne, w które by³ wyposa¿ony lokal (³azienka, ubikacja, central-
ne ogrzewanie, ciep³a woda i gaz). Z dniem 01.02.1999 r.
wprowadzono nowy rodzaj zró¿nicowania stawek czynszu
zgodnie z opracowan¹ tabel¹ oczynszowania, w której stawkê
czynszu zró¿nicowano w grupach budynków w zale¿no�ci od
wyposa¿enia w instalacje oraz zastosowano zmniejszenia
i zwiêkszenia stawek w grupach w zale¿no�ci od po³o¿enia
budynku (strefa peryferyjna lub centralna), stanu techniczne-
go budynku (dobry, �redni, z³y), oraz usytuowania lokalu
w budynku (korzystne i niekorzystne). Stawki czynszu przyjête
uchwa³¹ nr 460 z dnia 20.12.2000 r., zgodne z tabel¹ oczyn-
szowania stanowi¹c¹ za³¹cznik do tej uchwa³y, obowi¹zuj¹ od
dnia 01.02.2001 r. i nadal s¹ obowi¹zuj¹ce. Za³¹czona do
niniejszego opracowania tabela nr 5 przedstawia aktualnie
obowi¹zuj¹c¹ tabelê oczynszowania dla zasobów mieszkanio-
wych Miasta Konina. W roku 2004 planuje siê wprowadzenie
podwy¿ki czynszu w mieszkaniowym zasobie Miasta Konina
�rednio o 6%. Przy za³o¿eniu, ¿e podwy¿ka ta zostanie wpro-
wadzona z dniem 01.07.2004 r. faktycznie roczny wzrost
czynszu wyniesie 3%. Jednocze�nie obni¿eniu ulegnie czynsz
za lokale socjalne, który zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym
zakresie przepisami, nie mo¿e przekraczaæ po³owy stawki
najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹cego w gminnym zasobie
mieszkaniowym. Najni¿sza stawka wg propozycji wynosiæ
bêdzie 1,17 z³/ m2, tak wiêc wprowadzona nowa stawka na
lokale socjalne z dniem 01.07.2004 r. wynosiæ bêdzie 0,58 z³/
m2. Za³¹czona do niniejszego opracowania tabela nr 6 przed-
stawia tabelê oczynszowania zasobów mieszkaniowych Mia-
sta Konina wed³ug proponowanych zmian do wprowadzenia
w roku 2004. Czynsz najmu obejmuje koszty administrowania,
konserwacji, podatku od nieruchomo�ci, technicznego utrzy-
mania budynku, utrzymania pomieszczeñ wspólnych, utrzy-
mania czysto�ci wokó³ budynków, utrzymanie zieleni, koszt
eksploatacji wind, domofonów i azartów. Aktualnie obowi¹-
zuj¹ca stawka czynszu nie obejmuje kosztów eksploatacji
wind, domofonów i azartów, gdy¿ przy ustalaniu tej stawki
obowi¹zywa³y inne przepisy w tym zakresie. St¹d te¿ obecnie
najemcy nie wnosz¹ dodatkowych op³at i koszty te nie maj¹
pokrycia w obowi¹zuj¹cych dzi� stawkach. Natomiast propo-
nowana stawka obejmuje ju¿ przedmiotowe koszty. Stawki
czynszu s¹ i bêd¹ nadal zró¿nicowane wg wyposa¿enia lokalu
i tak:
- mieszkania wyposa¿one w instalacje elektryczn¹ i wodno

� kanalizacyjn¹, ale nie posiadaj¹ce wc i ³azienki,

- mieszkania wyposa¿one w instalacje elektryczn¹ i wodno
� kanalizacyjn¹, oraz posiadaj¹ce wc i ³azienki,

- mieszkania wyposa¿one jw. oraz posiadaj¹ce instalacjê co
ale bez instalacji ciep³ej wody,

- mieszkania wyposa¿one j.w.  i posiadaj¹ce instalacje
ciep³ej wody ale nie posiadaj¹ce instalacji gazu bezprze-
wodowego,

- mieszkania wyposa¿one we wszystkie instalacje.

Dodatkowymi czynnikami ró¿nicuj¹cymi stawki czynszu s¹
czynniki podwy¿szaj¹ce lub obni¿aj¹ce stawkê podstawow¹ i
tak:
- po³o¿enie budynku:
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- w strefie centralnej,

- w strefie peryferyjnej,

- stan techniczny budynku:

- dobry,

- �redni,

- z³y,

- usytuowanie lokalu w budynku:

- korzystne

- niekorzystne.

Wprowadzenie zró¿nicowania stawek czynszu wynika
równie¿ z zapisu art.7 ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go. Zró¿nicowanie stawek nie dotyczy stawki czynszu na
lokale socjalne. Stawka czynszu za lokal socjalny nie mo¿e
przekraczaæ po³owy stawki najni¿szego czynszu obowi¹zuj¹-
cego w gminnym zasobie mieszkaniowym (art.23 ust. 4
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i zmianie Kodeksu cywilnego). Zgodnie z obowi¹zuj¹-
cymi przepisami najemca zobowi¹zany jest do uiszczania
oprócz czynszu, op³at niezale¿nych od w³a�ciciela tj. op³at za
dostawê do lokalu energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór
nieczysto�ci sta³ych i p³ynnych. Czynsz najmu p³acony jest
z góry do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca na wskazany przez
wynajmuj¹cego rachunek. Podwy¿szenie czynszu najemcom
musi poprzedzaæ wypowiedzenie dotychczasowego czynszu
z zachowaniem miesiêcznego terminu wypowiedzenia na
koniec miesi¹ca kalendarzowego. Podwy¿ki czynszu wprowa-
dzane bêd¹ Zarz¹dzeniem Prezydenta Miasta Konina na pod-
stawie uchwa³y Rady Miasta zatwierdzaj¹cej program gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem gminy w tym zasad
polityki czynszowej.
Ponadto ustala siê ¿e:
- osoby zajmuj¹ce lokal mieszkalny bez tytu³u prawnego

bêd¹ op³acali czynsz podwy¿szony do 3% warto�ci odtwo-
rzeniowej,

- najemca zajmuj¹cy lokal mieszkalny o powierzchni u¿yt-
kowej powy¿ej 80 m2, którego rodzina liczy mniej ni¿ 6
osób op³acaæ bêdzie czynsz w wysoko�ci 3% warto�ci
odtworzeniowej,

- w przypadku dzia³añ inwestycyjnych podwy¿szaj¹cych
standard zamieszkiwania, nastêpowaæ bêdzie zmiana staw-
ki czynszu od nastêpnego miesi¹ca po dokonaniu odbioru
wykonanych robót.

Po uchwaleniu przez Radê Miasta Konina przed³o¿onego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
na lata 2004 - 2008, Prezydent Miasta Konina podejmowaæ
bêdzie decyzjê dotycz¹c¹ ustalenia obowi¹zuj¹cych stawek
czynszu w danym roku. Za³¹czona tabela nr 6, przedstawia
tabelê oczynszowania, która obowi¹zywaæ bêdzie w roku
2004, po wprowadzeniu odpowiedniego zarz¹dzenia przez
Prezydenta Miasta Konina. W latach 2005 � 2008 Miasto Konin
d¹¿yæ bêdzie do podwy¿szenia czynszów do poziomu przynaj-
mniej 2% warto�ci odtworzeniowej. Taka wysoko�æ czynszu
umo¿liwi³aby pe³niejsze pokrycie kosztów utrzymania i re-
montów bie¿¹cych oraz wprowadzenie zasady efektywno�ci
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w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowy. Jednocze�nie
mia³oby to wp³yw na zmniejszanie dofinansowania bie¿¹cego
utrzymania mieszkaniowych zasobów komunalnych z bud¿e-
tu Miasta czy dochodu z lokali u¿ytkowych, które to �rodki
mog³yby byæ przeznaczane na remonty tych zasobów. Na lata
2005 - 2008 zak³ada siê, ¿e podwy¿ki czynszu w danym roku
nie bêd¹ mog³y przekraczaæ 5%, pod warunkiem, ¿e wska�nik
inflacji bêdzie ni¿szy od tej wysoko�ci. W przypadku, kiedy
wska�nik inflacji bêdzie wy¿szy od 5%, wtedy wzrost czynszu
w danym roku nie powinien przekraczaæ �redniorocznego
wzrostu cen towarów i us³ug konsumpcyjnych ogó³em
w minionym roku w stosunku do roku poprzedzaj¹cego rok
miniony o wiêcej ni¿ o 50%. Stawka czynszu za lokal socjalny
w danym roku bêdzie podwy¿szana do wysoko�ci 50% aktu-
alnej najni¿szej stawki czynszu za mieszkanie komunalne.
Podwy¿szenie stawek czynszu mo¿e nastêpowaæ raz w roku.
Podwy¿ki stawek czynszu i innych op³at za u¿ywanie lokalu (za
wyj¹tkiem op³at niezale¿nych od w³a�ciciela) ka¿dorazowo
w danym roku wprowadzane bêd¹ na podstawie Zarz¹dzenia
Prezydenta Miasta Konina.

5. Wysoko�æ wydatków zwi¹zanych z gospodarowaniem
mieszkaniowym zasobem komunalnym miasta Konina
oraz �ród³a finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnych latach.

Na wydatki zwi¹zane z prowadzon¹ gospodark¹ mieszka-
niow¹ Miasta Konina sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:
- bie¿¹ce utrzymanie zasobów mieszkaniowych Miasta (eks-

ploatacja i techniczne utrzymanie budynków),

- wp³aty zaliczek na poczet zabezpieczenia p³ynno�ci
w zwi¹zku z wystêpuj¹cymi zaleg³o�ci czynszowych na
zasobach komunalnych,

- zas¹dzone lecz nie�ci¹galne (umorzone egzekucje zgodnie
z postanowieniami komorników) zaleg³o�ci czynszowe na
zasobach komunalnych,

- wynagrodzenie administratorów zasobów mieszkaniowych
Miasta,

- wp³aty na Fundusze Remontowe Wspólnot Mieszkanio-
wych wg udzia³ów przypadaj¹cych na lokale bêd¹ce w³a-
sno�ci¹ Miasta,

- remonty bie¿¹ce budynków i lokali komunalnych,

- remonty kapitalne i modernizacje budynków,

- koszty rozbiórek budynków,

- inne inwestycje zwi¹zane z zasobami mieszkaniowymi
Miasta,

- budowa mieszkañ komunalnych i lokali socjalnych.

�ród³ami finansowania powy¿szych wydatków s¹:
- wp³ywy z czynszu najmu lokali mieszkalnych,

- wp³ywy z czynszu najmu lokali u¿ytkowych,

- �rodki z bud¿etu Miasta,

- �rodki uzyskane z GFO� i GW.

Podstawowym �ród³em finansowania bie¿¹cego utrzymania
zasobów mieszkaniowych s¹ wp³ywy z czynszu najmu lokali

mieszkalnych i u¿ytkowych. Jednym z podstawowych za³o¿eñ
w zakresie gospodarki mieszkaniowej powinno byæ kszta³to-
wanie stawek czynszu na lokalach mieszkalnych w takiej
wysoko�ci, aby uzyskane z nich wp³ywy wystarcza³y na
pokrycie wydatków w zakresie bie¿¹cego utrzymania zaso-
bów mieszkaniowych tj. eksploatacjê i techniczne utrzymanie
budynków w stanie nie pogorszonym. Zak³ada siê, ¿e w latach
2004 - 2008, wp³ywy z czynszów nadal bêd¹ nadal stanowi³y
zasadnicze �ród³o finansowania gospodarki mieszkaniowej.
Jednak wysoko�æ tych wp³ywów zale¿eæ bêdzie od wysoko�ci
obowi¹zuj¹cych stawek czynszu. Jednoznacznie nale¿y stwier-
dziæ, ¿e obecnie obowi¹zuj¹ce stawki czynszu nie pozwalaj¹
na pe³ne pokrycie ponoszonych kosztów utrzymania ³¹cznie
z koniecznymi remontami zasobów komunalnych. Wa¿nym
problemem przy finansowaniu gospodarki mieszkaniowej na
który nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê s¹ wystêpuj¹ce zale-
g³o�ci czynszowe. Kwota zaleg³o�ci czynszowych (czynsz +
op³aty za media) na lokalach mieszkalnych wg stanu na dzieñ
31.12.2003 r. wynios³a 2.244.697 z³. W roku 1998 Miasto
przekaza³o administratorom mieszkaniowych zasobów komu-
nalnych zaliczkê na pokrycie wystêpuj¹cych zaleg³o�ci w celu
zabezpieczenia p³ynno�ci finansowej. Zaliczka ta corocznie
jest rozliczana i ka¿dego roku nastêpuje regulowanie wystê-
puj¹cego przyrostu tych zaleg³o�ci. Roczny przyrost zaleg³o�ci
czynszowych w ostatnich kilku latach kszta³tuje siê na pozio-
mie jednomiesiêcznego wymiaru. Z analizy wystêpuj¹cych
zaleg³o�ci mo¿na wywnioskowaæ, ¿e wzrost czynszu a zw³asz-
cza op³at niezale¿nych od w³a�ciciela (media) powoduje rów-
nie¿ przyrost tych zaleg³o�ci. W roku 2003 odnotowano co
prawda ni¿szy przyrost przekazanych �rodków na wystêpuj¹-
ce zaleg³o�ci ni¿ w latach ubieg³ych ale jednocze�nie nast¹pi³
bardzo du¿y wzrost w pozycji nie�ci¹galnego czynszu. �wiad-
czy to o tym, ¿e zwiêkszy³y siê zaleg³o�ci czynszowe, na które
wyst¹piono do S¹du i jednocze�nie nast¹pi³ wzrost umorzo-
nych przez Komornika postêpowañ egzekucyjnych z powodu
nie�ci¹galno�ci d³u¿ników.Wp³yw na zmniejszenie zaleg³o�ci
czynszowych niew¹tpliwie ma równie¿ prowadzona w tym
zakresie polityka mieszkaniowa (np. wyra¿anie zgody na
dokonywanie zamian lokali pod warunkiem uregulowania
istniej¹cych zaleg³o�ci oraz nie wykonywanie remontów lokali
zad³u¿onych poza tylko awaryjnymi). Analizuj¹c poni¿sze ze-
stawienie, które przedstawia koszty utrzymania bie¿¹cego
czynszów wp³ywy z czynszów z lokali mieszkalnych za ostat-
nie dwa lata mo¿na zauwa¿yæ, ¿e w zakresie wp³ywów
z czynszu i kosztów bie¿¹cego utrzymania w latach 2002 i 2003
uzyskano ogó³em wynik dodatni co oznacza, ¿e obowi¹zuj¹ce
w tych latach stawki czynszu pokry³y w zasadzie jedynie
ponoszone koszty bie¿¹cego utrzymania a wiêc zwi¹zane
z eksploatacj¹ tych zasobów. Natomiast ewidentnie zauwa¿a
siê brak pokrycia w obowi¹zuj¹cej stawce czynszu kosztów
remontów. Dalsza analiza przedstawionego zestawienia po-
zwala ponadto zauwa¿yæ, ¿e pokrycie kosztów utrzymania
zasobów komunalnych wystêpuje przede wszystkim na bu-
dynkach Wspólnot Mieszkaniowych a wiêc na zasobach, na
których w wiêkszo�ci obowi¹zuj¹ wy¿sze stawki czynszu
(z uwagi na wy¿szy standard tych zasobów). Natomiast na
lokalach w budynkach komunalnych, widaæ brak pokrycia
ponoszonych kosztów utrzymania tych zasobów obowi¹zu-
j¹c¹ stawk¹ czynszu. Wynika to przede wszystkim z faktu, ¿e
zasoby mieszkaniowe w budynkach komunalnych to zasoby

Poz. 1875
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w wiêkszo�ci w budynkach o ni¿szym standardzie a wiêc
i obowi¹zuj¹ca stawka czynszu jest równie¿ ni¿sza.
Ponadto, to w tych zasobach znajduj¹ siê równie¿ lokale
socjalne, gdzie stawka czynszu jest bardzo niska i nie zapew-

Poz. 1875

nia ona pokrycia ponoszonych kosztów utrzymania tych za-
sobów. Z kolei w³a�nie na tych zasobach czê�ciej wystêpuje
konieczno�æ ponoszenia dodatkowych kosztów zwi¹zanych
z remontami tych zasobów.

KOSZTY UTRZYMANIA BIE¯¥CEGO I WP£YWY Z CZYNSZÓW Z LOKALI MIESZKALNYCH ZA LATA 2002 - 2003

Wykonanie
Wyszczególnienie

Rok 2002 Rok 2003

Powierzchnia u¿ytkowa lokali mieszkalnych Miasta (m2) 154.639,06 150.392,96

w tym:

w budynkach komunalnych 47.163,59 45.123,68

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 107.475,47 105.269,28
Koszty utrzymania bie¿¹cego zasobów mieszkaniowych
Miasta

3.402.377 3.285.570

w tym:

w budynkach komunalnych 1.062.340 1.060.620
w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2.340.037 2.224.950
Wp³ywy z czynszu najmu lokali
mieszkalnych (wg wymiaru):

3.783.784 3.621.876

w tym:
w budynkach komunalnych 1.031.020 954.486

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 2.752.728 2.667.390
Wynik � ró¿nica pomiêdzy kosztami utrzymania a
wp³ywami z czynszu

381.371 336.306

w tym

w budynkach komunalnych -31.320 -106.134

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 412.691 442.440
5. Koszty remontów przeprowadzonych remontów (bez
kosztów inwestycyjnych)

2.061.634 1.761.522

w tym

w budynkach i lokalach komunalnych 1.038.607 673.490

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 1.023.027 1.088.032

6. Zaleg³o�ci czynszowe na dzieñ 31.12. 2.212.155 2.244.697

w tym

w budynkach i lokalach komunalnych 1.44.932 1.521.152

w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych 768.223 723.545

�redni miesiêczny koszt bie¿¹cego utrzymania zasobów miesz-
kaniowych 1m2 powierzchni u¿ytkowej (bez remontów)
w roku 2002 wyniós³ 1,83 z³. a w roku 2003 -1,82 z³. Natomiast
�redni miesiêczny wp³yw z czynszu w roku 2002 wyniós³ - 2,04
z³ /m2 a w roku 2003 � 2,01 z³/m2. (liczony do stanu powierzch-
ni na koniec danego roku). Natomiast �rednia miesiêczna
stawka czynszu (liczona do �redniorocznej powierzchni u¿yt-
kowej) wynios³a zarówno w roku 2002 jak i 2003 - 1,97 z³ /m2.
Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e przedstawione wyniki obejmuj¹ wp³y-
wy z czynszu zasobów mieszkaniowych wg ustalonego przy-
pisu (a wiêc wymiaru jaki winni p³aciæ najemcy) podczas gdy
faktyczne wp³ywy z tytu³u dokonanych wp³at s¹ du¿o ni¿sze

z uwagi na wystêpuj¹ce zaleg³o�ci czynszowe. Ustalaj¹c staw-
ki czynszowe najmu lokali mieszkalnych zak³ada siê, ¿e powin-
ny one pokryæ koszty bie¿¹cego utrzymania jak równie¿ choæ
czê�ciowo koszty remontów. Jednak wystêpuj¹ce zaleg³o�ci
powoduj¹, ¿e nadwy¿ki stawek czynszowych nad ponoszony-
mi kosztami nie mog¹ byæ przeznaczane na remonty, gdy¿
faktyczne wp³ywy (po pomniejszeniu o zaleg³o�ci) nie wystar-
czaj¹ niestety na pokrycie ponoszonych kosztów bie¿¹cego
utrzymania.  Za³o¿enia w zakresie kosztów bie¿¹cego utrzy-
mania zasobu mieszkaniowego oraz wp³ywów z czynszu
z lokali mieszkalnych na lata 2004 � 2008, przedstawia poni¿-
sze zestawienie.

Plan
Wyszczególnienie

Roku 2004 Roku 2005 Roku 2006 Roku 2007 Roku 2008
1.Koszty utrzymania bie¿¹cego zasobów
mieszkaniowych (bez remontów)

3.353.100 3.417.100 3.413.900 3.442.500 3.485.200

2.Wp³ywy z czynszu najmu lokali
mieszkalnych (wg wymiaru)

3.458.400 3.349.070 3.187.370 3.054.630 2.946.700

3.Wynik � ró¿nica pomiêdzy kosztami
utrzymania a wp³ywami z czynszu

105.300 -68.030 -226.530 -387.870 -538.500

4. Powierzchnia u¿ytkowa zasobów
Miasta (m2) (stan na dzieñ 31.12.)

145.635 137.705 131.950 126.475 122.825
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Zak³ada siê, ¿e w latach 2004 - 2008 nast¹pi wzrost kosztów
bie¿¹cego utrzymania zasobów mieszkaniowych. Przy ustala-
niu kosztów przyjêto wzrost na poziomie 5% maj¹c na
uwadze, ¿e w zakresie tych kosztów wzrosn¹ na pewno koszty
zwi¹zane z dostaw¹ mediów do czê�ci wspólnych nierucho-
mo�ci jak i koszty bie¿¹cych konserwacji wchodz¹cych
w zakres kosztów bie¿¹cych. Przedstawione planowane kosz-
ty uwzglêdniaj¹ równie¿ zak³adane zmiany w stanie zasobu
mieszkaniowego (ubytki i zwiêkszenia). W latach 2004 � 2008
zak³ada siê, ¿e planowane wp³ywy z czynszu najmu lokali
bêd¹ wzrastaæ w stopniu mniejszym ni¿ koszty utrzymania.
Jednak zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami dotycz¹cymi podwy-
¿ek stawek czynszu w pkt 4 mog¹ one wzrastaæ równie¿ o 5%,
zale¿ne jest to od przyjêtej decyzji dotycz¹cej wprowadzenia
podwy¿ki czynszu w danym roku. Planowane wp³ywy
w latach 2004 - 2008 przedstawione w powy¿szej tabelce
wyliczono szacunkowo przyjmuj¹c aktualnie obowi¹zuj¹c¹
stawkê czynszu oraz uwzglêdniaj¹c zak³adane zmiany w sta-
nie zasobów (planowane zwiêkszenia i ubytki w zasobach
lokalowych). Przedstawione w tabelce wielko�ci potwierdzaj¹
konieczno�æ, wprowadzania przez Miasto podwy¿ek czynszu,
gdy¿ w przeciwnym razie nale¿y siê liczyæ ze zwiêkszonym
dofinansowaniem z bud¿etu Miasta ponoszonych kosztów
w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy. Przy
za³o¿eniach planowych w zakresie utrzymania zasobów miesz-
kaniowych nale¿a³oby równie¿ uwzglêdniæ wystêpuj¹ce zale-
g³o�ci czynszowe na zasobach komunalnych, które stanowi¹
kwotê konieczn¹ do zabezpieczenia przez Miasto jako w³a�ci-
ciela tych zasobów. Z uwagi na trudno�æ w precyzyjnym
planowaniu tych wielko�ci zak³ada siê, ¿e bêdzie siê podejmo-
waæ dzia³ania zmierzaj¹ce do zmniejszania wystêpuj¹cych
zaleg³o�ci oraz do zwiêkszenia efektywno�ci prowadzonej
windykacji tych nale¿no�ci. Dochód z lokali u¿ytkowych znaj-
duj¹cych siê w budynkach komunalnych jak i Wspólnot
Mieszkaniowych (które s¹ w³asno�ci¹ Miasta), stanowi rów-
nie¿ �ród³o finansowania prowadzonej gospodarki mieszka-
niowej. W roku 2002 dochód ten wyniós³ kwotê 1.094.858,96
z³ natomiast w roku 2003 by³a to kwota 1.028.746,09 z³.
Dochód ten zosta³ w ca³o�ci przeznaczany na remonty (na
pokrycie kosztów remontów budynków i lokali komunalnych
jak i na wp³aty na fundusze remontowe Wspólnot Mieszkanio-
wych). Zak³ada siê, ¿e w latach 2004-2008 dochód ten,
w danym roku nie powinien byæ ni¿szy i jego minimaln¹
wysoko�æ przyjmuje siê na poziomie 1.100.000 z³. Jednocze-
�nie przyjmuje siê, ¿e bêdzie on nadal przeznaczany przede
wszystkim na finansowanie remontów zasobów mieszkanio-
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wych Miasta. W zwi¹zku z tym, ¿e faktyczne wp³ywy z czynszu
najmu lokali mieszkalnych jak i u¿ytkowych (z uwagi na
wystêpuj¹ce zaleg³o�ci) nie zapewniaj¹ pe³nego finansowania
wszystkich wydatków zwi¹zanych z gospodarowaniem zaso-
bami mieszkaniowymi, konieczne jest dofinansowywanie tej
dzia³alno�ci z bud¿etu Miasta Konina.Nastêpnym istotnym
�ród³em zabezpieczaj¹cym w³a�ciwe prowadzenie gospodarki
mieszkaniowej Miasta Konina s¹ �rodki finansowe pochodz¹-
ce z bud¿etu Miasta Konina. �rodki z bud¿etu Miasta przezna-
czane s¹ m.in. na koszty utrzymania zasobów mieszkanio-
wych (zaliczki na poczet p³ynno�ci finansowej), wynagrodze-
nie administratorów, pokrycie zas¹dzonego nie�ci¹galnego
czynszu, remonty budynków i lokali komunalnych, ró¿ne
op³aty i sk³adki zwi¹zane z prowadzonymi sprawami s¹dowy-
mi z tytu³u zaleg³o�ci czynszowych. Do kosztów utrzymania
zasobów mieszkaniowych Miasta finansowanych z bud¿etu
Miasta zalicza siê koszty wynagrodzenia administratorów
zasobów mieszkaniowych gminy zgodnie z zawartymi w tym
zakresie umowami. W roku 2003 wynagrodzenie to wynios³o
ogó³em 438.064,31 z³. Wysoko�æ tego wynagrodzenia ustalo-
na jest w umowach o administrowanie zawartych przez
Miasto Konin z poszczególnymi administratorami i wynosi od
0,15 do 0,25 z³ za 1 m2 powierzchni u¿ytkowej administrowa-
nych zasobów na miesi¹c. Przyjmuje siê, ¿e w latach 2004 -
2008, wynagrodzenie administratorów zostanie utrzymane na
tym samym poziomie, chyba, ¿e zostanie poszerzony zakres
umowy o administrowanie. Planuje siê, ¿e w roku 2004 kwota
ogó³em wynagrodzenia administratorów bêdzie kszta³towaæ
siê w wysoko�ci 465.000 z³. Ponadto do kosztów utrzymania
zasobów mieszkaniowych Miasta dochodzi równie¿ regulo-
wanie tzw. nie�ci¹galnego czynszu tj. zas¹dzonych i umorzo-
nych przez Komornika zaleg³o�ci czynszowych wystêpuj¹cych
na zasobach mieszkaniowych Miasta. Zapotrzebowanie �rod-
ków finansowych na gospodarowanie zasobami mieszkanio-
wymi z bud¿etu Miasta na dany rok sporz¹dzane jest przez
Wydzia³ Spraw Lokalowych i przekazywane do Wydzia³u
Bud¿etu. Po uchwaleniu bud¿etu na dany rok Wydzia³ Spraw
Lokalowych otrzymuje informacje o kwocie zabezpieczonych
�rodków. W przypadku niepe³nego zabezpieczenia zg³asza-
nych potrzeb Wydzia³ dokonuje korekty planów finansowych.
Na podstawie otrzymanych informacji o zabezpieczonych
�rodkach finansowych z bud¿etu Wydzia³ dokonuje szczegó-
³owego zaplanowania wydatków na dany rok oraz opracowu-
je harmonogram tych wydatków. Wydatki z bud¿etu Miasta
w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ostatnich dwóch
latach kszta³towa³y siê nastêpuj¹co:

Wykonanie
Wyszczególnienie

Rok 2002 Rok 2003

Remonty zasobów mieszkaniowych 956.398,97 657.917,10

Us³ugi Mieszkaniowe 1.132.543,67 1.026.336,08

w tym:

koszty bie¿¹cego utrzymania zasobów komunalnych 383.367,35 98.781,30

wynagrodzenie administratora 428.296,74 438.064,31

nie�ci¹galny czynsz 320.599,58 489.490,47

Ró¿ne op³aty i sk³adki 8.889,16 3.690,17

Kary i odszkodowania 1.789,04 -

Koszty postêpowañ s¹dowych zas¹dzonych - 652,60
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Z uwagi na trudno�æ w precyzyjnym okre�leniu mo¿liwo�ci
bud¿etowych w latach 2005 - 2008 trudno jest okre�liæ, jakie
�rodki bêd¹ mog³y byæ przeznaczane na dofinansowanie
gospodarki mieszkaniowej. Mo¿na jedynie za³o¿yæ, ¿e potrze-
by w tym zakresie na przestrzeni tych lat bêd¹ wzrastaæ, tym
bardziej, ¿e �rodki pozostaj¹ce z wp³ywów z czynszów prze-
znaczane na remonty zasobów mieszkaniowych (przy ograni-
czonym wzro�cie podwy¿ek stawek czynszu na lokale miesz-
kalne) ulegaj¹ obni¿eniu. Najwiêksze nie dofinansowanie
prowadzonej gospodarki mieszkaniowej wystêpuje niestety
nadal w zakresie remontów zasobów mieszkaniowych.
Zapotrzebowanie �rodków finansowych z bud¿etu Miasta
z przeznaczeniem na remonty zasobów mieszkaniowych okre-
�lone zosta³y w punkcie nr 2 dotycz¹cym stanu technicznego
zasobu mieszkaniowego. W bud¿ecie Miasta nale¿y równie¿
zabezpieczyæ, �rodki na zadania inwestycyjne planowane do
realizacji w latach 2004 � 2008, o których mowa równie¿
w punkcie nr 2 niniejszego opracowania. W zakresie plano-
wanych zadañ inwestycyjnych du¿y udzia³ w finansowaniu
tych zadañ maj¹ �rodki finansowe pochodz¹ce z GFO� i GW.
Ka¿dego roku Wydzia³ Spraw Lokalowych, wystêpowaæ bê-
dzie o przyznanie w ramach tego funduszu �rodków, zw³asz-
cza na przeprowadzenie termomodernizacji czy termoreno-
wacji budynków. Planowane zamierzenia w tym zakresie
w latach 2004-2008 zosta³y omówione w punkcie nr 2.

6. Sposób i zasady zarz¹dzania lokalami i budynkami wcho-
dz¹cymi w sk³ad mieszkaniowego zasobu miasta konina
oraz przewidywane zamiany w zakresie zarz¹dzania tymi
zasobami w kolejnych latach

Podstawy gospodarki komunalnej zosta³y okre�lone przez
ustawê z dnia 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej. Obej-
muje ona w szczególno�ci zadania tzw. u¿yteczno�ci publicz-
nej a wiec te, których celem jest bie¿¹ce i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludno�ci w drodze �wiad-
czenia us³ug powszechnie dostêpnych. Gospodarka komunal-
na jest realizowana przez gminy w celu wykonywania zadañ
w³asnych okre�lonych ustawami, a wiêc zaspokojenia zbioro-
wych potrzeb wspólnoty samorz¹dowej. Gospodarka komu-
nalna wi¹¿e siê z zarz¹dzaniem mieniem komunalnym w tym
równie¿ zasobami mieszkaniowymi gminy. Wprowadzonymi
ustawami, na gminy na³o¿ony zosta³, jako jeden z wielu,
obowi¹zek koordynowania funkcjonowania i rozwoju ca³ej
strefy mieszkaniowej w postaci:
- tworzenia zasobu mieszkaniowego gminy w drodze budo-

wy b¹d�  nabywania budynków mieszkalnych,

- udzielania fachowej pomocy, poradnictwa oraz programo-
wania tanich i ³atwo dostêpnych form budownictwa,

- sprzedawania na dogodnych warunkach gruntów gmin-
nych pod zabudowê indywidualn¹,

- tworzenia i wspierania tworzenia infrastruktury towarzy-
sz¹cej prywatnemu budownictwu mieszkaniowemu,

- wsparcia zarówno w uzyskaniu jak i sp³acie przez miesz-
kañców kredytów mieszkaniowych (budowlanych, remon-
towych itp.),

- okre�lenia zasad zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem
gminy,

- dysponowania lokalami wchodz¹cymi w sk³ad zasobu
mieszkaniowego gminy,

- okre�lania czynszów obowi¹zuj¹cych na obszarze gminy,

- okre�lanie polityki dodatków mieszkaniowych.

Zarz¹dzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym jest
specyficznym rodzajem zarz¹dzania. Zarz¹dza siê zasobem
maj¹tkowym gminy, którego stan jak wiadomo przez lata by³
zaniedbywany, co nie zawsze by³o zale¿ne od zarz¹dzaj¹cego
a raczej od uwarunkowañ spo³eczno - gospodarczych.
Dlatego te¿ dzi�, aby nadrobiæ te zaleg³o�ci i sprostaæ ocze-
kiwaniom spo³eczno�ci w tym zakresie, nale¿y weryfikowaæ
podej�cie do tego problemu. Nale¿y wiêc, wybraæ taki kieru-
nek zmian w zarz¹dzaniu tym zasobem, który przyniós³by
po¿¹dane efekty, zw³aszcza poprawê warunków mieszkanio-
wych i zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jak najwiêkszej
liczbie oczekuj¹cych na mieszkanie komunalne. Jak wspo-
mniano ju¿ wcze�niej, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
spo³eczno�ci lokalnej (zw³aszcza tej najubo¿szej) jest jednym
z wa¿nych zadañ w³asnych gminy. Zarz¹dzanie mieszkanio-
wym zasobem gminy odbywa siê na podstawie: ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami, ustawy
z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy
z dnia 24.06.2001 r. o w³asno�ci lokali, Kodeksie Cywilnym
oraz obowi¹zuj¹cych w tym zakresie aktów prawnych prawa
miejscowego. Na terenie miasta Konina, zarz¹dzanie ca³ym
zasobem mieszkaniowy w zasadzie pokrywa siê ze struktur¹
w³asno�ci. Prywatne budynki zarz¹dzane s¹ przez samych
w³a�cicieli. Spó³dzielnie Mieszkaniowe równie¿ same zarz¹-
dzaj¹ swoimi zasobami. Z kolei zarz¹d budynkami Wspólnot
Mieszkaniowych sprawowany jest przez zarz¹dców (najczê-
�ciej s¹ to osoby prawne) powo³anych przez wspó³w³a�cicieli
tych budynków. Nieco inaczej przedstawia siê zarz¹dzanie
mieszkaniowymi zasobami gminy. Miasto Konin samo spra-
wuje zarz¹d nad mieszkaniowym zasobem gminy. Natomiast
w przypadku Wspólnot Mieszkaniowych, w których Miasto
posiada swoje udzia³y (lokale bêd¹ce w³asno�ci¹ Miasta), to
zarz¹d tymi nieruchomo�ciami wspólnymi zosta³ wybrany
przez ogó³ w³a�cicieli, poprzez podjecie stosownych uchwa³.
Zasad¹ jest, ¿e jednostki bêd¹ce Zarz¹dami Wspólnot a wiêc
zarz¹dzaj¹ce i administruj¹ce tymi nieruchomo�ciami, pe³ni¹
równie¿ funkcjê administratora zasobów mieszkaniowych
Miasta na podstawie zawartych z Miastem umów.  Za zawie-
raniem umów o administrowanie mieszkaniowym zasobem
Miasta z tymi samymi jednostkami, przemawia³ fakt nie
doprowadzania do sytuacji, ¿e na danej nieruchomo�ci dzia-
³a³yby dwie ró¿ne jednostki: jedna, która zarz¹dza i admini-
struje nieruchomo�æ wspóln¹ a druga zasobami lokalowymi
Miasta. Mieszkaniowy zasób Miasta Konina zarz¹dzany jest
bezpo�rednio przez Miasto poprzez swoje jednostki organiza-
cyjne. Zasoby wchodz¹ce w sk³ad mieszkaniowego zasobu
Miasta przekazane zosta³y w administracjê na podstawie
zawartych przez Miasto umów. Aktualnie administratorami
zasobów mieszkaniowych  Miasta Konina s¹:
- Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkanio-

wej Sp. z o.o.,

- Koniñska Spó³dzielnia Mieszkaniowa,

- Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Zatorze�,
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- Spó³dzielnia Us³ug Administracyjno-Mieszkaniowych
i Budowlanych �INREM�,

- J. Jó�wiak,

- Przedsiêbiorstwo Us³ug Socjalnych AS PAK Sp. z o.o.,

- Miejskie Towarzystwo Budownictwa Spo³ecznego Sp. z o.
o. w Koninie.

- Administratorzy zgodnie z zawartymi umowami, upowa¿-
nieni s¹ do pobierania od najemców lokali czynszu i op³at
niezale¿nych, które stanowi¹ przychód. Przychód ten prze-
znaczany jest na pokrycie kosztów utrzymania nierucho-
mo�ci tj koszty eksploatacji budynku, dostawy medii jak
i administrowania zasobami mieszkaniowymi Gminy.

Dochodzenie nale¿no�ci od d³u¿ników w zakresie zaleg³o�ci
czynszowych wystêpuj¹cych na mieszkaniowych zasobach
Miasta prowadzona jest przez radców prawnych Wydzia³u
Prawnego i Zamówieñ Publicznych przy udziale Wydzia³u
Spraw Lokalowych. Windykacjê tych nale¿no�ci w imieniu
Miasta prowadzi równie¿ dwóch administratorów tj. PGKiM
Sp. z o.o. i Spó³dzielnia Mieszkaniowa �Zatorze�, którzy
posiadaj¹ pe³nomocnictwa Miasta w tym zakresie. Admini-
stratorzy mieszkaniowych zasobów Miasta wywi¹zuj¹ siê ze
swoich obowi¹zków nale¿ycie i aktualnie nie ma podstaw do
kwestionowania ich dzia³alno�ci i wypowiadania zawartych
umów. Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Miasta
jest zadaniem w³asnym gminy. Prezydent Miasta Konina
zadanie to wykonuje przy pomocy jednostek organizacyjnych
Urzêdu Miejskiego. Wydzia³ Spraw Lokalowych w imieniu
Prezydenta Miasta podejmuje dzia³ania i prowadzi sprawy
zwi¹zane z realizacj¹ tego zadania zgodnie z zakresem ujêtym
w Regulaminie Organizacyjnym Urzêdu Miejskiego w Koni-
nie.
Do zakresu dzia³ania Wydzia³u Spraw Lokalowych nale¿y:
1. Realizacja ca³o�ci spraw zwi¹zanych z najmem lokali:

- przyjmowanie wniosków,

- obs³uga Spo³ecznych Komisji Mieszkaniowych,

- prowadzenie i aktualizacja list uprawnionych do miesz-
kañ komunalnych,

- przygotowywanie projektów umów z lokatorami oraz
aneksów do tych umów,

- prowadzenie spraw zwi¹zanych z eksmisj¹ z mieszkañ.

2. Reprezentowanie interesów miasta we Wspólnotach Miesz-
kaniowych na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego
przez Prezydenta:

- przygotowywanie projektów umów z zarz¹dami i ad-
ministratorami wspólnot,

- ustalanie i kontrolowanie kosztów we wspólnotach
mieszkaniowych,

- udzia³ w zebraniach wspólnot � jako przedstawicieli
Miasta Konina.

3. Gospodarka zasobami lokalowymi Miasta (bez gara¿y):

- przygotowywanie projektów planów finansowych
w zakresie inwestycji mieszkaniowych, utrzymania za-

sobu komunalnego, remontów bie¿¹cych i konserwa-
cji,

- przygotowywanie propozycji zmian wysoko�ci op³at
czynszu regulowanego,

- przygotowywanie i aktualizacja wieloletnich progra-
mów gospodarowania mieszkalnymi zasobami gminy
i planowanie rozwoju budownictwa komunalnego,

- przygotowywanie projektów umów o administracjê
lokalami,

- udzia³ z ramienia Miasta wspólnie z Wydzia³em Rolnic-
twa, Geodezji i Gospodarki Nieruchomo�ciami w przej-
mowaniu mieszkañ od zak³adów pracy,

- opracowywanie rocznych planów bud¿etowych na po-
trzeby wydzia³u � do projektu bud¿etu miasta,

- ewidencjonowanie i rozliczanie wydatków bud¿eto-
wych,

- przygotowywanie opinii o stanie technicznym budyn-
ków oraz prowadzenie spraw zwi¹zanych z rozbiórk¹
budynków,

- przygotowywanie projektów zasad wynajmowania lo-
kali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu
gminy.

4. Realizacja spraw zwi¹zanych z wyp³at¹ dodatków miesz-
kaniowych:

- przyjmowanie wniosków i przygotowywanie projek-
tów decyzji,

- prowadzenie wywiadu �rodowiskowego � ustalanie
stanu maj¹tkowego wnioskodawcy,

- ewidencja, zapotrzebowanie i rozliczanie �rodków na
wyp³aty dodatków mieszkaniowych.

5. Wspó³praca z Miejskim Towarzystwem Budownictwa
Spo³ecznego.

6. Wspó³praca z Miejskim O�rodkiem Pomocy Rodzinie
w zakresie zapobiegania bezdomno�ci.

Wydzia³ prowadzi sprawy zwi¹zane ze swoim zakresem oraz
wynikaj¹ce z przepisów prawnych zwi¹zanych z tym zakre-
sem.

Aktualnie w Wydziale zatrudnionych jest 11 osób w tym 4
osoby zajmuj¹ siê obs³ug¹ dodatków mieszkaniowych.
Prowadzenie w³a�ciwej obs³ugi w zakresie zarz¹dzania i go-
spodarowania zasobami mieszkaniowym Miasta w obecnym
sk³adzie osobowym stwarza pewne trudno�ci przede wszyst-
kim w zakresie:
- windykacji nale¿no�ci w zakresie zaleg³o�ci czynszowych,

- braku w wydziale wykwalifikowanych pracowników
w zakresie prowadzenia spraw zwi¹zanych z remontami
zasobów komunalnych � w³a�ciwego planowania remon-
tów, modernizacji, kontroli administratorów w tym zakre-
sie oraz nadzoru nad wykonywanymi remontami.

St¹d te¿, wskazane jest uzupe³nienie Wydzia³u Spraw Loka-
lowych o osoby w zakresie obs³ugi technicznej i prawnej, co
niew¹tpliwie przyczyni siê do podwy¿szenia jako�ci prowa-
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dzonej gospodarki mieszkaniowej. Zatrudnienie pracownika
z uprawnieniami budowlanymi pozwoli³oby na poprawê pro-
wadzenia spraw zwi¹zanych z remontami zasobów mieszka-
niowych. Natomiast pracownik z wykszta³ceniem prawnym
obs³ugiwa³by sprawy zwi¹zane z windykacj¹ nale¿no�ci, które
z uwagi na wystêpuj¹ce tak d³u¿sze zad³u¿enia nale¿a³oby
prowadziæ na bie¿¹co w wydziale. W latach 2004 � 2008
Miasto Konin bêdzie czyniæ starania w celu dalszej poprawy
i podniesienia jako�ci gospodarowania mieszkaniowym zaso-
bem Miasta, jednak nie przewiduje siê wiêkszych radykalnych
zmian w zakresie zarz¹dzania mieszkaniowym zasobem
Miasta. Rozwa¿enia wymaga mo¿liwo�æ zmiany w zakresie
pobierania op³at czynszowych od najemców bezpo�rednio
przez Miasto, co niew¹tpliwie usprawni³oby przep³yw �rod-
ków finansowych w zakresie gospodarowania zasobami miesz-
kaniowymi gminy. Ponadto nale¿y zastanowiæ siê nad opra-
cowaniem programu pomocy najubo¿szym w sp³acie wystê-
puj¹cych zaleg³o�ci poprzez umo¿liwienie odpracowania na
rzecz Miasta posiadanych zad³u¿eñ w op³atach czynszowych.
Pomoc taka wymaga jednak szczegó³owego opracowania
w tym zakresie. Ponadto nale¿y d¹¿yæ do tego, aby wp³ywy
ze sprzeda¿y lokali, w ca³o�ci przeznaczane by³y na moderni-
zacje i remonty budynków b¹d� otworzenie zasobu mieszka-
niowego (budowa nowych budynków mieszkalnych). Nale¿y
jednoznacznie powiedzieæ, ¿e zarz¹dzanie mieszkaniowym
zasobem komunalnym, nie jest rzecz¹ prost¹ i ³atw¹. Zarz¹-
dzanie to, podlega ró¿nym ograniczeniom nie tylko w zwi¹zku
z ograniczeniami prawnymi, ale g³ównie z uwagi na specyfikê
podmiotu zarz¹dzania, jakim jest na pewno mieszkaniowy
zasób komunalny. Ograniczenia te wynikaj¹ równie¿ ze szcze-
gólnego celu istnienia tego zasobu, jakim jest wynajmowanie
mieszkañ ludziom ubogim, których nie staæ na p³acenie
czynszu wolnego, a i czasem nie staæ nawet na pokrywanie
kosztów eksploatacji lokali socjalnych. Trudno�ci we w³a�ci-
wym zarz¹dzaniu w tym sektorze, wynikaj¹ te¿ z wieloletnich
zaniedbañ w tym zakresie zarówno w zakresie ustawodaw-
stwa jak i z braku dostatecznych �rodków bud¿etowych
przeznaczanych na ten cel. Chodzi tu g³ównie o zaniedbania
w zakresie utrzymania stanu technicznego zasobu mieszka-
niowego, który znacznie odbiega od ogólnie ju¿ przyjêtych
standardów w tym zakresie. Aby w przysz³o�ci odnie�æ suk-
ces, nie mo¿na dzi�, kontynuowaæ tradycyjnego modelu za-
rz¹dzania nieruchomo�ciami, który z regu³y sprowadza siê do
biernego podejmowania nieodzownych dla ich utrzymania
czynno�ci administracyjno � gospodarczych i technicznych.
Wspó³czesne podej�cie do zarz¹dzania nieruchomo�ciami
znacznie zwiêksza wymogi wobec zarz¹dzaj¹cego. Zatem
koniecznym wydaje siê znalezienie w przysz³o�ci takiego
kierunku dzia³ania w zakresie zarz¹dzania gospodark¹ miesz-
kaniow¹, który nie pozwala³by na pogorszenie stanu istniej¹-
cego a wrêcz w perspektywie najbli¿szych lat, doprowadzi³ do
poprawy stanu mieszkalnictwa w gminie.

Podsumowanie
Problem mieszkaniowy to przede wszystkim problem ludzi
ubogich i �rednio sytuowanych materialnie. Grupy te nie s¹
w stanie rozwi¹zywaæ samodzielnie swoich spraw mieszka-
niowych. Znaczenie decyduj¹ce dla poprawy sytuacji miesz-
kaniowej bêdzie mia³o przyznanie sektorowi mieszkaniowe-
mu rzeczywistego priorytetu w polityce gospodarczej Miasta

Konina, czego potwierdzeniem musi byæ wzrost wspomaga-
nia �rodkami publicznymi tak pañstwa jak i samorz¹du gmin-
nego. Aby zachowaæ jednolity i czytelny system gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem Miasta nale¿y podj¹æ kroki
zmierzaj¹ce do:
- Zmiany zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad

mieszkaniowego zasobu Miasta Konina zgodnie z podjêt¹
Uchwa³¹ Rady Miasta w tym zakresie.

- Ograniczenia starego (o z³ym stanie technicznym) zasobu
mieszkaniowego do lokali uznanych za niezbêdne dla
prawid³owego pe³nienia przez Miasto przypisanych mu
zadañ publicznych poprzez rozbiórkê budynków o najgor-
szym stanie technicznym, których remont oka¿e siê nie-
op³acalny oraz prywatyzacjê mieszkañ zbêdnych z punktu
widzenia sprawno�ci i ci¹g³o�ci wykonywania zadañ przez
Miasto.

- Odtworzenia zasobu mieszkaniowego poprzez budowê
mieszkañ czynszowych.

- Wobec procesu prywatyzacji zasobów, rosn¹cej skali
potrzeb, niezbêdne jest kontynuowanie budowy domów
czynszowych i budynków socjalnych. Mieszkania komu-
nalne powinny oferowaæ pe³ny standard wyposa¿enia
i spe³niaæ wymogi efektywno�ci utrzymania przez rodziny
daj¹ce gwarancjê op³acania czynszu najmu. Niezbêdne
jest równie¿ kontynuowanie budownictwa socjalnego dla
rodzin (osób) spe³niaj¹cych wymóg pierwszeñstwa w
uzyskaniu takiego mieszkania. Uzupe³nieniem nowego
budownictwa bêd¹ lokale odzyskiwane z naturalnego ru-
chu ludno�ci lub powstaj¹ce z adaptacji budynków do-
tychczas wykorzystywanych na cele niemieszkalne.

- Partycypacji w kosztach budowy mieszkañ w ramach
budownictwa TBS.

- Zwiêkszenia przejrzysto�ci systemu zarz¹dzania zasobem
mieszkaniowym i umo¿liwienia sprawnej kontroli finanso-
wej nad jednostkami gospodaruj¹cymi komunalnym za-
sobem mieszkaniowym. Powinno siê to przyczyniæ do
realnego spadku kosztów zarz¹dzania komunalnym zaso-
bem mieszkaniowym oraz umo¿liwienie racjonalnej go-
spodarki tymi zasobami oraz do poprawy efektywno�ci
ekonomicznej gospodarowania omawianym zasobem.

- Czytelnego na poziomie Miasta stanu finansów w zakresie
gospodarki zasobem mieszkaniowym.

- Urynkowienia gospodarki lokalami u¿ytkowymi, co po-
winno przynie�æ dodatkowe efekty finansowe ze sprzeda-
¿y równie¿ lokali u¿ytkowych.

- Rozwi¹zywania problemów zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem Wspólnot Mieszkaniowych. Oprócz niedostatecznej
wiedzy o specyfice dzia³ania wspólnot nale¿¹ do nich
miedzy innymi problemy decyzyjne, zwi¹zane z niezdolno-
�ci¹ czê�ci wspó³w³a�cicieli do sfinansowania przypadaj¹-
cych na nich kosztów zaleg³ych remontów budynków.
Wiêkszo�æ tych problemów, z jakimi borykaj¹ siê wspól-
noty mo¿na wyeliminowaæ poprzez przeprowadzenie sze-
rokiej akcji informacyjnej i szkoleniowej przeznaczonej dla
osób zainteresowanych i bezpo�rednio zwi¹zanych z funk-
cjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Poz. 1875



� 8546 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92

- Wykonuj¹c obowi¹zek na³o¿ony na Miasto ustaw¹ o w³a-
sno�ci lokali nale¿y opracowaæ i uaktualniæ brakuj¹c¹
dokumentacje techniczn¹ budynków stanowi¹cych w³a-
sno�æ Miasta jak i Wspólnot Mieszkaniowych oraz uregu-
lowaæ stany prawne tych nieruchomo�ci.

- Wypracowania zasad oddania w wieczyste u¿ytkowanie
terenów przylegaj¹cych do nieruchomo�ci wspólnych
w ten sposób, aby dzia³ki na których po³o¿one s¹ budynki
spe³nia³y warunki okre�lone prawem budowlanym, co

Poz. 1875

wp³ynie na prawid³owe i racjonalne zarz¹dzanie nimi
a zw³aszcza rozwi¹¿e problem zwi¹zany z kosztami utrzy-
mania tych terenów.

- Zwiêkszenia skuteczno�ci egzekucji zobowi¹zañ w zakre-
sie najmu lokali mieszkalnych i u¿ytkowych (windykacja
nale¿no�ci).

- Przyspieszenia kszta³towania mechanizmów rynkowych
w gospodarce zasobami mieszkaniowymi.
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Tabela Nr 2
WYKAZ BUDYNKÓW SOCJALNYCH

Poz. 1875

Lp. Adres budynków 
Powierzchnia 
u¿ytkowa 
lokali 

Liczba lokali 

1. D¹browskiego 9 266,76 6 
2. D¹browskiej 8a 56,00 2 
3. D¹browskiej 8b 56,00 2 
4. D¹browskiej 8c 112,00 4 
5. Kaliska 7 322,61 7 
6. Kana³owa 8 314,58 11 
7. Kolska 23 189,27 5 
8. Kolska 25 57,32 2 
9. Kolska 27 128,55 4 
10. Kolska 35 260,94 7 
11. Ko�ciuszki 14 204,90 7 
12. Kleczewska 59 133,84 3 
13. M.D¹browskiej 16a 27,80 1 
14. M.D¹browskiej 16b 27,80 1 
15. Mickiewicza 20 245,68 6 
16. Nadrzeczna 13 445,02 13 
17. Nadrzeczna 15 531,58 16 
18. Nowa 1 58,90 1 
19. Nowa 2 54,92 2 
20. Nowa 3 59,82 1 
21. Nowa 4 59,74 2 
22. Nowa 5 44,02 1 
23. Nowa 6 57,44 1 
24. PCK 2 oficyna 183,26 6 
25. PCK 10 217,03 7 
26. Podgórna 19 239,40 4 
27. Szpitalna 60 280,40 16 
28. Szeroka 4 227,22 6 
29. Szeroka 6 252,95 6 
30. Szeroka 8a 86,83 2 
31. Szkolna 23 150,52 4 
32. �lesiñska 38 137,00 4 
33. �lesiñska 40 334,85 7 
34. Wodna 7a 150,94 4 
35. Wodna 17 265,60 8 
36. Wojska Polskiego 4 585,31 14 
37. Wojska Polskiego 6 529,01 12 
38. Z. Urbanowskiej 10 621,37 16 

 Razem 7.977,18 221 

Tabela Nr 3
WYKAZ BUDYNKÓW KOMUNALNYCH, KTÓRE DOCELOWO BÊD¥ STANOWIÆ ZASÓB LOKALI SOCJALNYCH

Lp. Adres Administrator Powierzchnia lokali
mieszkalnych

Liczba lokali
mieszkalnych

1. 2. 3. 4. 5.
1. Bema 7 PGKiM 394,20 12
2. Bema  9 INREM 406,05 10
3. Bema 11 INREM 416,80 11
4. Bema 15 PGKiM 395,63 11
5. Kaliska 20 PGKiM 975,96 20
6. Kana³owa 6 AS PAK 380,70 6
7. Kana³owa 7 AS PAK 335,98 6
8. Kana³owa 11 AS PAK 274,30 6
9. Kiliñskiego 7 PGKiM 202,05 4
10. Kleczewska 59A PGKiM 124,06 3
11. Ko�ciuszki 40 PGKiM 728,83 19
12. Ko�ciuszki 40a PGKiM 70,26 2
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13. M.D¹browskiej 12 MTBS 55,60 2 
14. M.D¹browskiej 14 MTBS 55,60 2 
15. M.D¹browskiej 16b MTBS 27,80 1 
16. M.D¹browskiej 18 MTBS 55,60 2 
17. M.D¹browskiej 20 MTBS 55,60 2 
18. M.D¹browskiej 22 MTBS 41,30 1 
19. M.D¹browskiej 24 MTBS 41,30 1 
20. M.D¹browskiej 26a MTBS 27,80 1 
21. M.D¹browskiej 28 MTBS 48,00 1 
22. M.D¹browskiej 30 MTBS 48,00 1 
23. M.D¹browskiej 32 MTBS 41,30 1 
24. M.D¹browskiej 34 MTBS 41,30 1 
25. M.D¹browskiej 36 MTBS 41,30 1 
26. M.D¹browskiej 38 MTBS 41,30 1 
27. M.D¹browskiej 40 MTBS 41,30 1 
28. M.D¹browskiej 42 MTBS 41,30 1 
29. M.D¹browskiej 44 MTBS 41,30 1 
30. M.D¹browskiej 46 MTBS 48,00 1 
31. M.D¹browskiej 48 MTBS 48,00 1 
32. 3 Maja 31 PGKiM 378,28 8 
33. 3 Maja 34 PGKiM 257,44 7 
34. Nadrzeczna 21 PGKiM 426,20 18 
35. Nadrzeczna 56 PGKiM 96,80 2 
36. Nowiny 6 INREM 434,70 10 
37. Nowiny 8 INREM 434,70 10 
38. Ogrodowa 2 PGKiM 216,56 8 
39. PCK 16 PGKiM 260,44 4 
40. Pl.Zamkowy 7 PGKiM 189,50 4 
41. Pl.Zamkowy 8 PGKiM 426,89 10 
42. Przemys³owa 5 PGKiM 2.625,53 97 
43. S³owackiego 5 PGKiM 366,82 9 
44. Wiosny Ludów 1 PGKiM 755,96 12 
45. Wiosny Ludów 7 PGKiM 333,62 7 
46. Wiosny Ludów 11 PGKiM 99,90 2 
47. Wiosny Ludów 13 PGKiM 200,54 3 
48. Wiosny Ludów 15 PGKiM 235,80 6 
49. Woj.Polskiego 9 PGKiM 190,30 4 
50. Woj.Polskiego 17 PGKiM 406,65 9 
51. Z.Urbanowskiej 4 PGKiM 445,25 8 

Razem 14.328,40 371 

Tabela nr 4

WYKAZ NIEKTÓRYCH POTRZEB REMONTOWYCH O DU¯YM ZAKRESIE I LATA PLANOWANEJ REALIZACJI

Planowane remonty w zakresie: 

Wymiana, naprawa 
pokrycia dachu 

Termo- 
modernizacje, 

ocieplenie 
szczytów 

Malowanie 
klatek 

schodowych 

Doprowa
dzenie lub 
modern. 

inst. 
co/cw 

Lp. Adres budynku 

Rok planowanej realizacji 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Bema 7    2008 
2. Bema  9    2007 
3. Bema 11    2006 
4. Bema 15    2005 
5. Chopina 12 2006  2008  
6. D¹browskiego 9 2004  2008  
7. Gos³awicka 36  2004 2005  
8. Gotycka 8  2004 2006  
9. Gotycka 9   2007  
10. Jêdrzejewskiego 38 2005    
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11. Kaliska 7 2004    
12. Kaliska 20   2005  
13. Kana³owa 11 2005  2007  
14. Kana³owa 6 2006    
15. Kana³owa 7 2007    
16. Kiliñskiego 2 2005  2006  
17. Kiliñskiego 4 2004 2008 2006 2007 
18. Kiliñskiego 7 2005 2007  2008 
19. Kleczewska 43 2006    
20. Kolska 27     
21. Kolska 35 2006    
22. Ko�ciuszki 11   2007  
23. Ko�ciuszki 14 2004  2005  
24. Ko�ciuszki 40 2004   2008 
25. 3 Maja 1/3 2005  2007  
26. 3 Maja 28  2007 2004  
27. 3 Maja 31    2005 
28. 3 Maja 34 2008    
29. 3 Maja 41 2005  2006  
30. 3 Maja 43 2004  2005  
31. 3 Maja 51 2005  2004  
32. Mickiewicza 20   2005  
33. Nadrzeczna 11   2005 2008 
34. Nadrzeczna 13 2006    
35. Nadrzeczna 17 2004  2005  
36. Nadrzeczna 21    2008 
37. Nadrzeczna 56 2007    
38. Nowiny 6 2004 2007 2006  
39. Nowiny 8 2005 2008 2006  
40. PCK 2 2004    
41. PCK 10 2005    
42. Pl.Zamkowy 8 2006    
43. Poznañska 118 2006    
44. Poznañska 49 2005  2007  
45. Poznañska 51c 2005  2006  
46. Przemys³owa 160 2004  2008  
47. Sadowa 9 2004  2007  
48. S³owackiego 4  2005 2006 2006 
49. S³owackiego 6 2005 2006 2006 2007 
50. S³owackiego 8 2006 2007  2008 
51. Szeroka 4 2006    
52. Szeroka 6 2005    
53. �lesiñska 38 2006    
54. �lesiñska 40 2005    
55. Wiosny Ludów 1  2008 2006 2007 
56. Wiosny Ludów 13 2004  2006  
57. Wiosny Ludów 11     
58. Wiosny Ludów 15 2005  2007 2008 
59. Wodna 17 2006    
60. Wodna 7a 2005    
61. Woj.Polskiego 4 2005    
62. Woj.Polskiego 6 2005    
63. Woj.Polskiego 9 2006  2006  
64. Woj.Polskiego 17    2007 
65. Wyszyñskiego 5   2005 2005 
66. Z.Urbanowskiej 4    2008 
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Obja�nienia okresleñ

Strefa peryferyjna - ul. Nowiny, Jêdrzejewskiego, Mali-
niecka, Podgórna, Szkolna, Szpitalna, Szeroka, �lesiñska.

Strefa centralna - budynki pozosta³e

Stan techniczny (okre�la komisja powo³ana przez admini-
stratora z udzia³em Gminy):

dobry - budynki zadbane w dobrym stanie technicznym

�redni - budynki stare mniej zadbane w �rednim stanie
technicznym

z³y - budynki o du¿ym stopniu zniszczenia

Usytuowanie lokalu w budynku:

korzystne - mieszkania usytuowane na 1 lub 2 piêtrze
w budynkach bez windy, w budynkach z wind¹ wszystkie

niekorzystne - mieszkania na parterach lub 3 i wy¿szym
piêtrze w budynkach bez windy

Lokal socjalny - lokale o najni¿szym standardzie

Poz. 1875
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Po³o¿eGrup
a 

Stan wyposa¿enia lokalu Wyszczególnienie 

Stawka 
czynszu 

podstawoweg
o (bazowa) 

Strefa 
centralna 

1. 2. 3. 4. 5. 
stawka czynszu  2,20  
% zmn.i zw.st.podst.  5% 

I. 

Mieszkania wyposa¿one we 
wszystkie instalacje,                 
tj.: elektryczn¹, wod.-kan.,co., 
cw., gazow¹ oraz posiadaj¹ce 
³azienkê i wc.  

kwota zmn. i zw. stawki 
podstaw. 

 0,11 

stawka czynszu  2,05  
% zmn.i zw.st.podst.  5% II. 

Mieszkania wyposa¿one jak w 
pkt IV, oraz posiadaj¹ce 
instalacjê co i cw ale bez 
instalacji gazowej 

kwota zmn. i zw. stawki 
podstaw. 

 0,10 

stawka czynszu  1,90  
% zmn.i zw.st.podst.  5% 

III 

Mieszkania wyposa¿one we 
wszystkie instalacje i 
urz¹dzenia jak w pkt IV, oraz 
posiadaj¹ce instalacjê  co ale 
bez cw 

kwota zmn. i zw. stawki 
podstaw. 

 0,10 

stawka czynszu  1,75  
% zmn.i zw.st.podst.  5% IV. 

Mieszkania wyposa¿one w inst. 
elektr. i wod-kan oraz 
posiadaj¹ce wc lub ³azienkê kwota zmn. i zw. stawki 

podstaw. 
 0,09 

stawka czynszu  1,60  
% zmn.i zw.st.podst.  5% V. 

Mieszkania wyposa¿one w 
instalacjê elektryczn¹ i wod.-
kan. lecz nie  posiadaj¹ce  wc 
lub ³azienki  

kwota zmn. i zw. stawki 
podstaw. 

 0,08 

stawka czynszu  1,45  
% zmn.i zw.st.podst.  5% VI. 

Mieszkania wyposa¿one tylko 
w instalacjê elektryczn¹   kwota zmn. i zw. stawki 

podstaw. 
 0,07 

stawka czynszu  0,58  
% zmn.i zw.st.podst.  0% VII. Lokale socjalne 
kwota zmn. i zw. stawki 
podstaw. 

 0,00 

�redni wp³yw z czynszu 2,09  
minimalna stawka czynszu 1,17   Ogó³em 
maksymalna stawka 
czynszu 

2,64  

Tabela nr 6

TABELA OCZYNSZOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH WG PROPOZYCJI  (WZROST STAWKI BAZOWEJ
O 10 GR. ORAZ ZWIÊKSZENIE O 5% ZMNIEJSZEÑ I ZWIÊKSZEÑ ZA STAN TECHN. BUDYNKU)

Poz. 1875

Zmniejszenia i zwiêkszenia  stawki podstawowej 
enie Stan techniczny budynku Usytuowanie lokalu w budynku 

Strefa 
peryferyjna 

Dobry �redni Z³y Korzystne Niekorzystne 

6. 7. 8. 9. 10. 11. 
      

-5% 10% 0% -10% 5% -5% 

-0,11 0,22 0,00 -0,22 0,11 -0,11 

      
-5% 10% 0% -10% 5% -5% 

-0,10 0,20 0,00 -0,20 0,10 -0,10 

      
-5% 10% 0% -10% 5% -5% 

-0,10 0,19 0,00 -0,19 0,10 -0,10 

      
-5% 10% 0% -10% 5% -5% 

-0,09 0,17 0,00 -0,17 0,09 -0,09 

      
-5% 10% 0% -10% 5% -5% 

-0,08 0,16 0,00 -0,16 0,08 -0,08 

      
-5% 10% 0% -10% 5% -5% 

-0,07 0,14 0,00 -0,14 0,07 -0,07 

      
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Obja�nienia okre�leñ:
Strefa peryferyjna - ul.. Nowiny, Jêdrzejewskiego, Mali-
niecka, Podgórna, Szkolna, Szpitalna, Szeroka, �lesiñska.

Strefa centralna - budynki pozosta³e

Stan techniczny (okre�la komisja powo³ana przez administra-
tora z udzia³em Gminy):

dobry - budynki zadbane w dobrym stanie technicznym

�redni - budynki stare mniej zadbane w �rednim stanie
technicznym

z³y - budynki o du¿ym stopniu zniszczenia

Usytuowanie lokalu w budynku:

korzystne - mieszkania usytuowane na 1 lub  2 piêtrze
w budynkach bez windy, w budynkach z wind¹ wszystkie

niekorzystne - mieszkania na parterach lub 3 i wy¿szym
pietrze w budynkach bez windy

Lokal socjalny - lokale o najni¿szym standardzie

Poz. 1875, 1876

1876

UCHWA£A Nr XVII/92/2004 RADY POWIATU WOLSZTYÑSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek za zajêcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214,
poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust.
8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, zm. Dz.U. z 2000 r. Nr 12,
poz.136, Nr 86, poz. 958, Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
Dz.U. 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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200,
poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la wysoko�ci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg.

§2. Uchwa³a okre�la wysoko�ci stawek op³at za zajêcie
pasa drogowego dróg powiatowych w celach:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

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

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w punktach 1 do 3.

§3. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
drogi powiatowej w celu, o których mowa w §2 w pkt 1,4,
ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

- przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci  � 3,00 z³.

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
 � 5,00 z³.

- przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% szeroko�ci do ca³kowitego
zajêcia jezdni � 8,00 z³.

2. Stawki okre�lone w ust. 1 w 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 (np. pasy zieleni, rowy itp.) ustala siê stawkê op³at
za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego w wysoko�ci �
2,00 z³.

4. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 24 godziny.

§4. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §2
w pkt 2), ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:

a) poza obszarem zabudowanym w wysoko�ci  - 15,00 z³.

b) w obszarze zabudowanym w wysoko�ci - 40,00 z³.

c) na drogowym obiekcie in¿ynierskim w wysoko�ci
 - 200,00 z³.

§5. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §2 pkt
3), ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
rozpoczêtego 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego (handlowego, us³ugowego itp.), niezwi¹za-
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nego z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego w wysoko�ci � 0,50 z³.

2) reklamy (jednostronnie) w wysoko�ci � 2,00 z³.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

Poz. 1876, 1877

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Janusz Zaj¹c

1877

UCHWA£A Nr XX/146/04 RADY POWIATU W PILE

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838,
z pó�n. zm.), w zwi¹zku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1988 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z pó�n. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at pobieranych przez Za-
rz¹d Powiatu w Pile za zajêcie pasa drogowego dróg powia-
towych, na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remon-
tem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1 � 3

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg powiatowych, o którym mowa §1 pkt 1 i 4 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci � 3,00 z³.

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci� 5,00 z³.

3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
� 8,00 z³

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, �cie-
¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w
ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2

pasa drogowego w wysoko�ci 2,00 z³

4. Zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez 1
dzieñ.

§3. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt
2, ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:

1) poza obszarem zabudowanym � 15,00 z³

2) w obszarze zabudowanym  � 40,00 z³

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim � 200,00 z³

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych stosuje siê stawki w wysoko�ci 50% okre�lonych
w pkt 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych
stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiê-
cy (wliczaj¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.

§4. 1. Za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym
mowa w §1 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za 1 m2

powierzchni:

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego:

- poza terenem zabudowanym - 0,50 z³

- w terenie zabudowanym  - 0,50 z³

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiek-
tów - 0,50 z³

3) pasa drogowego zajêtego na wydzielone miejsce parkin-
gowe (koperty) � 0,50 z³ /1 m2/ dobê
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4) pasa drogowego zajêtego na tymczasowe stoiska handlo-
we � 2,00 z³ /1m2/ dobê

2. Natomiast za ka¿dy dzieñ umieszczania w pasie dro-
gowym reklamy ustala siê stawkê op³aty w wysoko�ci:

1) za 1 m2 powierzchni reklamy � 2,00 z³

2) za ka¿dy nastêpny (nawet niepe³ny) � dodatkowo
 � 2,00 z³

Poz. 1877, 1878

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Pile.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Arkadiusz Kamieñski

1878

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY BRALIN ZA 2003 ROK

I. Bud¿et

Plan bud¿etu po zmianach za 2003 r. wynosi po stronie
dochodów 7.726.549 z³ po stronie wydatków 7.922.625,82 z³.
W 2003 r. przypada³o do sp³aty 393.800 z³. otrzymanych
krajowych  kredytów i po¿yczek. Umorzona zosta³a po¿yczka
na budowê kanalizacji w Bralinie etap IV w wys. 30.000 z³.
Natomiast tzw. wolne �rodki wynios³y 259.877 z³.

II. Dochody

Wykonanie dochodów za 2003 r. wynosi ogó³em 7.862.993 z³
tj.101,77%w stosunku do planu rocznego. W dzia³ach, rozdzia-
³ach i paragrafach gospodarki narodowej wykonanie docho-
dów przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 107.200 113.966 106,3

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 90.000 95.570 106,2

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej

90.000 95.570 106,2

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 17.200 18.396 106,9
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 15.000 16.094 107,3

075

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adnika maj¹tkowego
Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du t lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

2.200 2.302 104,6

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektryczn¹
gaz i wodê

205.500 213.867 104,1

40002 Dostarczanie wody 205.500 213.867 104,1
083 Wp³ywy z us³ug 205.500 213.423 104,1

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

500 444 88,9

600 Transport i ³¹czno�æ 157.500 157.500 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 157.500 157.500 100,00

626

Dotacje otrzymywane z funduszu celowego na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwenta¿owych jednostek sek.
finansów publicznych

157.500 157.500 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 155.950 162.537 104,2
70004 Ró¿ne jedn. obs³ugi gospodarki mieszkaniowej 55.800 59.062 105,8

075

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adnika maj¹tkowego
Skarbu Pañstwa jednostek samorz¹du t lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze

19.700 23.042 117,0
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077 Wp³ywy z tyt. nabycia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci

33.600 34.164 101,7

092 Pozosta³e odsetki 2.500 1.856 74,2
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 100.150 103.475 103,3

047 Wp³ywy z op³at za zarz¹dzanie, u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci

4.500 5.703 126,7

075 Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adnika maj¹tkowego
jednostek samorz¹du terytorialnego

21.800 23.602 108,3

077 Wp³ywy z tytu³u nabycia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci

73.850 74.170 100,4

750 Administracja publiczna 114.050 115.019 108,8
75011 Urzêdy wojewódzkie 47.400 47.400 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

47.400 47.400 100,0

75023 Urzêdy gmin i miast na praw powiatu 2.500 4.039 161,6
045 Wp³ywy z op³.adm.za czynno�ci urzêdowe 2.500 4.039 161,6

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 64.150 63.580 99,1
097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 150 122 81,3

244
Dotacje otrzymywane z funduszu celowego na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych

64.000 63.458 99,1

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

17.409 17.408 100,0

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa

792 792 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

792 792 100,0

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 16.617 16.616 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

16.617 16.616 100,0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p/ po¿. 200 200 100,0
75414 Obrona cywilna 200 200 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

200 200 100,0

756
Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

2.278.570 2.389.064 104,8

75601 Wp³ywy z pod. dochodowego od osób fizycznych 8.000 8.452 105,6

035 Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych op³at w formie karty podatkowej

8.000 8.358 104,5

091 Odsetki od nieterminowych wp³ywów z tytu³u
podatków i op³at

94

75615

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego pod od
spadków i darowizn podatku od czynno�ci cywilno �
prawnych oraz podatku i op³at lokalnych od osób
prywatnych i innych jednostek organizacyjnych

697.400 707.128 101,4

031 Podatek od nieruchomo�ci 670.200 677.005 101,0
032 Podatek rolny 4.900 6.200 126,5
033 Podatek le�ny 17.600 19.173 108,9
034 Podatek od �rodków transportowych 4.500 4.389 97,5
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 200 361 180,5

75616

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego pod od
spadków i darowizn podatku od czynno�ci cywilno �
prawnych oraz podatku i op³at lokalnych od osób
fizycznych

872.700 1.010.528 115,8

031 Podatek od nieruchomo�ci 627.600 727.273 115,9
032 Podatek rolny 168.000 163.159 97,1
033 Podatek le�ny 1.400 1.673 119,5
034 Podatek od �rodków transportowych 45.000 48.803 108,4
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  036 Podatek od spadków i darowizn 3.000 2.546 84,9 
  043 Wp³ywy z op³aty targowej 700 658 94,0 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 25.000 58.825 235,3 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i 
op³at 

2.000 7.591 379,5 

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochód 
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie 
ustaw 

123.700 126.337 102,1 

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 30.000 32.534 108,4 
  048 Wp³ywy z op³at za zezwolenie ma sprzeda¿ alkoholu 93.700 93.803 100,1 

 75621  
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód 
bud¿etu pañstwa 

576.770 536.619 93,0 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 564.770 524.617 92,9 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 12.000 12.002 100,0 

758   Ró¿ne rozliczenia 4.015.185 4.013.193 99,9 

 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
samorz¹du terytorialnego 

3.023.072 3.023.072 100,0 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.023.072 3.023.072 100,0 
 75802  Czê�æ podstawowej subwencji ogólnej dla gmin 672.714 672.714 100,0 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 672.714 672.714 100,0 
 75805  Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 299.399 299.399 100,0 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 299.399 299.399 100,0 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 20.000 18.008 90,0 
  092 Pozosta³e odsetki 20.000 18.008 90,0 

801   O�wiata i wychowanie 66.557 66.364 99,7 
 80101  Szko³y podstawowe 34.809 34.616 99,4 

  047 
Wp³ywy z op³at za zarz¹dzanie u¿ytkami i 
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 

500 80 16,0 

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.000 1.227 122,7 

  201 

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom 
ustawami 

3.309 3.309 100,0 

  270 
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 
gminy pochodz¹ce z innych �róde³ 

30.000 30.000 100,0 

 80110  Gimnazja 15.000 15.000 100,0 

  270 
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych 
gminy pochodz¹ce z innych �róde³ 

15.000 15.000 100,0 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 16.748 16.748 100,0 

  203 Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych gminy 

16.748 16.748 100,0 

853   Opieka spo³eczna 360.621 360.120 99,9 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

6.610 6.109 92.4 

  201 

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom 
ustawami 

6.610 6.109 92.4 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

229.726 229.726 100,0 

  201 

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom 
ustawami 

229.726 229.726 100,0 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 4.020 4.020 100,0 

  203 
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych gminy 

4.020 4.020 100,0 

 85316  Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wychowawcze 10.192 10.292 100,0 

  201 

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom 
ustawami 

10.192 10.292 100,0 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 53.600 53.600 100,0 

  201 

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom 
ustawami 

53.600 53.600 100,0 
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85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 8.552 8.552 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

8.552 8.552 100,0

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 47.821 47.821 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

1.890 1.890 100,0

203 Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ zleconych gminom ustawami

45.931 45.931 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 113.207 113.746 100,0
85401 �wietlice szkolne 48.122 48.122 100,0

083 Wp³ywy z us³ug 48.122 48.122 100,0
85404 Przedszkola 65.085 65.624 100,8

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 15.000 15.540 103,6
083 Wp³ywy z us³ug 50.085 50.084 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 134.100 139.763 104,2
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 94.000 99.663 106,0

083 Wp³ywy z us³ug 94.000 99.663 106,0
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 40.100 40.100 100,0

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa na
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz inne zadania zlecone gminom
ustawami

40.100 40.100 100,0

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 500 246 49,2
92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 500 246 49,2

083 Wp³ywy z us³ug 500 246 49,2
Ogó³em dochody 7.726.549 7.862.993 101,8
W tym dotacje na zadania zlecone gminom 419.088 418.586 99,9

Rozdzia³ 01010 §096 wykonanie wynosi 95.570 z³ tj. 106,2% -
jest to darowizna mieszkañców Bralina na budowê kanalizacji
w Bralinie - mieszkañcy wp³acili o 5.570 z³ wiêcej ni¿ plano-
wano.

Rozdzia³ 01095 §069 wykonanie wynosi 16.094 z³ tj.107,3% -
op³ata za wydawane jeszcze z pocz¹tkiem roku �wiadectwa
pochodzenia zwierz¹t oraz za pod³¹czenie do sieci wodoci¹-
gowej nowych u¿ytkowników wp³ynê³o z tego tytu³u o 1.094
z³ wiêcej ni¿ planowano.
§075 � wp³ata 2.302 z³ tj. 104,6% - u¿ytkowanie gruntów przez
ko³a ³owieckie � wp³acono o 102 z³. wiêcej ni¿ planowano.
Rozdzia³ 40002 §083 wykonanie wynosi 213.423 z³ tj. 104,1%
jest to odp³atno�æ ludno�ci za zu¿ycie wody- w pozycji tej
wyst¹pi³y zaleg³o�ci w odp³atno�ci w wys. 1.814 z³. §091
wp³ata 444 z³ tj. 88,8% - odsetki za nieterminowe regulowanie
nale¿no�ci za wodê.
Rozdzia³ 60016 §626 - wykonanie 157.500 z³ tj. 100,0% s¹ to
�rodki na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Rozdz.70004 §075 wykonanie wynosi 23.042 z³ tj. 117% s¹ to
dochody z tytu³u dzier¿awy mieszkañ.
Przekroczono plan o kwotê 3.342 z³ ze wzglêdu na sp³atê
zaleg³o�ci. W pozycji tej wyst¹pi³y jeszcze zaleg³o�ci w wyso-
ko�ci 23.194 z³.
§077 wykonanie wynosi 34.164 z³ tj. 101,7% - jest to sprzeda¿
mieszkañ.
§092 wykonanie 1.856 z³ tj. 74,2% - s¹ to naliczone odsetki za
sprzeda¿ rataln¹ mieszkañ zgodnie z zawartymi umowami.
Rozdzia³ 70005 §047 wykonanie wynosi 5.703 z³ tj.126,7% s¹
to op³aty za zarz¹dzanie, u¿ytkowanie i wieczyste u¿ytkowanie

nieruchomo�ci. Wp³acono kwotê o 1.203 z³ wy¿sz¹ ni¿ plano-
wano.
§075 wykonanie 23.602 z³ tj.108,3% - s¹ to dochody z tytu³u
dzier¿awienia lokali u¿ytkowych, zaleg³o�ci na 31.12.2003 r.
wynosz¹ 270 z³.
§077 - wykonanie 74.170 z³ tj.100,4% - s¹ to dochody uzyskane
ze sprzeda¿y nieruchomo�ci.
Rozdzia³ 75011 §201 � wykonanie wynosi 47.400 z³ tj. 100,0%
jest to dotacja otrzymana na realizacjê zadañ zleconych
gminie z zakresu administracji rz¹dowej.
Rozdzia³ 75023 §045 wykonanie wynosi 4.039 z³ tj. 161,6% s¹
to op³aty administracyjne za czynno�ci urzêdowe � planowa-
ne dochody zosta³y wykonane o 1.539 z³ wiêcej.
Rozdzia³ 75095 §097 wykonanie wynosi 122 z³ tj. 81,3% - jest
to kwota nale¿na gminie z tytu³u przekazywania sk³adek ZUS.
§244 wykonanie wynosi 63.458 z³ na planowane 64.000 z³ jest
to kwota uzyskana z rozliczenia, otrzymana z Wojewódzkiego
Biura Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji.
Rozdzia³ 75101 §201 wykonanie wynosi 792 z³ tj. 100% jest to
dotacja otrzymana na aktualizacjê list wyborców �zadanie
zlecone gminie.
Rozdzia³ 75110 §201 - wykonanie 16.616 z³ tj. 100% - jest to
dotacja na przeprowadzenie referendum w sprawie przyst¹-
pienia Polski do Unii Europejskiej, zadanie zlecone gminie.
Rozdzia³ 75414 §201 - wykonanie 200 z³ tj. 100% jest to dotacja
na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej.
Rozdzia³ 75601 §035 wykonanie wynosi 8.358 z³ tj.104,5% jest
to podatek od dzia³alno�ci gospodarczej op³acany w formie
karty podatkowej a realizowany przez Urz¹d Skarbowy
w Kêpnie, zgodnie z otrzymanym sprawozdaniem z w/w
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Urzêdu wynika i¿ w pozycji tej wyst¹pi³y zaleg³o�ci w wys.
5.340 z³ oraz nadp³ata w wys. 37 z³.
§091- U. S. Kêpno pobra³ odsetki w wysoko�ci 94 z³. od
nieterminowych wp³at podatku od dzia³alno�ci gospodarczej.
Rozdzia³ 75615 §031 � podatek od nieruchomo�ci od osób
prawnych wykonano w wys. 677.005 z³ tj.101,0% - w w/w
pozycji wyst¹pi³y zaleg³o�ci w op³acie podatku na kwotê
20.799 z³ oraz nadp³ata 1.253 z³.
§032 � podatek rolny wykonano w wys. 6.200 z³ tj. 126,5% -
wp³ywy s¹ wy¿sze o 1.300 z³ ze wzglêdu na sp³atê zaleg³o�ci
przez Parafiê Doruchów.
§033 � podatek le�ny wykonano w wys. 19.173 z³ tj. 108,9%.
§034 � podatek od �rodków transportu wykonano w wys.
4.389 z³ tj. 97,5%.
§050 � podatek od czynno�ci cywilnoprawnych od osób
prawnych wykonanie 361 z³ - podatek realizowany przez
Urz¹d Skarbowy Kêpno.
Rozdzia³ 75616 §031, 032 i 033 � podatek od nieruchomo�ci,
rolny i le�ny od osób fizycznych tzw. zobowi¹zania ³¹czne
wykonanie 892.105 z³ tj. 111,9%, dochody w stosunku do
planu przekroczono o kwotê 95.105 z³ ze wzglêdu na sp³atê
zaleg³o�ci przez osoby fizyczne. Zaleg³o�ci w stosunku do
roku ubieg³ego znacznie siê zmniejszy³y i wynosz¹ na koniec
roku 129.798 z³ a nadp³aty 651 z³.
§034 � podatek od �rodków transportu wykonano w wys.
48.803 z³ tj. 108,4%.
§036 � podatek od spadków i darowizn- wykonano w wys.
2.546 z³ tj. 84,9% - dochody zrealizowane przez Urz¹d Skar-
bowy Kêpno � zaleg³o�æ wynosi 472 z³ a nadp³ata 268 z³.
§043 � wp³ywy z op³aty targowej wykonano w wys. 658 z³ tj.
94%.
§050 � podatek od czynno�ci cywilnoprawnych od osób
fizycznych zrealizowany przez Urz¹d Skarbowy w Kêpnie
wykonanie 58.825 z³ tj. 235,3% - zaleg³o�æ wynosi 5 z³ a
nadp³ata 212 z³ dochód realizowany przez Urz¹d Skarbowy
Kêpno.
§056 - w pozycji tej wykazano zaleg³o�ci na kwotê 122.454 z³
s¹ to zaleg³o�ci zabezpieczone hipotecznie na nieruchomo-
�ciach.
§091 � odsetki od nieterminowych wp³at podatków zrealizo-
wano w wys. 7.591 z³ tj. 379,5%.
Rozdzia³ 75618 §041 - wp³ywy z op³aty skarbowej wykonano
w kwocie 32.534 z³ tj. 108,4% w stosunku do planu.
§048 - wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
wykonanie 93.803 z³ tj.100,1%.
Rozdzia³ 75621 §001 � Udzia³y w podatku dochodowym od
osób fizycznych otrzymali�my w wysoko�ci 524.617 z³ tj.
92,9% - z Ministerstwa Finansów, natomiast od osób praw-
nych z Urzêdu Skarbowego w wys. 12.002 z³ tj.100,0%.
Rozdzia³ 75801 §292 � Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej
zrealizowana zosta³a w wys. 3.023.072 z³ tj. 100,0%.
Rozdzia³ 75802 §292 � Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej
zrealizowana zosta³a w wys. 672.714 z³ tj.100%.
Rozdzia³ 75805 §292 - czê�æ rekompensuj¹ca subwencji
z tytu³u utraconych dochodów od �rodków transportu oraz
udzielonych ulg ustawowych w podatku rolnym i le�nym
zrealizowana zosta³a w wys. 299.399 z³ tj.100,0%.

Rozdzia³ 75814 §092 � odsetki od �rodków na rachunkach
bankowych wykonano w wysoko�ci 18.008 z³ tj. 90,0%.
Rozdzia³ 80101 §047 i 097 � wp³ywy z ró¿nych dochodów -
wykonano w wys. 1.307 z³ tj. 87,1%.
§201 � dotacja na zakup wyprawek szkolnych - zadanie
zlecone gminie wykonanie 3.309 z³ tj. 100%.
Rozdz. 80101 i 80110 §270 � otrzymano dotacjê z Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup kompute-
rów w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Ks. i Bralinie,
Gimnazjum w Bralinie oraz na podnoszenie kwalifikacji rolni-
ków w wysoko�ci 45.000 z³ tj. 100%.
Rozdzia³ 80195 §203 - dotacja na Zak³adowy Fundusz �wiad-
czeñ Socjalnych dla emerytów o�wiaty otrzymano w wys.
16.748 z³ tj.100,0%.
Rozdzia³ 85313 §201 � dotacja na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomo-
cy spo³ecznej � wykonanie 6.109 z³ tj. 92,4% w stos. do planu
� pomimo niskiego % wykonano zadanie w 100% a Woje-
wódzki Fundusz Pomocy Spo³ecznej nie obni¿y³ tylko planu-
zadanie zlecone gminie.
Rozdz. 85314 §201 � dotacja na zasi³ki z pomocy spo³ecznej
zrealizowana zosta³a w wysoko�ci 229.726 z³ tj. 100,0% -
zadanie zlecone gminie.
Rozdz. 85315 §203 � dotacja na wyp³atê dodatków mieszka-
niowych zrealizowana w 100% w wysoko�ci 4.020 z³.
Rozdz. 85316 §201 � dotacja na wyp³atê zasi³ków rodzinnych
i pielêgnacyjnych wykonanie 10.292 z³ tj. 100,0% - zadanie
zlecone gminie.
Rozdz. 85319 §201 � dotacja na utrzymanie O�rodka Pomocy
Spo³ecznej wykonana w wys. 53.600 z³ tj. 100,0% -zadanie
zlecone gminie.
Rozdzia³ 85378 §201 � dotacja na usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych /suszy/ - wykonanie 8.552 z³. tj. 100,0% - zadanie
zlecone gminie.
Rozdzia³ 85395 §201 - dotacja na wyprawko szkolne w wys.
1.890 z³. tj. 100% - zadanie zlecone gminie.
§203 � dotacja na dofinansowanie do¿ywiania dzieci - wyko-
nanie 45.931 z³. tj. 100,0%.
Rozdzia³ 85401 i 85404 §§069 i 083 � odp³atno�æ za wy¿ywie-
nie w przedszkolu i �wietlicy szkolnej zrealizowano w wys.
113.746 z³. tj. 100,0%.
Rozdzia³ 90001 §083 � odp³atno�æ za �cieki do kanalizacji
wykonanie 99.663 z³. tj. 106,0%, ze wzglêdu na coraz wiêksz¹
ilo�æ pod³¹czeñ do sieci kanalizacyjnej wykonanie w/w docho-
dów  wzros³o.
Na koniec roku  wykazano 3.541 z³. zaleg³o�ci w odp³atno�ci.
Rozdzia³ 90015 §201 � dotacja na o�wietlenie ulic nie bêd¹-
cych w zarz¹dzie gmin � wykonanie w wys.40.100 z³. tj. 100%.
� zadanie zlecone gminie.
Rozdzia³ 92195 §083 - odp³atno�æ za wynajem sali Kina -
wykonanie 246 z³. tj. 49,2%.

Wydatki

Wykonanie wydatków za 2003 r. wynosi 7.768.432 z³. co
stanowi 98,1% rocznego planu wydatków. W podzia³kach
klasyfikacji bud¿etowej wykonanie wydatków przedstawia siê
nastêpuj¹co:

Poz. 1878
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Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 751.297 751.202 100,0

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 738.547 738.545 100,0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 738.547 738.545 100,0

01030 Izby rolnicze 3.100 3.076 99,2

2850 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wys.2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego

3.100 3.076 99,2

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 9.650 9.581 99,3
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.000 3.985 99,6
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.650 4.641 99,8
4480 Podatek od nieruchomo�ci 1.000 955 95,5

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹ gaz i wodê

112.200 110.819 98,8

40002 Dostarczanie wody 112.200 110.819 98,8
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000 7.599 95,0
4260 Zakup energii 44.200 44.190 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 7.000 6.771 96,7
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.000 34.605 98,9
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 18.000 17.654 98,1

600 Transport i ³¹czno�æ 539.928 539.552 99,9
60016 Drogi publiczne gminne 539.928 539.552 99,9

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000 9.987 99,9
4270 Zakup us³ug remontowych 165.428 165.413 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.400 36.064 99,1
6050 Wydatki inwestycje jednostek bud¿etowych. 328.100 328.088 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 26.000 23.775 91,4

70004 Ró¿ne jednostki obs³guj¹ce gospodarkê
mieszkaniow¹

20.000 18.038 90,2

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000 2.624 87,5
4260 Zakup energii 7.000 6.355 90,8
4270 Zakup us³ug remontowych 9.000 8.213 91,3
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 846 84,6

70005 Gospod. gruntami i nieruchomo�ciami 6.000 5.737 95,6
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.000 5.737 95,6

750 Administracja publiczna 1.515.486 1.512.249 99,8
75011 Urzêdy wojewódzkie 47.400 47.400 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33.277 33.277 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.165 5.165 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.665 6.665 100,0
4120 Sk³adki na fundusz pracy 940 940 100,0

4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

1.353 1.353 100,0

W tym na zadania zlecone 47.400 47.400 100,0
75022 Rady gmin 53.500 53.257 99,6

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz os. fizycznych 49.000 48.874 99,7
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.300 1.272 97,8
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.200 3.111 97,2

75023 Urzêdy gmin 1.295.586 1.294.542 99,9
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 793.500 793.105 99,9
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 56.443 56.443 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 137.900 137.698 99,8
4120 Sk³adki na fundusz pracy 20.420 20.213 99,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 38.531 38.484 99,9
4260 Zakup energii 8.400 8.391 99,9
4270 Zakup us³ug remontowych 101.966 101.813 99,8
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 102.650 102.632 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 18.300 18.287 99,9

4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

17.476 17.476 100,0

75047 Pobór  podatków 28.500 28.229 99,1
4100 Wynagrodzenia agencyjno � prowizyjne 28.500 28.229 99,1

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 90.500 88.821 98,1
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 67.000 66.472 99,2
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000 9.588 95,9
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki. 13.500 12.761 94,5
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751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej kontroli i ochrony prawa oraz 
s¹downictwa  

17.409 17.408 100,0 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej kontroli i ochrony prawa 

792 792 100,0 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 400 400 100,0 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 392 392 100,0 
   W tym na zadania zlecone gminom 792 792 100,0 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 16.617 16.616 100,0 
  3030 Ró¿ne wydatki, na rzecz os. Fizycznych 11.609 11.608 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 95 95 100,0 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 13 13 100,0 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.815 2.815 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.085 2.085 100,0 
   W tym na zad. zlecone gminom 16.617 16.616 100,0 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw 
po¿arowa 

55.400 50.920 91,9 

 75405  Komendy powiatowe policji 2.200 1.653 75,1 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.200 1.653 75,1 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 53.000 49.067 92,6 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

1.500 1.371 91,4 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 24.400 22.801 93,5 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.300 11.246 84,6 
  4270 Zakup us³ug remontowych 8.100 8.053 99,4 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.900 1.860 97,9 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.800 3.736 98,3 
 75414  Obrona cywilna 200 200 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200 200 100,0 
   W tym na zadania zlecone gminom 200 200 100,0 

757   Obs³uga d³ugu publicznego. 72.500 72.100 99,5 

 75702  
Obs³uga papierów warto�ciowych kredytów i 
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 

72.500 72.100 99,5 

  8070 
Odsetki i dyskonta od kredytów skarbowych 
papierów warto�ciowych oraz po¿yczek i 
kredytów 

72.500 72.100 99,5 

801   O�wiata i wychowanie 3.171.798 3.045.294 96,0 
 80101  Szko³y podstawowe 2.023.223 1.897.228 93,8 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

35.000 35.000 100,0 

  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy uczniom 3.309 3.309 100,0 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.188.988 1.188.446 99,9 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 84.012 84.012 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpiecz. Spo³eczne 222.985 222.985 100,0 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 31.200 31.200 100,0 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 71.630 71.625 100,0 

  4240 
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

5.000 4.999 100,0 

  4260 Zakup energii 20.000 19.893 99,5 
  4270 Zakup us³ug remontowych 42.571 42.571 100,0 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 2.500 2.232 89,3 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych. 35.600 35.599 100,0 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 1.499 100,0 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
socjalnych 

70.000 70.000 100,0 

  6050 Wyd. inwestycyjne jedn. bud¿etowych 182.700 57.631 31,5 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
bud¿et. 

26.228 26.227 100,0 

   W tym na zad. zlecone gminom 3.309 3.309 100,0 
 80104  Przedszkola przy szko³ach podstaw. 40.209 40.208 100,0 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

1.152 1.152 100,0 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 28.289 28.289 100,0 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.961 1.960 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.400 5.400 100,0 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 740 740 100,0 
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  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 537 537 100,0 

  4240 
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

530 530 100,0 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

1.600 1.600 100,0 

 80110  Gimnazja 843.335 843.021 100,0 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

15.500 15.500 100,0 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 536.000 536.000 100,0 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 31.972 31.971 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 100.000 99.700 99,7 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy  14.650 14.649 100,0 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 23.315 23.304 99,9 

  4240 
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

3.500 3.500 100,0 

  4260 Zakup energii 38.643 38.643 100,0 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych 1.665 1.665 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.852 20.852 100,0 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 499 100,0 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

32.400 32.400 100,0 

  6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjnych jednostek 
bud¿etowych 

24.338 24.338 100,0 

 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 79.500 79.482 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 79.500 79.482 100,0 
 80114  Zespo³y ekonomiczno - administracyjne szkó³ 156.839 156.765 99,9 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109.848 109.848 100,0 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.152 8.151 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 21.089 21.052 99,8 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 3.000 3.000 100,0 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 5.000 100,0 
  4260 Zakup energii 840 805 95,8 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.800 4.799 100,0 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.310 1.310 100,0 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

2.800 2.800 100,0 

 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 12.100 11.998 99,2 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.100 11.998 99,2 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ. 16.592 16.592 100,0 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

16.592 16.592 100,0 

851   Ochrona zdrowia 102.929 102.916 100,0 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 102.929, 102.916 100,0 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.200 5.200 100,0 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników. 12.760 12.756 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 3.300 3.300 100,0 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 535 532 99,4 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.885 25.884 100,0 
  4260 Zakup energii 2.280 2.280 100,0 
  4270 Zakup us³ug remontowych 10.179 10.178 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 42.440 42.436 100,0 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

350 350 100,0 

853   Opieka spo³eczna 454.621 446.062 98,1 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane 
za osoby pobierane niektóre �wiadczenia z 
pomocy spo³ecznej 

6.610 6.109 92,4 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 6.610 6.109 92,4 
   W tym na zadania zlecone gminom. 6.610 6.109 92,4 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenia spo³eczne 

259.726 259.726 z³. 100,0 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 244.881 244.881 100,0 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.845 14.845 100,0 
   W tym na zadania zlecone gminom 229.726 229.726 100,0 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 14.020 8.672 61,9 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 14.020 8.672 61,9 
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85316 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wychowawcze 10.292 10.292 100,0
3110 �wiadczenia spo³eczne 10.292 10.292 100,0

W tym na zad. zlecone gminom 10.292 10.292 100,0
85319 O�rodki pomocy spo³ecznej. 107.600 104.890 97,5

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74.880 74.751 99,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne. 5.772 5.771 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.628 14.628 100,0
4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.985 1.973 99,9
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia. 2.032 1.960 96,5
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.237 3.785 60,7
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 600 556 92,7

4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ
Socjalnych

1.466 1.466 100,0

W tym na zadania zlecone gminom 53.600 53.600 100,0
85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 8.552 8.552 100,0

3110 �wiadczenia spo³eczne 8.552 8.552 100,0
W tym na zadania zlecone gminom 8.552 8.552 100,0

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 47.821 47.821 100,0
3110 �wiadczenia spo³eczne 41.821 41.821 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000 6.000 100,0

W tym na zadania zlecone gminom 1.890 1.890 100,0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 644.438 644.146 99,9

85401 �wietlice szkolne 149.592 149.507 99,9

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

2.600 2.600 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65.311 65.311 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.889 4.888 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 12.550 12.467 99,3
4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.720 1.720 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia. 3.500 3.500 100,0
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 48.122 48.122 100,0
4260 Zakup energii 8.000 7.999 100,0

4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ
Socjalnych

2.900 2.900 100,0

85404 Przedszkola 494.346 494.200 100,0

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

8.500 8.500 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266.343 266.342 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 19.657 19.656 100,0
4110 Sk³adki na ubezpiecz. spo³eczne 51.100 51.099 100,0
4120 Sk³adki na fundusz pracy 7.000 7.000 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.900 14.893 99,9
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 50.085 50.084 100,0

4240 Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i
ksi¹¿ek

1.100 1.100 100,0

4260 Zakup energii 10.100 10.099 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 42.011 42.011 100,0
4280 Zakup us³ug zdrowotnych 700 700 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.900 7.900 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 600 473 78,8

4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ
Socjalnych

14.350 14.350 100,0

85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 500 432 86,4
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 500 432 86,4

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 360.950 354.322 98,2
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 121.600 116.667 95,9

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.000 5.020 71,7
4260 Zakup energii. 40.000 39.085 97,7
4270 Zakup us³ug remontowych 9.000 8.288 92,1
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 46.000 45.722 99,4
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 19.600 18.552 94,6

90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.000 13.036 93,1
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 84 8,4
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.000 12.952 99,6

90004 Utrzymanie zieleni w miast i gminie 3.650 3.224 88,3
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  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.650 2.620 98,9 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000 604 60,4 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 186.500 186.423 100,0 
  4260 Zakup energii 155.400 155.323 99,9 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 31.100 31.100 100,0 
   W tym na zadania zlecone gminom. 40.100 40.100 100,0 
 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 35.200 34.972 99,3 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.200 3.172 00,1 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 32.000 31.800 99,4 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 57.870 57.869 100,0 
 92105  Pozosta³e zadania w zakresie kultury 10.230 10.229 100,0 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.880 5.880 100,0 
  4260 Zakup energii 645 644 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.705 3.705 100,0 
 92116  Biblioteki 42.640 42.640 100,0 

  2550 
Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji 
kulturalnych 

42.640 42.640 100,0 

 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 5.000 5.000 100,0 
  4270 Zakup us³ug remontowych 5.000 5.000 100,0 

926   Kultura fizyczna i sport 39.800 39.798 100,0 
 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 39.800 39.798 100,0 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

6.460 6.459 100,0 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.676 11.675 100,0 
  4260 Zakup energii 1.942 1.942 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 19.722 19.722 100,0 
   Ogó³em wydatki 7.922.626 7.768.432 98,1 
   W tym na zadania zlecone gminom 419.088 418.586 99,9 

Dzia³ 010 � Rolnictwo i ³owiectwo Plan 751.297 z³.. Wykonanie
751.202 z³. tj.100,0%
Rozdzia³ 01010 §6050 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanita-
cyjna wsi - wykonanie wydatków wynosi 738.545 z³. tj. 100,0%
� szczegó³owe wyja�nienie patrz �Inwestycje�.
Rozdzia³ 01030 §2850 � Izby rolnicze - wykonanie 3.076 z³. tj.
99,2% s¹ to wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego.
Rozdzia³ 01095 §4210, 4300, 4480 � Wykonanie 9.581 z³. tj.
99,3%, zap³acono za zorganizowanie do¿ynek gminnych 3.985
z³. czyszczenie studzienek, sk³adki dla Spó³ek wodnych z³.
4.641 z³. op³acono podatek od nieruchomo�ci 955 z³. za dzia³kê
w Kobyla Góra.

Dzia³ 400 � Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elek-
tryczn¹, gaz i wodê Plan 112.200 z³. Wykonanie-
110.819 z³. tj. 98,8%.
Rozdzia³ 40002 � Dostarczanie wody � §4210 wykonanie 7.599
z³. tj. 95,0% zakupiono druki faktur, materia³y elektryczne,
rêczniki, �rodki czysto�ci, podchloryn sodu, olej, smar, farby
rozpuszczalnik, papier i tusz do wydrukowania kartotek,
materia³y do konserwacji, wodomierz i trójnik, opa³ dla dwóch
hydroforownii,
§4260 energia elektryczna wykonanie 44.190 z³. tj. 100,0% - 2
hydroforownie
§4270 - prace remontowe na hydroforowni wykonanie 6.771
z³. tj. 96,7%.
§4300 � wykonanie 34.605 z³. tj. 98,9% - w tym: op³aty za dozór
techniczny, rozmowy telefoniczne, naprawa instalacji wodo-
ci¹gowej, op³ata za badanie wody, umowy zlecenie za inkaso
wody, badania okresowe pracowników usuwanie awarii, opinie
sanitarne,
§4430 � op³aty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska
17.654 z³. tj. 98,1%.

Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ Plan 539.928 z³. wykonanie
539.552 z³. tj. 99,9%.
Rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne- §4210 i 4300
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem dróg gminnych 46.051 z³. tj.
99,3%.
§4270 - wykonano remont nawierzchni asfaltowych ulic
w Bralinie, równanie dróg gminnych, naprawa mostu, prze-
stawienie sygnalizacji drogowej, budowê chodnika, przebu-
dowa urz¹dzeñ rogatkowych na przeje�dzie kolejowym na
ogóln¹ kwotê 165.413 z³. tj. 100,0%,
§6050 � wykorzystano �rodki na budowê drogi w Bralinie,
Taborze Wielkim i Taborze Ma³ym w wysoko�ci 328.088 z³ tj.
100,0% - szczegó³owe wyja�nienie patrz inwestycje.

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa - Plan 26.000 z³. Wyko-
nanie 23.775 z³. tj. 91,4%
Rozdzia³ 70004 §4210 Zakupiono blachê ocynkowan¹ na re-
mont dachu, materia³y elektryczne, panele pod³ogowe na
kwotê 2.624 z³. tj. 87,5%.
§4260 � energia elektryczna 6.355 z³. tj. 90,8%.
§4270 - wykonano bramê do budynku, wyremontowano
piece, remont dachu na kwotê 8.213 z³. tj. 91,3%.
§4300 � wykonano dokumentacjê instalacji elektrycznych,
zap³acono us³ugi kominiarskie, wywóz nieczysto�ci itp. na
kwotê 846 z³. tj. 84,6%.
Rozdzia³ 70005 §4300 � wyrys dzia³ek, sporz¹dzenie aktu
notarialnego, sprostowanie ksi¹g wieczystych, og³oszenia
w prasie o przetargach, pomiar kontrolny powierzchni, kse-
rokopie i kopie map, aktualizacjê dokumentacji itp. na kwotê
5.737 z³. tj. 95,6%.

Dzia³ 750 � Administracja publiczna. Plan 1.515.488 z³. Wyko-
nanie 1.512.249 z³. tj. 99,8%
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Rozdzia³ 75011 � Urzêdy wojewódzkie - jest to zadanie zlecone
gminie. Plan roczny wynosi 47.400 z³. wykonanie 47.400 z³.
Otrzymane �rodki zosta³y wykorzystane w 100% w tym na:
wynagrodzenia osobowe pracowników 33.277 z³. dodatkowe
wynagrodzenia roczne 5.165 z³. sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne 6.665 z³. sk³adki na fundusz pracy 940 z³. oraz odpis
na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.353 z³.
Rozdzia³ 75022 � Rady gmin � wykonanie 53.257 z³. tj. 99,6%
w tym na:
§3030 - diety radnych 48.874 z³.
§4210 - zakup materia³ów, czajnika, wi¹zanek okoliczno�cio-
wych itp. 1.272 z³.
§4300 - prenumerata �Wspólnoty�, og³oszenia w gazecie
lokalnej, udzia³ w szkoleniach 3.111 z³..
Rozdzia³ 75023 - Urzêdy gmin � wykonanie 1.294.542 z³. tj.
99,9% w tym:
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody ju-
bileuszowe 793.105 z³.
§4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 56.443 z³.
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 137.698 z³.
§4120 -sk³adki na fundusz pracy 20.213 z³.
§4210 -zakup materia³ów i wyposa¿enia, druki, opa³, artyku³y
biurowe, artyku³y czysto�ci, herbatê, myd³o i rêczniki dla
pracowników, itp. na ogóln¹ kwotê 38.484 z³.
§4260-energia elektryczna 8.391 z³.
§4270 � wykonano remont pomieszczeñ na parterze w Urzê-
dzie Gminy oraz wymianê okien w ca³ym budynku na kwotê
101.813 z³.
§4300- Zakup us³ug pozosta³ych w tym us³ugi pocztowe,
radiowo-telefoniczne, prenumerata Dzienników Urzêdowych,
prasy, us³ugi prawne, op³aty bankowe itp. na ogóln¹ kwotê
102.632 z³.
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe 18.287 z³.
§4440 -odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ socjalnych
17.476 z³.
Rozdzia³ 75047 � Pobór podatków � wykonanie 28.229 z³. tj.
99,1%.
Wyp³acono so³tysom prowizje za zebrane zobowi¹zania pie-
niê¿ne.
Rozdzia³ 75095- Pozosta³a dzia³alno�æ - wykonanie 88.821 z³.
tj. 98,1%.
§4210 - zakupiono komputery, wyposa¿enie dla Gminnego
Centrum Informacji ze �rodków otrzymanych z Wojewódzkie-
go Biura Pracy oraz w³asnych na ogóln¹ kwotê 66.472 z³.
§4300 - koszty zwi¹zane z planem  zagospodarowania prze-
strzennego gminy 9.588 z³.
§4430 - op³acono sk³adki za I pó³rocze br. � Stowarzyszenie
Zwi¹zku Gmin Wiejskich oraz WOKiSS, oraz ubezpieczono
budynki i sprzêt komputerowy za ca³y rok na ogóln¹ kwotê
12.761 z³.

Dzia³ 751 �Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa. Plan 17.409 z³.
Wykonanie 17.408 z³. tj. 100,0%..
Rozdzia³ 75101 � Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstw,
kontroli i ochrony prawa � wykonanie 792 z³. Jest to zadanie
zlecone gminie - na aktualizacjê list wyborców.
Rozdzia³ 75110 � Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne -
wykonanie 16.616 z³. tj. 100%.

Jest to zadanie zlecone gminie  na przeprowadzenie referen-
dum w sprawie przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej,
zadanie zosta³o wykonane.

Dzia³ 754 � Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciw
po¿arowa. Plan 55.400 z³. Wykonanie 50.920 z³. tj. 91,9%.
Rozdzia³ 75405 � Komendy Powiatowe Policji. � Wykonanie
1.653 z³. tj. 75,1% - zakup paliwa do samochodu.
Rozdzia³ 75412 � Ochotnicze stra¿e po¿arne � wykonanie
49.067 z³. tj. 92,6% w tym na:
§3020 - zakup nagród rzeczowych dla uczestników przeprowa-
dzonych gminnych zawodów stra¿ackich, oraz konkursu wie-
dzy o po¿arnictwie 1.371 z³. tj. 91,4%.
§3030 - Rycza³ty dla Komendanta OSP, kierowców samocho-
dów oraz udzia³ w akcjach ga�niczych 22.801 z³.tj.93,4%.
§4210 - zakup paliwa, czê�ci zamiennych do samochodów,
mundurów koszarowych, �rodka pianotwórczego itp. na ogól-
n¹ kwotê 11.246 z³. tj. 84,6%.
§4270 - Naprawa samochodu, zamontowanie dwóch bram
gara¿owych 8.053 z³. tj.99,4%.
§4300 � badania psychotechniczne, lekarskie, przegl¹d ga-
�nic, aparatów powietrznych, prenumerata przegl¹du po¿ar-
niczego itp. na kwotê 1.860 z³. tj. 97,9%.
§4430 � zap³acono ubezpieczenie oc. samochodów stra¿ac-
kich na kwotê 3.736 z³. tj. 98,3%.
Rozdzia³ 75414 � Obrona cywilna � wykonanie 200 z³. tj. 100%
- jest to zadanie zlecone gminie.

Dzia³ 757 Obs³uga d³ugu publicznego � Plan 72.500 z³. Wyko-
nanie 72.100 z³. tj. 99,4%.
Rozdzia³ 75702 � Obs³uga papierów warto�ciowych kredytów
i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego - op³acono
odsetki od zaci¹gniêtych
kredytów na budowê oczyszczalni �cieków oraz budowê
gimnazjum oraz po¿yczek na budowê kanalizacji i rekultywa-
cjê wysypiska w wysoko�ci 72.100 z³..

Dzia³ 801 � O�wiata i wychowanie � Plan 3.171.798 z³. Wyko-
nanie 3.045.294 z³. tj. 96,0%.
Rozdzia³ 80101 � Szko³y podstawowe - wykonanie 1.897.228
z³. tj. 93,8%
§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyp³acono wynagrodzenia
nauczycieli i pracowników obs³ugi, dodatkowe wynagrodze-
nia roczne, dodatki mieszkaniowe, op³acono sk³adki na ubez-
pieczenia spo³eczne i fundusz pracy - w wys. 1.561.643 z³. tj.
100%.
§3240 � wykonanie 3.309 z³. tj. 100% - zadanie zlecone gminie
� wyprawki szkolne.
§4210 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia - wykonanie 71.625
z³. tj. 100%.
§4240 - Zakup pomocy naukowych � wykonanie 4.999 z³. tj.
100%
§4260 - Energia elektryczna � wykonanie 19.893 z³. tj. 99,5%.
§4270 � wykonano remont sali gimnastycznej w Bralinie,
wymianê okien 42.571 z³. tj. 100%.
§4280 � zakup us³ug zdrowotnych - wykonanie 2.232 z³. tj.
89,3%.
§4300 - Zap³acono za rozmowy telefoniczne, op³aty bankowe,
prenumeratê, szkolenia komputerowe � na kwotê 35.599 z³.
tj.100%.

Poz. 1878
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§4410 � krajowe podró¿e s³u¿bowe � wykonanie 1.499 z³. tj.
100%.
§4440 � Odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
� wykonanie 70.000 z³. tj. 100%
§6050 � wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 57.631,
tj. 31,5%.
Zaplanowano w bud¿ecie na 2003 r. kwotê 125.000 z³. na
modernizacjê systemu ogrzewania w Szkole Podst. w Bralinie
zak³adano i¿ w 2003 r. zostanie dokonana tylko wymiana
�ród³a ciep³a tj. przej�cie ogrzewania wêglowego na pompê
ciep³a. Wymianê za� instalacji wewnêtrznej planowano na
2004 r., okaza³o siê jednak i¿ dokonanie wymiany �ród³a ciep³a
bez jednoczesnej wymiany grzejników grozi du¿ym niedobo-
rem ciep³a co mog³oby zaskutkowaæ nawet zamkniêciem
szko³y na okres zimowy. Z uwagi na koszt robót oko³o 625 ty�
z³ nie mo¿na by³o wykonaæ tego w 2003 r. � konieczna
kumulacja �rodków.
Wykonanie kwoty 57.631 z³. wyja�nienie szczegó³owe patrz
�Inwestycje�.
§6060 � Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿eto-
wych- zakupiono komputery dla szkó³
Podstawowych w Bralinie i Nowej wsi Ks. na kwotê 26.227 z³.
tj. 100%.
Rozdzia³ 80104 � Oddzia³y klas �0� w przedszkolach i szko³ach
podstawowych � wykonanie 40.208 z³. tj.100,0%
Rozdzia³ 80110 � Gimnazja - wykonanie 843.021 z³. tj. 100%.
§3020, 4010, 4040, 4110, 4120 - Wyp³acono wynagrodzenia
nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenia roczne, dodatki miesz-
kaniowe, op³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i fun-
dusz pracy �wykonanie 697.820 z³..
§4210 � zakup materia³ów i wyposa¿enia - wykonanie 23.304
z³.
§4240 � zakup pomocy naukowych 3.500 z³..
§4260 � energia elektryczna 38.643 z³.
§4280 zakup us³ug zdrowotnych 1.665 z³.
§4300 - rozmowy telefoniczne, us³ugi pocztowe, bankowe
oraz szkolenie komputerowe - wykonanie 20.852 z³.
§4410 � krajowe podró¿e s³u¿bowe � wykonanie 499 z³.
§4440 � odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
32.400 z³. tj. 75%
§6060 � zakupiono komputery i patelniê elektryczn¹ dla
Gimnazjum w Bralinie na kwotê 24.338 z³.
Rozdzia³ 80113 � Dowo¿enie uczniów do szkó³ � wykonanie
79.482 z³. tj. 100,0%.
Rozdzia³ 80114 � Zespo³y ekonomiczno � administracyjne
szkó³ � wykonanie 156.765 z³. tj. 99,9%.
§4010, 4040, 4110, 4120 � wyp³acono wynagrodzenia pracow-
nikom, dodatkowe nagrody roczne, op³acono sk³adki na ubez-
pieczenia spo³eczne i fundusz pracy wykonanie 142.051 z³.
§4210 � zakupiono materia³y biurowe, czysto�ci, druki, itp na
kwotê 5.000 z³.
§4260 - energia elektryczna 805 z³.
§4300 � zap³acono za us³ugi pocztowe, bankowe 4.799 z³.
§4410 � krajowe podró¿e s³u¿bowe 1.310 z³.
§4440 � odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
2.800 z³. tj.
Rozdzia³ 80146 � Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli �
wykonanie 11.998 z³. tj. 99,2%.
Rozdzia³ 80195 §4440 �Odpis na Zak³adowy Fundusz �wiad-
czeñ Socjalnych dla emerytów o�wiaty.
wykonanie 16.592 z³. tj. 100,0%.

Dzia³ 851 � Ochrona zdrowia � Plan 102.929 z³. Wykonanie
102.916 z³. tj. 100%
Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi � wykonanie
102.916 z³. tj. 100,0%.
§3030, 4010, 4110, 4120 - wyp³acono wynagrodzenia i dla
pe³nomocnika RPA, kierownika �wietlicy terapeutycznej oraz
sprz¹taczki, op³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz
fundusz pracy w kwocie 21.788 z³.
§4210 � zakupiono materia³y i wyposa¿enie dla �wietlicy
socjalterapeutycznej 25.884 z³.
§4260 energia elektryczna 2.280 z³..
§4270 � wykonano remont sali w �wietlicy 10.178 z³.
§4300 - Szkolenia profilaktyczne, warsztaty szkoleniowe, se-
minarium wyjazdowe, przeprowadzenie edycji II elementarz,
organizacja festynu �Bawimy siê w trze�wo�ci, spektakle
filmowe, us³ugi pocztowe, rozmowy telefoniczne, wywóz nie-
czysto�ci itp. 42.436 z³.
§4440 � odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
350 z³..

Dzia³ 853 - Opieka Spo³eczna � Plan 454.621 z³. Wykonanie
446.062 z³. tj.98,1%
Rozdzia³ 85313 � sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne � wyko-
nanie 6.109 z³. - sk³adka op³acona na bie¿¹co osobom pobie-
raj¹cym zasi³ki z pomocy spo³ecznej. Zadanie zlecone gminie.
Rozdzia³ 85314 - Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne � wykonanie 259.726 z³. tj. 100,0%.
§3110 - �wiadczenia spo³eczne - wyp³acono zasi³ki celowe,
zasi³ki sta³e, zasi³ki sta³e wyrównawcze, renta socjalna zasi³ki
z tytu³u ochrony macierzyñstwa, zasi³ki z tytu³u urodzenia
dziecka, zasi³ki okresowe gwarantowane 244.881 z³. tj. 100,0%
w tym zadanie zlecone gminie 214.881 z³.
§4110 � sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 14.845 z³. -
sk³adka op³acana jest od osób pobieraj¹cych z opieki spo³ecz-
nej zasi³ki sta³e oraz okresowe gwarantowane - w ca³o�ci
zadanie zlecone gminie.
Rozdzia³ 85315 - Dodatki mieszkaniowe � wykonanie 8.672 z³.
tj. 61,9% - Wyp³acono 77 zasi³ków dla 7 rodzin. Wzoruj¹c siê
na latach ubieg³ych zaplanowano wy¿sz¹ kwotê st¹d tak niski
% wykonania.
Rozdzia³ 85316 � Zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne � wykonanie
10.292 z³. tj. 100,0% - jest to zadanie zlecone gminie.
Rozdzia³ 85319 � O�rodki Pomocy Spo³ecznej � wykonanie
104.890 z³. tj. 97,5%.
§4010, 4110, 4120 - Wyp³acono wynagrodzenie pracownikom
2,5 etatu, op³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne oraz
fundusz pracy 91.352 z³. tj. 99,9%.
§4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.771 z³. tj. 100%.
§4210 - Zakup materia³ów biurowych i opa³u 1.960 z³. tj. 96,5%
§4300 -Op³aty telefoniczne, bankowe � 3.785 z³. tj. 60,7% -
pozosta³e �rodki zarezerwowane na op³atê za korzystanie
z programu Pomost jednak GOPS nie zosta³ obci¹¿ony faktur¹
za tak¹ us³ugê dlatego tak niski % wykonania.
§4410 - Podró¿e s³u¿bowe krajowe 556 z³. tj. 92,7%
§4440 - Odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ socjalnych
1.466 z³. tj. 100%.
Rozdzia³ 85378 - Usuwanie klêsk ¿ywio³owych - wykonanie
8.552 z³. tj. 100%
Wyp³acono �wiadczenia rolnikom z tytu³u klêski suszy �
zadanie zlecone gminie.
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Rozdzia³ 85395 � Pozosta³a dzia³alno�æ - wykonanie 47.821 z³.
tj. 100,0%
§3110 �wiadczenia spo³eczne � wyp³acono wyprawki pierw-
szoklasistom w kwocie 1.890 z³. - zadanie zlecone gminie,
ponadto zap³acono za wy¿ywienie dzieci w sto³ówce szkolnej
na kwotê 39.931 z³.
§4210 � kwotê 6.000 z³. przeznaczono na zakup wyposa¿enia
sto³ówki szkolnej w Bralinie i Nowej Wsi Ks.

Dzia³ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 644.438 z³.
Wykonanie 644.146 z³. tj. 99,9%
Rozdzia³ 85401 � �wietlice szkolne � wykonanie 149.507 z³. tj.
99,9%.
§3020, 4010, 4110, 4120 - Wyp³acono wynagrodzenia osobo-
we, dodatki mieszkaniowe, op³acono sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne i fundusz pracy w kwocie 82.098 z³. tj. 99,9%.
§4040 � Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.888 z³. tj. 100%
§4210 zakupiono artyku³y czysto�ci, wyposa¿enie �wietlicy
itp. 3.500 z³. tj. 100,0%
§4220 - artyku³y ¿ywno�ci 48.122 z³. tj. 100,0%.
§4260 � energia elektryczna 7.999 z³. tj. 100%.
§4440 - dokonano odpisu na ZF�S 2.900 z³. tj. 100,0%.
Rozdzia³ 85404 - Przedszkola � wykonanie 494.207 z³. tj.
100,0%.
§3020, 4010, 4110, 4120 - Wyp³acono dodatki mieszkaniowe,
wynagrodzenia, op³acono sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
i fundusz pracy w kwocie 332.941 z³. tj. 100,0%
§4040 � dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 19.656
z³. tj. 100%.
§4210 - zakupiono artyku³y czysto�ci, naczynia kuchenne,
materia³y biurowe, opa³ itp. na kwotê 14.893 z³. tj. 100%
§4220 - artyku³y ¿ywno�ci w kwocie 50.084 z³. tj. 100,0%.
§4240 -zakup pomocy naukowych i ksi¹¿ek wykonanie 1.100
z³. tj. 100,0%
§4260 - op³acono zu¿ycie energii elektrycznej 10.099 z³. tj.
100,0%.
§4270 - wymiana drzwi i okien 42.011 z³. tj. 100,0%.
§4280 - badania lekarskie pracowników 700 z³. tj. 100%.
§4300 - wywóz nieczysto�ci, rozmowy telefoniczne, op³aty
RTV, konserwacja ksero, itp. 7.900 z³. tj. 100,0%.
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe 473 z³. tj. 78,8%.
§4440 - dokonano odpis na Z.F.�.S 14.350 z³. tj. 100,0%.
Rozdzia³ 85446 � Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
wykonanie 432 z³. tj. 86,4%.
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska Plan
360.950 z³. Wykonanie 354.322 z³. tj. 98,2%
Rozdzia³ 90001 � Gospodarka �ciekowa i ochrona wód -
wykonanie 116.667 z³. tj. 95,9%.
§4210 - Zakupiono worki do odwadniania osadu, �rodki
czysto�ci, wapno, �rodki BHP koagulant, preparat chemiczny,
odzie¿ robocza, farby, itp. 5.020 z³. tj. 71,7%.
§4260 - Energia elektryczna  oczyszczalni 39.085 z³. tj. 97,7%.
§4270 � remont pompy i dmuchawy 8.288 z³. tj. 92,1%.
§4300 � rozmowy telefoniczne, czyszczenie studni, zbiorników
na oczyszczalni, naprawa p³yty steruj¹cej wykonanie analiz
wód i �cieków na kwotê 16.442 z³. oraz �rodki nie wygasaj¹ce
na wykonanie dokumentacji modernizacji oczyszczalni w
kwocie 29.280 z³. tj. 99,4%.
§4430 � op³aty za korzystanie ze �rodowiska 18.552 z³. tj.
94,7%.

Rozdzia³ 90003 � Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie 13.036
z³. tj. 93,1%.
Zap³acono za worki foliowe i wywóz odpadów segregowa-
nych 13.036 z³.
Rozdzia³ 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach �
wykonanie 3.224 z³. tj. 88,3%.
§4210 -Zakupiono kwiaty do kwietników, paliwo do kosiarek
2.620 z³. tj. 98,9%
§4300 - Naprawa kosiarek 604 z³. tj. 60,4%.
Rozdzia³ 90015 � O�wietlenie ulic, placów i dróg � wykonanie
186.423 z³. tj.100%.
§4260 - Zap³acono za o�wietlenie ulic, placów i dróg 155.323
z³. w tym 40.100 z³. jako zadanie zlecone Gminie za o�wietle-
nie dróg nie bêd¹cych w zarz¹dzie gminy.
§4300 � wykonano dokumentacjê techniczn¹ i zap³acono
umowê o�wietlenia ulicznego na kwotê 31.100 z³. tj. 100%
Rozdzia³ 90095 - Pozosta³a dzia³alno�æ - wykonanie 34.972 z³.
tj. 99,4%.
§4210 � zakupiono dwie kabiny sanitarne na kwotê 3.172 z³.
tj. 99,1%
§4300 - Zap³acono op³atê skarbow¹, opiniê sanitarn¹, us³ugi
geodezyjne, og³oszenia w gazecie za zmiany planu w zago-
spodarowaniu przestrzennym, wypis gruntów, itp. na kwotê
31.800 z³. tj. 99,4%,
Dzia³ 921 � Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan
57.870 z³. Wykonanie 57.869 z³. tj. 100%
Rozdzia³ 92105 - Pozosta³e zadania w zakresie kultury �
wykonanie 10.229 z³. tj. 100,0%
§4210 - Zakupiono nagrody rzeczowe  dla uczestników
w organizowanych konkursach, festynach,
zakupiono opa³, materia³y biurowe i dekoracyjne 5.880 z³. tj.
100%.
§4260 - Energia elektryczna 644 z³. tj. 100%.
§4300 - Przeprowadzono zajêcia taneczne, rozmowy telefo-
niczne, us³ugi foto, introligatorskie itp. na ogóln¹ kwotê 3.705
z³. tj. 100%.
Rozdzia³ 92116 - Biblioteki � wykonanie 42.640 z³. tj. 100,0%.
Przekazano dotacjê na dzia³alno�æ biblioteki gminnej w Bra-
linie 42.640 z³.
Rozdz.92120 - Ochrona i konserwacja zabytków � wykonanie
5.000 z³. tj. 100%
Zap³acono za remont organów w ko�ciele w Nowej Wsi Ks..
5.000 z³.

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport. Plan 39.800 z³. Wykonanie
39.798, - tj.100%
Rozdzia³ 92695 - Pozosta³a dzia³alno�æ - wykonanie 39.798 z³.
tj. 100%.
§3020 - Op³acono rycza³ty sêdziowskie oraz rycza³t dla koor-
dynatora sportu w szkole 6.459 z³. tj. 100%
§4210- Zakupiono odzie¿ sportow¹ oraz  sprzêt na kwotê
11.675 z³. tj. 100%.
§4260 - Energia elektryczna 1.942 z³. tj. 100%.
§4300 - Przejazdy zawodników na mecze oraz m³odzie¿y
szkolnej na zawody sportowe, op³acono zg³oszenia zawodni-
ków do rozgrywek itp. 19.722 z³. tj. 100,0%.
Na koniec roku 2003 r. � Gmina posiada zad³u¿enie w wys.
1.287.000 z³. z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek z tego:
kredyt na budowê oczyszczalni �cieków 132.000 z³.
kredyt na budowê Gimnazjum w Bralinie 625.000 z³.
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Po¿yczka na budowê kanalizacji w Bralinie 530.000 z³.
Fundusze celowe � Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
W uchwale bud¿etowej na 2003r. przyjêto plan przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysoko�ci
24.000 z³.
Na koniec br. zrealizowano przychody w wys. 31.364 z³.
Wydatkowano 622 z³., pozosta³a kwota tj. 30.742 z³. na koncie
bankowym przeznaczona
 zostanie na modernizacjê ogrzewania w Szkole podstawowej
w Bralinie.

Inwestycje
1. Budowa kanalizacji w Bralinie

W wyniku przetargu nieograniczonego - zawarto umowê
w dniu 15 lipca z wykonawc¹ P.B.I �Eko � In¿ynieria� Sp. z
o. o. Ostrów Wlkp. Termin realizacji od 18 lipca do 19
listopada 2003 r.
Wykonano kolektory sanitarne fi 200, 250 - 2093 m
- przykanaliki sanitarne 120 szt. � 1112 m

- kolektory deszczowe fi 200 - 600 - 1522m

dwa przeciski przez drogê krajow¹.
Zaci¹gniêto po¿yczkê w WFI�iGW w Poznaniu w wysoko�ci
330.000 z³.
Inwestycjê zakoñczono - przyjêto na stan �rodków trwa³ych na
ogóln¹ kwotê 738.545 z³..

2. Budowa dróg gminnych
Przetarg nieograniczony - ³¹cznie na dwie drogi - umowa
zawarta w dniu 28.08.2003 r. z Kêpiñskie Przedsiêbiorstwo
Drogowo Mostowe s.a. Kêpno.

Inwestycja zrealizowana we wrze�niu 2003 r. - przyjêta na stan
�rodków trwa³ych na ogóln¹ kwotê 328.088 z³. - uzyskano
dofinansowanie z FOGR�u na kwotê 157.500 z³.
Efekt:
Droga Tabor Wielki o d³. 774 m, szeroko�ci 4,0 m o nawierzch-
ni bitumicznej.
Droga Tabor Ma³y o d³. 875m, szeroko�ci 3,6 m o nawierzchni
bitumicznej.

3. Rozbudowa Szko³y w Nowej Wsi K�.- Sala gimnastyczna.

Kontynuowano i zakoñczono roboty objête umow¹ z dnia
13.12.2002 r. w zakresie wykonania stropu podwieszonego
i robót instalacyjnych - zap³acono fakturê w kwocie 19,6 tys.
z³ zgodnie z Uchwa³¹ Rady Gminy o �rodkach nie wygasaj¹-
cych.

Na podstawie osobnej umowy zrealizowano roboty ogólno-
budowlane zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji wi¹za-
rów, wykonstruowanie okienek dla widowni, opracowano
projekt zamienny, w tym bran¿y elektrycznej.
W wyniku przetargu nieograniczonego zawarto umowê
z P>R>I Andrzej Cichos Kêpno w dniu 19.12.2003 r. na
wykonanie wewnêtrznej instalacji elektrycznej na sali gimna-
stycznej wraz z oprawami �wietlnymi, instalacjê odgromow¹,
przeniesienie rozdzielni g³ównej szko³y, monta¿ g³ównego
wy³¹cznika pr¹dowego wg zaleceñ przeciw po¿arowych na
ogólny koszt 47.077,79. Wykonanie robót mia³o nast¹piæ od
grudnia 2003 r. do lutego 2004 r., dlatego te¿ rada Gminy
podjê³a uchwa³ê o nie wygasaniu �rodków.
Na dzieñ dzisiejszy w/w roboty s¹ wykonane i zap³acone

Wójt Gminy
(�) Marian Kucharza

Skarbnik Gminy
(�) Helena Marczyk
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY DOBRZYCA ZA 2003 ROK

Uchwa³¹ Nr III/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rada Gminy
uchwali³a bud¿et gminy na rok 2003 po stronie dochodów w
kwocie 10.426.990 z³., oraz po stronie wydatków w kwocie
10.486.990 z³., w tym dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie w kwocie
810.000 z³. oraz dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 70.000 z³. w ci¹gu
roku by³ zmieniany i po zmianach wynosi:

dochody 10.778.668 z³.
w tym:
dotacja celowa na zadania zlecone 889.256 z³.
dochody z tyt. wydanych zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych 83.100 z³.

wydatki 11.028.667 z³.
w tym:
- wydatki na zadania zlecone 889.256 z³.

- wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi 83.100 z³.

Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek w kwocie 490.000 z³.
przeznaczone by³y na budowê i remonty dróg gminnych.
Na sp³atê zaci¹gniêtego kredytu zaplanowano kwotê 240.000
z³.
Deficyt bud¿etowy w kwocie 250.000 z³. pokryty zosta³ kredy-
tem bankowym.
Wykonanie dochodów bud¿etowych przedstawia siê nastêpu-
j¹co:

Poz. 1879

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ Plan Wykonanie % 
010   Rolnictwo i ³owiectwo 4.750 4.669 98,3 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 4.750 4.669 98,3 
  083  3.500 3.417 97,7 
  629  1.250 1.250 100,0 

020   Le�nictwo 6.000 3.792 63,2 
 02095  Pozosta³a dzia³alno�æ 6.000 3.792 63,2 
  075  6.000 3.792 63,2 

100   Górnictwo i kopalnictwo 22.000 21.653 98,4 
 10095  Pozosta³a dzia³alno�æ 22.000 21.653 98,4 
  046  22.000 21.653 98,4 

600   Transport i ³¹czno�æ 205.300 205.295 100,0 
 60016  Drogi publiczne gminne 205.000 205.000 100,0 
  244  205.000 205.000 100,0 
 60095  Pozosta³a dzia³alno�æ 300 295 98,3 
  075  300 295 98,3 

700   Gospodarka mieszkaniowa 425.150 416.187 97,9 

 70005  
Gospodarka gruntami i 
nieruchomo�ciami 

425.150 416.187 97,9 

  047  8.000 6.361 79,9 
  075  17.000 14.164 83,3 
  077  400.000 393.367 98,3 
  091  150 2.295 - 

750   Administracja publiczna 56.200 56.442 100,4 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 54.200 54.200 100,0 
  201  54.200 54.200 100,0 
 75023  Urzêdy gmin 2.000 2.242 112,1 
  069  0 289 100,0 
  083  1.000 897 89,7 
  097  1.000 1.056 105,6 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa i s¹downictwa 

29.507 29.500 100,0 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.200 1.194 99,5 

  201  1.200 1.194 99,5 
 75109  Wybory do Sejmu Senatu 3.574 3.574 100,0 
  201  3.574 3.574 100,0 

 75110  
Referenda ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 

24.773 24.732 100,0 

  201  24.773 24.732 100,0 
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754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

2.500 2.500 100,0 

 75414  Obrona cywilna 2.500 2.500 100,0 
  201  2.500 2.500 100,0 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej 

3.281.778 3.133.953 95,5 

 75601  
Wp³ywy z podatku dochodowego od 
osób fizycznych 

10.000 11.028 110,3 

  035  10.000 10.779 107,8 
  091  0 249 - 

 75615  

Wp³ywy podatku rolnego, podatku 
le�nego, podatku od czynno�ci 
cywilnoprawnych oraz podatków i 
op³at lokalnych od osób prawnych i 
innych jednostek organizacyjnych 

1.098.500 1.041.378 94,8 

  031  864.000 828.678 95,9 
  032  180.000 176.188 97,9 
  033  9.500 9.083 95,6 
  034  15.000 12.950 86,3 
  050  15.000 6.414 42,8 
  091  15.000 8.156 54,4 

 75616  

Wp³ywy podatku rolnego, podatku 
le�nego, podatku od czynno�ci 
cywilnoprawnych oraz podatków i 
op³at lokalnych od osób 

1.219.300 1.173.500 96,2 

  031  340.000 349.104 102,7 
  032  680.000 642.473 94,5 
  033  500 565 113,0 
  034  85.000 79.665 93,7 
  036  5.000 3.378 67,6 
  037  800 565 70,6 
  043  9.000 9.205 102,3 
  045  4.000 3.750 93,8 
  050  80.000 67.558 84,5 
  091  15.000 17.237 114,9 

 75618  
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych 
dochody jednostek samorz¹du 
terytorialnego na podstawie ustaw 

125.1000 120.519 96,3 

  041  40.000 37.443 93,6 
  048  83.100 83.076 100,0 
  091  2.000 - - 

 75621  
Udzia³y gmin w podatkach 
stanowi¹cych dochód bud¿etu 
pañstwa 

828.878 787.302 95,0 

  001  783.878 728.148 92,9 
  002  45.000 59.154 131,5 
 75624  Dywidendy 0 226 0 
  074  0 226 0 

758   Ró¿ne rozliczenia 5.693.318 5.683.097 99,8 

 75801  
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 
dla jednostek samorz¹du 
terytorialnego 

   

  292  4.281.371 4.281.371 100,0 

 75802  
Czê�æ podstawowa subwencji 
ogólnej dla gmin 

883.104 883.104 100,0 

  292  883.104 883.104 100,0 

 75805  
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji 
ogólnej dla gmin 

508.843 508.843 100,0 

  292  508.843 508.843 100,0 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 20.000 9.779 48,9 
  035  0 -850  
  036  0 -560  
  050  0 -335  
  091  0 -120  
  092  20.000 11.644 58,2 

801   O�wiata i wychowanie 50.729 55.673 109,8 
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 80101  Szko³y podstawowe 28.563 33.507 117,3 
  075  25.000 29.944 119,8 
  201  3.563 3.563 100,0 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 22.166 22.166 100,0 
  203  22.166 22.166 100,0 

853   Opieka spo³eczna 899.513 898.795 99,9 

 85313  

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 
op³acane za osoby pobieraj¹ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

27.086 27.063 99,9 

  201  27.086 27.063 99,9 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz 
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 

528.318 528.318 100,0 

  201  528.318 528.318 100,0 
 85315  Dodatki mieszkaniowe    
  203  97.860 97.860 100,0 

 85316  
Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

14.168 14.168 100,0 

  201  14.168 14.168 100,0 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 128.100 128.100 100,0 
  201  128.100 128.100 100,0 
 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 9.000 8.305 92,3 
  083  9.000 8.305 92,3 

 85378  
Usuwanie skutków klêsk 
¿ywio³owych 

28.102 28.102 100,0 

  201  28.102 28.102 100,0 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 66.879 66.879 100,0 
  201  2.790 2.790 100,0 
  203  64.089 64.089 100,0 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 31.000 28.349 91,5 
 85404  Przedszkola 31.000 28.349 91,5 
  083  31.000 28.349 91,5 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

70.922 70.922 100,0 

 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 70.922 70.922 100,0 
  201  70.922 70.922 100,0 
 90017  Zak³ady gospodarki komunalnej 0 50 0 
  242  0 50 0 

 90020  
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane Dzia³ 
gromadzeniem �rodków z op³at 
produktowych w tym: 

   

  040  0 2.531 - 

Dochody bud¿etu gminy na plan 10.778.667 z³. z³. wykonano
w kwocie 10.613.408 z³. co stanowi 98,5% planu w tym

zadania zlecone na plan 889.256 z³. z³. wykonano 889.226 z³.
co stanowi 100% planu

Wykonanie zadañ zleconych przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ Plan Wykonanie % 
750   Administracja publiczna 54.200 54.200 100,0 

 75011  Urzêdy wojewódzkie 54.200 54.200 100,0 
  201  54.200 54.200 100,0 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa i s¹downictwa 

29.507 29.507 100,0 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.200 1.200 100,0 

  201  1.200 1.200 100,0 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i 
sejmików oraz referenda gminne, 
powiatowe i wojewódzkie 

3.574 3.574 100,0 

  201  3.574 3.574 100,0 

 75110  
Referenda ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 

24.733 24.732 100,0 

  201  24.733 24.732 100,0 
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Niskie wykonanie zaplanowanych dochodów w dz. 020 spo-
wodowane jest tym, ¿e zaplanowane dochody z tyt. czynszu
za obwody ³owieckie nie wp³ynê³y do tut. bud¿etu.
W pozosta³ych dzia³ach wykonanie zaplanowanych docho-
dów kszta³tuje siê od 97,9% do 100,4% planu.
Dochody w dz. 756 �Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek, nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej na plan 3.684.449 z³ zosta³y wykonane 3.133.953
z³ co stanowi 95,5%.

Natomiast realizacja znacz¹cych �róde³ dochodów w tym
dziale kszta³tuje siê nastêpuj¹co:
podatek od nieruchomo�ci na plan 1.214.000 z³ wykonano
1.177.680 z³ co stanowi 97,8%
podatek rolny na plan 860.000 z³ wykonano 818.661 z³ tj.
95,2%
podatek le�ny na plan 10.000 z³. wykonano 9.648 z³ tj. 96,5%
podatek od �rodków transportowych na plan 100.000 z³
wykonano 92.615 z³ tj. 92,6%
podatek od czynno�ci cywilnoprawnych na plan 95.000 z³
wykonano 73.972 z³ tj. 77,9%
wp³ywy z op³aty skarbowej na plan 40.000 z³ wykonano 37.443
z³ tj.93,6%
podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych op³aca-
nych w formie karty podatkowej na plan 10.000 z³ wykonano
10.779 z³ tj. 107,8%
udzia³y w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan
783.878 z³ wykonano 728.148 z³ tj. 92,9%
udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych na plan
45.000 z³ wykonano 59.154 z³ tj. 131,5%
Niepe³ne zrealizowanie zaplanowanych dochodów w podatku
rolnym, podatku od nieruchomo�ci, podatku od �rodków
transportowych spowodowane jest trudn¹ sytuacj¹ finan-
sow¹ podatników zarówno osób fizycznych jak i prawnych.

Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych zaplanowano na
podstawie przewidywanego wykonania. W m - cu grudniu
Rada Gminy zmniejszy³a plan dochodów z w/w podatku
dostosowuj¹c plan do przewidywanego wykonania za ca³y
rok, jednak w m - cu styczniu z tego podatku wp³ynê³y
mniejsze wp³ywy ni¿ zaplanowano.
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych przeka-
zywane s¹ przez Ministra Finansów w zwi¹zku z tym tut. Urz¹d
nie ma wp³ywu na realizacjê powy¿szego podatku.
Natomiast wp³ywy z podatku od dzia³alno�ci gospodarczej
osób fizycznych op³acanych w formie karty podatkowej
i udzia³y w podatku od osób prawnych zosta³y zrealizowane
w wy¿szej kwocie ni¿ planowano. Dochody te s¹ realizowane
przez Urzêdy Skarbowe w zwi¹zku z tym dokonuj¹c w m-cu
grudniu korekty bud¿etu za rok 2003 nie mo¿na by³o przewi-
dzieæ takiego wykonania poniewa¿ dochody te do bud¿etu
gminy wp³ynê³y w m - cu styczniu.
£¹czna kwota udzielonych przez gminê ulg, umorzeñ, odro-
czeñ, zwolnieñ i zaniechania poboru oraz obni¿enia stawek
podatków wynosi 598.573 z³. co stanowi 5,6% wykonanych
dochodów bud¿etu gminy ogó³em.
Zaleg³o�ci wobec bud¿etu gminy z tytu³u podatków i op³at na
dz. 31.12.2003 r. stanowi¹ kwotê 558.048 z³., co stanowi 5,3%
wykonanych dochodów ogó³em w tym:
- w podatku rolnym  - 137.311 z³.

- w podatku od nieruchomo�ci - 286.360 z³.

- w podatku le�nym  � 15 z³.

- w podatku od �rodków transportowych  - 38.518 z³.

- w podatku realizowanym przez Urzêdy Skarbowe
 - 8.423 z³.

- pozosta³e podatki  - 87.421 z³.

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

2.500 2.500 100,0

75414 Obrona cywilna 2.500 2.500 100,0
201 2.500 2.500 100,0

801 O�wiata i wychowanie 3.563 3.563 100,0
80101 Szko³y podstawowe 3.563 3.563 100,0

201 3.563 3.563 100,0
853 Opieka spo³eczna 728.564 728.541 100,0

85313

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

27.086 27.063 99,9

201 27.086 27.063 99,9

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

528.318 528.318 100,0

201 528.318 528.318 100,0

85316 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i
wychowawcze

14.168 14.168 100,0

201 14.168 14.168 100,0
85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 128.100 128.100 100,0

201 128.100 128.100 100,0

85378 Usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych

28.102 28.102 100,0

201 28.102 28.102 100,0
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.790 2.790 100,0

201 2.790 2.790 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

70.922 70.922 100,0

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 70.922 70.922 100,0
201 70.922 70.922 100,0
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Na zaleg³o�ci podatkowe zosta³o wystawionych 178 upo-
mnieñ, oraz przekazano 53 tytu³y wykonawcze do Urzêdu
Skarbowego, ponadto wydano 5 decyzji o roz³o¿enie na raty
zaleg³o�ci podatkowych.
W I kwartale 2004 r. z tytu³u zaleg³o�ci do tutejszego bud¿etu
wp³ynê³a kwota 37.410 z³.

Poz. 1879

Wyst¹piono do S¹du o zabezpieczenie hipoteczne dla
1 d³u¿nika na kwotê 2.818 z³.

Wydatki
Wykonanie wydatków bud¿etowych przedstawia siê nastêpu-
j¹co:

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 53.050 53.039 99,9

01010
Infrastruktura wodoci¹gowa i
sanitacyjna wsi

53.050 53.039 99,9

6050 53.050 53.039 99,9
W rozdziale tym �rodki wydatkowano na rozbudowê stacji wodoci¹gowej w Dobrzycy

01030 Izby rolnicze 16.500 16.344 99,1
2850 16.500 16.344 99,1

S¹ to wydatki poniesione na izby rolnicze � 2% wp³ywów z tytu³u podatku rolnego
010095 Pozosta³a dzia³alno�æ 28.600 27.484 96,1

4100 4.500 4.500 4.468 99,3
4110 100 100 30 30,0
4210 500 500 148 29,6
4300 23.500 23.500 22.838 97,2

W rozdziale tym poniesiono wydatki: prowizjê za �wiadectwa miejsca pochodzenia zwierz¹t, sk³adkê ZUS, us³ugi
transportowe, zakup nagród

600 Transport i ³¹czno�æ 1.121.550 1.117.126 99,6
60014 Drogi publiczne powiatowe 150.000 150.000 100,0

6300 150.000 150.000 100,0
S¹ to wydatki poniesione na wspó³finansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej relacji £êkociny �
Ko�miniec gmina Dobrzyca

60016 Drogi publiczne gminne 971.550 967.126 99,5
4210 130.000 128.858 99,1
4270 612.000 610.030 99,7
4300 74.500 73.334 98,4
6050 141.000 140.883 99,9
6060 14.050 14.021 99,8

W dziale 600 rozdzia³ 60016 wydatki poniesiono na: zakup t³uczenia, zimowe utrzymanie dróg, ulic, remonty dróg, ulic
chodników, wymiana znaków, remonty przepustów, budowê ulic Nowej, Krzywej, zakup wiat przystankowych

630 Turystyka 2.000 2.000 100,0
63095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.000 2.000 100,0

4210 2.000 2.000 100,0
S¹ to wydatki poniesione na zakup map, folderów o tematyce gminnej

700 Gospodarka mieszkaniowa 24.500 23.644 96,5

70005
Gospodarka gruntami i
nieruchomo�ciami

24.500 23.644 96,5

4300 24.500 23.644 96,5
W tym rozdziale wydatki poniesiono na opracowania geodezyjne, szacunki nieruchomo�ci

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 31.000 30.594 98,7

71004
Plany zagospodarowania
przestrzennego

31.000 30.594 98,7

4300 31.000 30.594 98,7
W rozdziale tym wydatki poniesiono na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego

750 Administracja publiczna 1.401.566 1.380.912 98,5
75011 Urzêdy wojewódzkie 97.650 97.148 99,5

4010 74.000 73.522 99,4
4040 5.650 5.643 99,9
4110 13.200 13.188 99,9
4120 1.750 1.750 100,0
4210 1.850 1.845 99,7
4440 1.200 1.200 100,0

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie USC (wynagrodzenia pracowników, zakup artyku³ów biurowych,
sk³adników ZUS, odpis ZF�S)

75022 Rady gmin 65.100 63.432 97,5
3030 61.000 60.318 98,9
4210 2.000 1.085 54,3
4300 600 535 89,2
4420 1.500 1.494 99,6
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W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie rady gminy, (diety za udzia³ w posiedzeniu zarz¹du, komisji, sesji, 
zakup art. biurowych) 
 75023  Urzêdy gmin 1.212.816 1.194.631 98,5 
  4010  684.600 676.120 98,8 
  4040  50.700 50.276 99,2 
  4110  115.200 114.637 99,5 
  4120  18.700 17.746 94,9 
  4140  4.000 3.446 86,2 
  4210  54.906 53.398 97,3 
  4260  17.000 16.154 95,0 
  4300  219.810 216.031 98,3 
  4410  17.100 17.012 99,5 
  4420  800 747 93,4 
  4430  16.000 15.156 94,7 
  4440  14.000 13.908 99,3 
W rozdziale tym wydatki poniesione na utrzymanie administracji samorz¹dowej (wynagrodzenia pracowników. Zakup 
artyku³ów biurowych, �rodki czysto�ci, energia, op³ata pocztowa, rozmowy telefoniczne, sk³adki, szkolenia, delegacje, 
sk³adki ZUS, odpis ZF�S 

 75047  
Pobór podatków, op³at i 
niepodatkowych zale¿no�ci 

26.000 25.701 98,9 

  4100  26.000 25.701 98,9 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej kontroli ochrony prawa i 
sadownictwa 

29.507 29.500 100,0 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy 
pañstwowej kontroli ochrony prawa 

1.200 1.194 99,5 

  4110  143 138 96,5 
  4120  20 19 95,0 
  4210  237 237 100,0 
  4300  800 800 100,0 

W rozdziale tym wydatki poniesiono na prowadzenie sta³ego rejestru wyborców 

 75109  

Wybory do rad gmin, rad powiatów 
powiatów sejmików województw praz 
referenda gminn, powatowe i 
wojewódzkie 

3.574 3.574 100,0 

  3030  2.107 2.107 100,0 
  4110  38 38 100,0 
  4120  5 5 100,0 
  4210  714 714 100,0 
  4300  618 618 100,0 
  4410  92 92 100,0 

S¹ to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorz¹dowych 

 75110  
Referenda ogólnokrajowe i 
konstytucyjne 

24.733 24.732 100,0 

  3030  17.922 17.921 100,0 
  4110  223 223 100,0 
  4120  25 25 100,0 
  4210  1.315 1.315 100,0 
  4300  3.029 3.029 100,0 
  4410  2.219 2.219 100,0 
S¹ to wydatki poniesione na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniach 6 � 7 06.2003 r. 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

105.500 100.941 95,7 

 75404  Komendy wojewódzkie Policji 13.000 13.000 100,0 
  6220  13.000 13.000 100,0 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 90.000 85.441 94,9 
  3020  6.000 5.267 87,8 
  4110  1.100 1.021 92,8 
  4210  28.000 27.183 97,1 
  4260  15.000 13.816 92,1 
  4270  7.000 6.321 90,3 
  4300  28.400 27.506 96,9 
  4430  4.500 4.327 96,2 

S¹ to wydatki poniesione na utrzymanie OSP (wynagrodzenia za udzia³ w po¿arach, rycza³ty, zakup paliwa, sprzêtu, 
ubezpieczenie budynków, stra¿aków, samochodów, energie) 
 75414  Obrona cywilna 2.500 2.500 100,0 
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4210 2.500 2.500 100,0
W rozdziale tym wydatkowano �rodki na zakup materia³ów dotycz¹cych obrony cywilnej

757 Obs³uga d³ugu publicznego 60.000 58.918 98,2

75702
Obs³uga papierów warto�ciowych,
kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego

60.000 58.918 98,2

8070 60.000 58.918 98,2
S¹ to wydatki poniesione na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtego kredytu

801 O�wiata i wychowanie 4.756.033 4.634.313 97,4
80101 Szko³y podstawowe 3.007.217 2.935.968 97,6

3020 156.500 155.795 99,6
3240 3.563 3.563 100,0
4010 1.896.000 1.861.496 98,2
4040 137.000 136.954 99,9
4110 377.300 346.635 91,9
4120 51.800 47.221 91,2
4210 160.000 159.734 99,8
4240 10.000 9.910 99,1
4260 26.510 26.509 100,0
4300 67.456 67.176 99,6
4410 2.288 2.175 95,1
4440 118.800 118.800 100,0

S¹ to wydatki poniesione na utrzymanie szkó³ (wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, �rodki
czysto�ci, energia, artyku³y biurowe, zakup opa³u, rozmowy telefoniczne, badania lekarskie, zakup pomocy naukowych,
sk³adki ZUS, ZF�S, dod. mieszkaniowe)

80104
Oddzia³y klas �0� w przedszkolach i
szko³ach podstawowych

90.014 87.200 96,9

3020 6.500 6.238 96,0
4010 60.100 58.743 97,7
4040 4.538 4.538 100,0
4110 12.310 11.261 91,5
4120 1.680 1.534 91,3
4210 991 991 100,0
4440 3.850 3.850 100,0

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie klas zerowych (wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki ZUS, dodatki mieszkaniowe)

80110 Gimnazja 1.347.141 1.315.532 97,7
3020 90.295 90.294 100,0
4010 780.008 764.404 98,0
4040 59.386 59.385 100,0
4110 159.600 146.136 91,6
4120 21.834 19.902 91,2
4210 119.662 119.661 100,0
4240 4.000 3.821 95,5
4260 16.000 15.648 97,8
4300 39.800 39.727 99,8
4410 5.204 5.203 100,0
4420 2.252 2.251 100,0
4440 49.100 49.100 100,0

S¹ to wydatki poniesione na utrzymanie gimnazjum (wynagrodzenie, sk³adki ZUS, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
dodatki mieszkaniowe, odpis na ZF�S, artyku³y biurowe, energie, �rodki czysto�ci)

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 118.706 118.705 100,0
4300 118.706 118.705 100,0

W rozdziale tym �rodki wydatkowano na dowo¿enie uczniów do szkó³

80114
Zespo³y ekonomiczno administracyjne
szkó³

149.595 144.733 96,8

3020 727 727 100,0
4010 97.760 95.385 97,6
4040 7.990 7.870 98,5
4110 18.900 16.885 89,4
4120 2.590 2.229 88,8
4210 13.946 13.945 100,0
4260 30 15 50,0
4300 3.122 3.122 100,0
4410 945 900 95,3
4440 3.585 3.585 100,0
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W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie zespo³u ekonom. adm. szkó³ (wynagrodzenie plus pochodne, 
delegacje, energia, zakup art. Biurowych, op³ata pocztowa, prowizja bankowa, ZF�S) 

 80146  
Dokszta³canie i doskonalenie 
nauczycieli 

11.194 9.788 87,4 

  3020  11.194 9.788 87,4 
W rozdziale tym poniesiono wydatki na dokszta³canie nauczycieli 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 32.166 23.387 72,7 
  4300  10.486 689 6,6 
  4440  21.689 21.689 100,0 

W tym rozdziale �rodki zaplanowane na ZF�S dla nauczycieli emerytów i rencistów 
851   Ochrona zdrowia 83.100 80.718 97,1 

 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 83.100 80.718 97,1 
  4110  2.000 1.734 86,7 
  4120  300 250 83,3 
  4210  18.500 18.101 97,8 
  4260  1.000 762 76,2 
  4300  56.100 55.830 99,5 
  4410  1.000 616 61,6 
  4430  1.000 235 23,5 
  6060  3.200 3.190 99,7 

W rozdziale tym wydatki poniesiono na realizacjê ustawy o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³anie alkoholizmowi 
zgodnie z uchwalonym programem (wynagrodzenia pe³nomocnika, szkolenia, zakup artyku³ów biurowych, czynsze) 

853   Opieka spo³eczna 1.517.513 1.516.018 99,9 

 85313  

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 
op³acane za osoby pobieraj¹ce 
niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

27.086 27.063 99,9 

  3110  774.826 774.818 100,0 
  4110  11.010 11.010 100,0 
  4580  22 21 95,5 

W rozdziale tym �rodki wydatkowano na wyp³atê zasi³ków z pomocy spo³ecznej 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki 
na ubezpieczenie spo³eczne 

785.858 785.849 100,0 

  3110  774.826 774.818 100,0 
  4110  11.010 11.010 100,0 
  4580  22 21 95,5 

W rozdziale tym �rodki wydatkowano na wyp³atê zasi³ków z pomocy spo³ecznej 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 191.860 190.406 99,2 
  3110     

W rozdziale tym wydatki poniesiono na wyp³atê dodatków mieszkaniowych 

 85316  
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i 
wychowawcze 

14.168 14.168 100,0 

  3110  14.168 14.168 100,0 
S¹ to wydatki poniesione na wyp³atê zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 367.045 367.038 100,0 
  4010  249.799 249.798 100,0 
  4040  16.698 16.698 100,0 
  4110  50.002 50.001 100,0 
  4120  6.795 6.791 99,9 
  4210  10.347 10.347 100,0 
  4270  418 418 100,0 
  4300  21.404 21.404 100,0 
  4410  4.356 4.356 100,0 
  4430  122 122 100,0 
  4440  7.104 7.103 100,0 

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie pracowników o�rodka pomocy spo³ecznej (wynagrodzenia, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne, delegacje, artyku³y biurowe, �rodki czysto�ci, op³ata pocztowa, prowizja bankowa, 
odpis ZF�S 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne 
us³ugi opiekuñcze 

6.874 6.873 100,0 

  4110  739 739 100,0 
  4120  101 101 100,0 
  4300  6.034 6.033 100,0 

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie osób sprawuj¹cych pomoc s¹siedzk¹ 
 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 28.102 28.102 100,0 
  3110  28.102 28.102 100,0 
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W rozdziale tym �rodki wydatkowano na pomoc pieniê¿n¹ dla rolników poszkodowanych w wyniku klêski suszy 2003 r. 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 96.520 96.519 100,0 
  3110  80.169 80.169 100,0 
  4300  16.351 16.350 100,0 

S¹ to wydatki poniesione na do¿ywianie dzieci w szko³ach 
854   Edukacyjna opieka wychowawcza 761.404 740.433 97,3 

 84401  �wietlice szkolne 111.060 107.263 96,6 
  3020  3.662 3.622 100,0 
  4010  77.821 75.871 97,5 
  4040  5.617 5.616 100,0 
  4110  16.200 14.690 90,7 
  4120  2.300 2.000 87,0 
  4210  1.600 1.564 97,8 
  4440  19.680 19.680 100,0 

W tym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie �wietlicy � zatrudnienie pracowników obs³ugi, wynagrodzenie plus 
pochodne, odpis na ZF�S, �rodki czysto�ci) 

 85404  Przedszkola 645.444 628.615 97,4 
  3020  22.200 22.191 100,0 
  4010  406.743 398.803 98,1 
  4040  30.990 30.989 100,0 
  4110  79.100 71.846 90,8 
  4120  30.812 30.812 100,0 
  4210  1.600 1.564 97,8 
  4440  3.860 3.860 100,0 

S¹ to wydatki poniesione z utrzymaniem 5 przedszkoli na terenie gminy (p³ace, pochodne, dodatki mieszkaniowe, �rodki 
czysto�ci, energia, drobne naprawy, odpis ZF�S) 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów 2.400 2.400 100,0 
  3240  2.400 2.400 100,0 

S¹ to wydatki poniesione na stypendia dla uczniów 

 85446  
Dokszta³canie i doskonalenie 
nauczycieli 

2.500 2.165 86,6 

  3020  2.500 2.165 86,6 

900   
Gospodarka komunalna i ochrona 
�rodowiska 

624.994 627.559 97,6 

 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 181.500 181.408 99,9 
  6050  181.500 181.408 99,9 

W rozdziale tym wydatkowano �rodki na opracowanie dokumentacji technicznej na budowê oczyszczalni �cieków wraz z 
czê�ci¹ kanalizacji 

 90002  Gospodarka odpadami 46.400 46.378 99,9 
  6610  46.400 46.378 99,9 

�rodki wydatkowano na rozbudowê wysypiska miêdzy gminnego w Dobrej Nadziei 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 3.000 2.178 72,6 
  4300  3.000 2.178 72,6 

W tym rozdziale wydatki poniesiono na utrzymanie gminnego wysypiska �mieci 

 90004  
Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach 

17.200 17.149 99,7 

  4210  15.200 15.153 99,7 
  4300  2.000 1.996 99,8 

W rozdziale tym wydatki poniesiono na utrzymanie zieleni na terenie ca³ej gminy 
 90015  O�wietlanie ulic, placów i dróg 263.922 260.348 98,7 
  4260  208.922 206.592 98,9 
  4300  2.000 1.996 97,7 

S¹ to wydatki poniesione na o�wietlenie ulic, dróg na terenie ca³ej gminy, oraz remont o�wietlenia ulicznego 
 90017  Zak³ady gospodarki komunalnej 57.000 57.000 100,0 
  2650  57.000 57.000 100,0 

W rozdziale tym przekazano dotacjê dla Zak³adu Komunalnego zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy 
 90095  Pozosta³a dzia³alno�æ 73.922 63.098 85,4 
  4300  73.922 63.098 85,4 

S¹ to wydatki poniesione na wykup przy³¹cza gazowego, op³ata za pobór wody 

921   
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

320.900 319.420 99,5 

  92109 
Domy i o�rodki kultury, �wietlice i 
kluby 

165.000 165.000 100,0 

  2550  165.000 165.000 100,0 
W rozdziale tym przekazano dotacje na utrzymanie GOK 

 92116  Biblioteki 148.900 148.900 100,0 
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  2550  148.900 148.900 100,0 
W rozdziale tym przekazano dotacje na utrzymanie bibliotek 

 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ 7.000 5.520 78,9 
  4300  7.000 5.520 78,9 

W rozdziale tym wydatki poniesiono na dzia³alno�æ kulturaln¹ 
926   Kultura fizyczna i sport 73.000 70.702 96,6 

  4210  34.500 34.259 99,3 
  4260  3.000 1.252 41,7 
  4300  28.000 27.718 99,0 
  4430  7.500 7.473 99,6 

S¹ to wydatki poniesione na utrzymanie klubów sportowych � LZS gminnych (zakup sprzêtu, wynajem autokaru, 
ubezpieczenia) 

Wydatki bud¿etowe na plan 11.028.667 z³ wykonano w kwocie
10.829.675 z³ co stanowi 98,2% planu.
Z kwoty tej wydatkowano na:
wydatki bie¿¹ce plan 9.537.211 z³ wykonano 9.338.530 z³ tj.
97,6%
wydatki na zadania zlecone plan 889.256 z³ wykonano 889.226
z³ tj. 100,0%
wydatki maj¹tkowe plan 602.200 z³. wykonano 601.919 z³ tj.
99,9%
Wydatki w poszczególnych dzia³ach kszta³tuj¹ siê na poziomie
od 95,7% do 100% planowanych wydatków. Zad³u¿enie gminy
z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu na koniec roku wynosi 1.210.000
z³.
Zobowi¹zania gminy na dzieñ 31.12.2003 r. stanowi¹ kwotê
730.883 z³., z kwoty tej 186.000 z³. z³ to zobowi¹zania wynika-
j¹ce z Uchwa³y Rady Gminy Dobrzyca Nr XXXV/203/02 z dnia
14 lutego 2002 r. w sprawie zaci¹gania zobowi¹zañ na lata
2003 � 2004.

W dziale 853 Opieka spo³eczna w rozdziale 85314 §3110
wyst¹pi³y zobowi¹zania na kwotê 924 z³. wed³ug wyja�nieñ
z³o¿onych przez Kierownika GOPS wynikaj¹ one z tego, ¿e
w dniu 19 grudnia 2003 r. GOPS zosta³ obci¹¿ony rachunkiem
przez MOPS w Wa³brzychu na kwotê 923,83 z³. (termin
p³atno�ci 14 dni) z tytu³u przyznania zasi³ku macierzyñskiego
osobie przebywaj¹cej na tamtejszym terenie a posiadaj¹cej
zameldowanie na pobyt sta³y w Dobrzycy. W tym okresie
tutejszy O�rodek nie posiada³ ju¿ �rodków finansowych na ten
cel gdy¿ zosta³y rozdysponowane na podstawie wydanych
decyzji. Nale¿no�æ zosta³a uregulowana w m - cu styczniu br.
Natomiast w dziale 853 rozdziale 85313 §4580 i rozdz. 85314
§4580 poniesione zosta³y wydatki z tytu³u odsetek i wynikaj¹
one z odroczenia terminu p³atno�ci sk³adek ZUS za pod-
opiecznych tutejszego O�rodka.

Zadania zlecone
W ramach zadañ zleconych wydatkowano:

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan 
Wykona

nie 
% 

750   Administracja publiczna 54.200 54.200 100,0 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 54.200 54.200 100,0 
  4010  40.000 40.000 100,0 
  4040  4.000 4.000 100,0 
  4110  7.400 7.400 100,0 
  4120  1.000 1.000 100,0 
  4210  600 600 100,0 
  4440  1.200 1.200 100,0 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa i s¹downictwa 

1.200 1.195 99,6 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

1.200 1.195 99,6 

  4110  143 138 96,5 
  4120  20 20 100,0 
  4210  237 237 100,0 
  4300  800 800 100,0 

 75109  
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw oraz referenda gminne, powiatowe i 
wojewódzkie 

3.574 3.574 100,0 

  3030  2.107 2.107 100,0 
  4110  38 38 100,0 
  4120  5 5 100,0 
  4210  714 714 100,0 
  4300  618 618 100,0 
  4410  92 92 100,0 
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 24.733 24.732 100,0 
  3030  17.922 17.921 100,0 
  4110  223 223 100,0 
  4120  25 25 100,0 
  4210  1.315 1.315 100,0 
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  4300  3.029 3.029 100,0 
  4410  2.219 2.219 100,0 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

2.500 2.500 100,0 

 75414  Obrona cywilna 2.500 2.500 100,0 
  4210  2.500 2.500 100,0 

801   O�wiata i wychowanie 3.563 3.563 100,0 
 80101  Szko³y podstawowe 3.563 3.563 100,0 
  3240  3.563 3.563 100,0 

853   Opieka spo³eczna 27.086 27.063 99,9 

 85313  
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne op³acane przez 
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy 
spo³ecznej 

27.086 27.063 99,9 

  4130  25.876 25.853 99,1 
  4580  1.210 1.210 100,0 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenie spo³eczne 

528.318 528.318 100,0 

  3110  517.286 517.286 100,0 
  4110  11.010 11.010 100,0 
  4580  22 22 100,0 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 14.168 14.168 100,0 
  3110  14.168 14.168 100,0 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 128.100 128.100 100,0 
  4010  87.600 87.600 100,0 
  4040  6.500 6.500 100,0 
  4110  16.850 16.850 100,0 
  4120  2.340 2.340 100,0 
  4210  2.250 2.250 100,0 
  4270  150 150 100,0 
  4300  8.150 8.150 100,0 
  4410  1.650 1.650 100,0 
  4430  60 60 100,0 
  4440  2.550 2.550 100,0 
 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 28.102 28.102 100,0 
  3110  28.102 28.102 100,0 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 2.790 2.790 100,0 
  3110  2.790 2.790 100,0 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 70.922 70.922 100,0 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 70.922 70.922 100,0 
  4260  70.922 70.922 100,0 

Wydatki maj¹tkowe
W ramach planowanych wydatków maj¹tkowych w kwocie
602.200 z³. z bud¿etu gminy wydatkowano 601.919 z³. co
stanowi 99,9%, z kwoty tej wydatki na zadania inwestycyjne

na plan 392.800 z³. wykonano 392.541 z³. co stanowi 99,9%
planu.

Wykonanie zadañ inwestycyjnych przedstawia siê nastêpuj¹-
co:

Nazwa Plan Wykonanie % 
rozbudowa stacji wodoci¹gowej 53.050 53.039 100,0 
budowa drogi gminnej Fabianów, Dobrzyca 141.000 140.883 99,9 
zakup wiaty przystankowej 14.050 14.021 99,9 
zakup komputera 3.200 3.190 99,7 
opracowanie dokumentacji technicznej na budowê 
oczyszczalni 

181.500 181.408 99,9 

Na wspó³finansowanie w budowie drogi powiatowej relacji
£êkociny � Ko�miniec przekazano kwotê 150.000 z³. oraz na
rozbudowê wysypiska miêdzygminnego wydatkowano kwotê
46.378 z³.
Ponadto z bud¿etu gminy wydatkowano kwotê 13.000 z³ na
dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji
w Dobrzycy.

Gospodarka pozabud¿etowa
Z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ jednostek gospodarki
pozabud¿etowej na plan 370.900 z³ przekazano dotacje
w kwocie 370.900 z³ tj. 100%.
Z planowanej dotacji podmiotowej w kwocie 313.900 z³ prze-
kazano 313.900 z³. tj. 100% z przeznaczeniem dla:
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Nazwa Plan Wykonanie % 
GOK 165.000 165.000 100,0 
Biblioteki 148.900 148.900 100,0 

�rodki te s¹ przeznaczone na bie¿¹ce utrzymanie w/w placó-
wek.
Ponadto z planowanej dotacji przedmiotowej dla Zak³adu
Komunalnego w kwocie 57.000 z³ przekazano kwotê 57.000 z³.
tj. 100%.
Ogó³em przychody zak³adu bud¿etowego na plan 790.000 z³.
wykonano  820.324 z³. tj. 103,8% planu.
z kwoty tej przypada na:

dochody w³asne na plan 733.000 z³. wykonano 763.324 z³. tj.
204,1%
dotacja z bud¿etu gminy na plan 57.000 z³. wykonano 57.000
z³. tj. 100%.
Rozchody zak³adu bud¿etowego gminy na plan 790.000 z³.
wykonano 820.324 z³. z kwoty tej przypada na:

Nazwa Plan Wykonanie 
wynagrodzenia 281.500 269.546 
pochodne 64.600 59.962 
pozosta³e koszty 419.900 467.062 
zakupy inwestycyjne 24.000 23.754 

s¹ to koszty zwi¹zane z utrzymaniem stacji wodoci¹gowej,
sieci wodoci¹gowej oraz budynków komunalnych.
Przychody i wydatki funduszy celowych
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie i kszta³towaniu �rodowiska
zosta³ utrzymany Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Przychody GFO�iGW na plan 21.000 z³. stanowi¹ kwotê
1.161.489 z³.
Z w/w funduszu wydatkowano kwotê 48.517 z³. z przeznacze-
niem na finansowanie w utrzymaniu wysypiska �mieci, zakup
koszy do segregacji odpadów, prowizja bankowa. Pozosta³a
kwota 1.112.972 z³. stanowi stan �rodków obrotowych na
koniec roku, �rodki te bêd¹ w 2004 r. przeznaczone na budowê
oczyszczalni �cieków w Dobrzycy.
W m - cu wrze�niu gmina otrzyma³a z tyt. op³at za usuniêcie
drzew i krzewów kwotê 1.113.604 z³. w zwi¹zku z planowan¹
budow¹ oczyszczalni �cieków w roku 2004 postanowiono
�rodki te przeznaczyæ na w/w zadanie. W celu pozyskania
dodatkowych �rodków finansowych zosta³y zdeponowane
jako lokata bankowa.

Przychody i wydatki �rodków specjalnych
Ogó³em przychody �rodków specjalnych na plan 60.000 z³.
wykonano 61.317 z³. w tym:
- dochody w³asne plan 58.000 z³. wykonanie 57.846 z³.

- �wietlica na plan 18.000 z³. wykonano 13.202 z³. tj. 73,3%

- przedszkola na plan 35.000 z³. wykonano 40.650 z³. tj.
116,1%

- Urz¹d Gminy na plan 5.000 z³. wykonano 3.994 z³. tj. 79,9%

Pozosta³a kwota 3.471 z³. s¹ to �rodki obrotowe pozosta³e
z roku ubieg³ego.
Na dochody �rodka specjalnego sk³adaj¹ siê, wp³aty rodziców
na ¿ywienie dzieci w szko³ach, przedszkolach oraz wp³aty na
pokrycie kosztów przygotowania posi³ków, oraz wp³aty za
zajêcie pasa drogowego.
Z w/w �rodków specjalnych wydatkowano kwotê 57.087 z³.
z przeznaczeniem na zakup art. ¿ywno�ciowych oraz pokrycie
kosztów przygotowania posi³ków, remont dróg.
Pozosta³a kwota 4.230 z³. stanowi stan �rodków obrotowych
na koniec roku.
W okresie realizacji bud¿etu gminy prowadzono bardzo
oszczêdn¹ gospodarkê finansow¹ aby wp³ywaj¹ce do bud¿e-
tu dochody pokrywa³y wydatki bie¿¹ce oraz wydatki na zada-
nia inwestycyjne.
Bud¿et gminy za rok 2003 zamkn¹³ siê niedoborem w kwocie
216.267 z³.
Przychody z tytu³u zaci¹gniêtego kredytu stanowi¹ kwotê
490.000 z³.
Na sp³atê kredytu z bud¿etu gminy wydatkowano kwotê
240.000 z³.
Na dzieñ 31.12.2002 r. gmina posiada wolne �rodki w kwocie
35.452 z³. jako nadwy¿kê �rodków pieniê¿nych na rachunku
bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ce z rozliczeñ kredytów i po¿yczek
z lat ubieg³ych.
Z bud¿etu gminy w 2003 r. nie udzielono dotacji dla innych
podmiotów publicznych.

Wójt
(�) mgr Zdzis³aw Wo�niak
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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY I MIASTA KRAJENKA ZA 2003 ROK.

Bud¿et na 2003 r. zosta³ przyjêty przez Radê Miejsk¹
w Krajence uchwa³¹ nr VIII/34/03 z dnia 28 marca 2003 r., któr¹
ustalono:
- dochody bud¿etu w wysoko�ci 9.616.719 z³.

- wydatki bud¿etu w wysoko�ci 9.677.519 z³.

W wydatkach ustalonych wyodrêbniono:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ w kwocie

5.206.328 z³.

b) dotacje z bud¿etu w kwocie  502.946 z³.

c) wydatki maj¹tkowe w kwocie 838.103 z³.

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zapla-
nowana by³a kwota 496.120 z³.

W roku 2003 bud¿et by³ zmieniany uchwa³ami i zarz¹dzeniami
burmistrza:
- uchwa³¹ nr IX/39/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 25

kwietnia 2003 r.

- uchwa³¹ nr X/47/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27
czerwca 2003 r.

- zarz¹dzeniem Nr 50/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajen-
ka z dnia 30 czerwca 2003 r. - zmienionym zarz¹dzeniem
Nr 63/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 23
lipca 2003 r.

- zarz¹dzeniem Nr 65/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajen-
ka z dnia 13 sierpnia 2003 r.

- uchwa³¹ nr XI/48/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 5
wrze�nia 2003 r.

- uchwa³¹ Nr XII/54/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26
wrze�nia 2003 r.

- zarz¹dzeniem Nr 76/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajen-
ka z dnia 30 wrze�nia 2003 r.

- uchwa³¹ Nr XIV/63/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30
pa�dziernika 2003 r.

- uchwa³¹ Nr XV/71/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 4
grudnia 2003 r.,

- uchwa³¹ Nr XVI/75/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30
grudnia 2003 r.

Po zmianach, na 31.12.2003 r. bud¿et gminy osi¹gn¹³:
- dochody bud¿etu w wysoko�ci 10.246.954 z³.

- wydatki bud¿etu w wysoko�ci 10.367.044 z³.

W wydatkach ustalonych wyodrêbniono:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ w kwocie

5.194.566 z³.

b) dotacje z bud¿etu w kwocie  524.002 z³.

c) wydatki maj¹tkowe w kwocie 1.340.717 z³.

Na zadania zlecone po stronie wydatków i dochodów zapla-
nowana by³a kwota 576.199 z³.

Bud¿et gminy zosta³ skalkulowany w oparciu o dochody
w³asne i wynikaj¹ce z zawiadomieñ Ministra Finansów
i Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu b¹d� zwiêkszeniu
dotacji i subwencji. Gmina otrzyma³a zawiadomienia o usta-
leniu kwot subwencji, dotacji oraz o zwiêkszeniu b¹d� przy-
znaniu dotacji w I pó³roczu 2003:

Poz. 1880

Kwota Klasyfikacja Przeznaczenie Uwagi

5.385.211 subwencja ogólna
wysoko�æ
ostateczna

514.034 zawiadomienie o wysoko�ci dotacji jw.

15.133 900-90015-201 finansowanie o�wietlenia dróg publicznych, dla których gmina
nie jest zarz¹dc¹

5 zawiadomieñ w I
pó³roczu

9.784 801-80195-203
zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych dla nauczycieli
emerytów

2.100 853-85313-201

uzupe³nienie �rodków na ubezpieczenia zdrowotne za osoby
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej (zasi³ek
okresowy, rentê socjaln¹, zasi³ek sta³y wyrównawczy,
gwarantowany zasi³ek okresowy

5.618 801-80101-201

sfinansowanie czê�ci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako
zasi³ek losowy w formie rzeczowej, obejmuj¹cy podrêczniki
szkolne o warto�ci do 100 z³ - dla uczniów podejmuj¹cych
naukê w klasach pierwszych szkó³ podstawowych w roku
szkolnym 2003/2004

2 zawiadomienia

3.330 853-85395-201

sfinansowanie czê�ci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako
zasi³ek celowy w formie rzeczowej w wysoko�ci 90 z³.
obejmuj¹cy plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory
szkolne dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach
pierwszych szkó³ podstawowych w roku szkolnym 2003/2004

2 zawiadomienia

31.860 853-85315-203
dofinansowanie wyp³at dodatków mieszkaniowych
realizowanych w I i II kwartale 2003 r.

2 zawiadomienia
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46.131 853-85395-203
dofinansowanie zadania w³asnego gminy w zakresie
do¿ywiania uczniów

2 zawiadomienia

12.900 853-85314-201 wyp³aty obligatoryjnych zasi³ków z pomocy spo³ecznej

13.865 751-75110-201

sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia
referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej; w tym na diety
dla cz³onków obwodowych komisji ds. referendum -9165 z³

2 zawiadomienia

1.020 751-75101-201 aktualizowanie spisu wyborców

Ponadto gmina uzyska³a �rodki w kwocie 33.560,60 z³ od
Zarz¹du Powiatowego Dróg w Z³o-towie na op³acenie faktury
za roboty drogowe wykonane w 2002 r. w zwi¹zku z zada-
niem: modernizacja drogi Czajcze - �miardowo (udzia³ ZDP

w kosztach zadania). Zmiany dokonano po stronie dochodów
i odpowiednio po stronie wydatków - nie zmieniaj¹c prze-
znaczenia �rodków.

W drugim pó³roczu zmiany wynika³y z zawiadomieñ:

Data pisma
Data

wp³ywu
Znak pisma Kwota [z³]

Klasyfikacja
bud¿etowa [dz-

rozdz.-par]
Przeznaczenie �rodków

28.07.03 7.08.03 ST5-4820-17g/2003 400.000 758-75801-292 remont sali gimnastycznej
4.08.03 7.08.03 FB

1/3011/471/2003
9.777 900-90015-201 finansowanie o�wietlenia dróg

publicznych, dla których gmina nie jest
zarz¹dc¹

4.08.03 7.08.03 FB 1/3011/456/2003 13.920 853-85315-203 dofinansowanie wyp³at dodatków
mieszkaniowych

3.09.03 8.09.03 FB 1/3011/514/2003 11.706 853-85395-203 dofinansowanie zadania w³asnego gminy
w zakresie do¿ywiana uczniów

9.09.03 12.09.03 FB
1/3011/525/2003

7.780 853-85315-203 dofinansowanie wyp³at dodatków
mieszkaniowych

10.09.03 15.09.03 FB 1/3011/388/2003 39.000 853-85314-201 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
emerytalno-rentowe

16.09.03 18.09.03 FB
1/3011/226/03

1.900 853-85313-201 op³acenie sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej (tj.
zasi³ek sta³y, rentê socjaln¹, zasi³ek sta³y
wyrównawczy oraz gwarantowany zasi³ek
okresowy)

12.09.03 29.09.03 ST5-4820-34g/2003 3.600 801-80101-292 Zwiêkszenie czê�ci o�wiatowej subwencji
z przeznaczeniem na dofinansowanie
kosztów adaptacji pomieszczeñ szkolnych
na gabinety profilaktyczne

26.05.03 2.06.03 ST3-4820-25/2003 -2941 758-75801-292 ustalenie ostatecznej kwoty czê�ci
rekompensuj¹cej subwencji ogólnej
(69853 z³ + 57288 z³); jest ona niniejsza o
2941 z³ w stosunku do pierwotnie
zak³adanej w bud¿ecie gminy

7.10.03 16.10.03 ST3-4820-68/2003
29.09.03 2.10.03 FB I-8/3011/567/03 -2.500 853-85316-201 zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i

wychowawcze
13.373 853-85314-201 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

emerytalno - rentowe
17.10.03 20.10.03 FB I-

3/3011/577/03
-63.969 853-85314-201 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki

emerytalno - rentowe
-850 853-85316-201 zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i

wychowawcze
22.10.03 24.10.03 FB-I-

5/3011/375/03
2.550 801-80101-201 sfinansowanie czê�ci wyprawki szkolnej,

obejmuj¹cej podrêczniki szkolne do 100 z³
- dla uczniów podejmuj¹cych naukê w
klasach pierwszych szkó³ podstawowych
w roku szkolnym 2003/2004

30.09.03 3.10.03 DS.
111/0724/47/2003 /8

10.000 926-92605-630 pomoc na dofinansowanie budowy
boiska sportowego w Krajence

28.10.03 31.10.03 FBI-5/3011/621/03 12.650 853-85315-203 dofinansowanie wyp³at dodatków
mieszkaniowych

6.11.03 14.11.03 FBI-
6/3011/662/03

5.990

7.11.03 14.11.03 FBI-6/3011/654/03 12.400 853-85314-201 zasi³ki z pomocy spo³ecznej
14.11.03 19.11.03 FBI- -684 853-85316-201 zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
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4/3011/681/03 wychowawcze

790 853-85313-201 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

7.600 853-85314-201 zasi³ki z pomocy spo³ecznej

27.11.03 1.12.03 ST5-4820-54g/2003 20.000 758-75801-292 zwiêkszenie subwencji o�wiatowej z
przeznaczeniem na zakup wyposa¿enia do
nowobudowanych obiektów
o�wiatowych

28.11.03 4.12.03 FB I-4/3011/655/03 7.746 853-85378-201 pomoc pieniê¿n¹ dla rolników po-
szkodowanych w wyniku klêski suszy w
2003 r.

509.838

Uchwalony bud¿et na 2003 rok po uwzglêdnieniu zmian
wprowadzonych uchwa³ami Rady Miejskiej i Zarz¹dzeniami
Burmistrza Gminy i Miasta zosta³ zrealizowany w nastêpuj¹-
cych kwotach:
- wykonane dochody ogó³em: 10.161.247 z³

- wykonane wydatki ogó³em: 10.249.440 z³

- wynik finansowy (minus)  -88.193 z³

Bud¿et gminy i miasta w podstawowych wielko�ciach wyko-
nano w nastêpuj¹cych kwotach:

Plan Wykonanie %
I. Dochody ogó³em 10.246.954 10.161.247 99,2
w tym:
I. Podstawowe dochody podatkowe 3.241.614 3.113.026 96,0
w tym:
udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

25.000 39.807 159,2

udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych 913.886 848.916 92,9
podatek rolny 337.011 339.444 100,7
podatek od nieruchomo�ci 1.667.877 1.594.266 95,6
podatek le�ny 110.840 112.346 101,4
podatek od �rodków transportowych 86.000 88.467 102,9
podatek dochodowy od osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ
gospodarcz¹, op³acany w formie karty podatkowej

12.000 12.200 101,7

op³ata skarbowa 43.000 31.166 72,5
podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 46.000 46.414 100,9
II. Dotacje celowe
na zadania w³asne gminy 158.755 158.755 100,0
na zadania zlecone gminie 576.199 571.058 99,1
III. Ró¿ne rozliczenia
z tego
czê�æ podstawowa 469.525 469.525 100,0
czê�æ o�wiatowa 4.937.843 4.937.843 100,0
czê�æ rekompensuj¹ca 398.502 398.502 100,0
w tym: subwencje z tyt. ulg i zwolnieñ w pod. rolnym i le�nym 127.141 127.141 100,0
II. Wydatki ogó³em
w tym:

10.367.044 10.249.440 98,9

Wydatki maj¹tkowe 1.340.717 1.334.516 99,5
Wydatki bie¿¹ce
z tego:

9.026.327 8.914.924 98,8

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 5.194.566 5.175.467 99,6
zadania zlecone z zakresu gospodarki komunalnej 24.910 24.910 100,0
zadania zlecone z zakresu opieki spo³ecznej 463.936 458.998 98,9
zadania zlecone z zakresu administracji pañstw. 64.100 64.100 100,0
zadania zlecone z zakresu bezpieczeñstwa publicznego 200 200 100,0
zadania zlecone - prowadzenie rejestru wyborców 1.020 1.020 100,0
zadania zlecone - referendum ogólnokrajowe w sprawie przy st¹pienia RP
do Unii Europejski ej

13.865 13.661 98,5

zadania zlecone - o�wiata i wychowanie (wydatki zwi¹zane z wyprawk¹
szkoln¹ dla uczniów klas pierwszych szko³y podstawowej)

8.168 8.168 100,0

dotacje dla gminnych jednostek organizacyjnych i dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
w tym:
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Komunalny Zak³ad U¿yteczno�ci Publicznej 10.000 10.000 100,0
KOK w Krajence (instytucja kultury) 268.000 268.000 100,0
Biblioteki (instytucja kultury) 80.300 80.300 100,0
Caritas Parafii p.w. �w. Anny w Krajence 15.000 15.000 100,0
Stowarzyszenie Pomocy Zespo³owi Szkó³ Zawodowych Przem.
Spo¿ywczego w Krajence
Parafia w G³ubczynie - ochrona i konserwacja zabytków (renowacja
ko�cio³a pw. �w. Trójcy)

20.000 20.000 100,0

I. Opis dochodów bud¿etowych.

Uchwalony na 2003 rok bud¿et gminy przewidywa³ osi¹gniê-
cie dochodów w kwocie 9.616.719 z³. a po zmianach 10.246.954
z³. z czego wykonano 10.161.247 z³. (99,2%). Strukturê docho-
dów bud¿etowych wed³ug dzia³ów, rozdzia³ów i paragrafów
przedstawia za³¹cznik Nr 1. Realizacja dochodów bud¿eto-
wych z poszczególnych �róde³ dochodów przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Dochodów w dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo nie planowa-
no; wykonanie 335 z³ s¹ to op³aty za wydawanie �wiadectw
miejsca pochodzenia zwierz¹t.
Dochody w dziale 020 Le�nictwo planowane w kwocie 2.000
z³ (dotycz¹ce op³at za dzier¿awê obwodów ³owieckich na
polach przez ko³a ³owieckie) wykonanie 281 z³. Dochody
realizuje Starostwo Powiatowe i przekazuje gminie (stron¹
umowy dzier¿awy obwodu jest Starosta w imieniu Skarbu
Pañstwa).
Dochody w dziale 600 Transport i ³¹czno�æ planowane
w kwocie 33.561 z³., wykonano w kwocie 33.561 z³. (100,0%).
Dotyczy³y one zobowi¹zania z 2002 roku Powiatowego Zarz¹-
du Dróg zwi¹zanego z modernizacj¹ drogi powiatowej prze-
biegaj¹cej przez dzia³ki nale¿¹ce m.in. do gminy (porozumie-
nie z 2002 roku).
Dochody w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa planowane
w kwocie 172.570 z³. wykonano w kwocie 210.415 z³. (121,9%).
Wp³ywy w tym dziale to:
- przekszta³cenie wieczystego u¿ytkowania w prawo w³a-

sno�ci:  16.021 z³.,

- czynsze dzier¿awne za u¿ytkowanie gruntów w mie�cie
i gminie, czynsze za wynajem lokali u¿ytkowych w mie�cie
oraz lokali mieszkalnych na wsi: 77.587z³.,

- wp³ywy ze sprzeda¿y mienia komunalnego, sp³aty ratalne
za sprzedane mienie komunalne i odsetki nale¿ne:

103.517 z³.,

- op³aty za wieczyste u¿ytkowanie gruntów w mie�cie:
12.317 z³.,

- odsetki od nieterminowych wp³at op³aty za wieczyste
u¿ytkowanie gruntów i czynszów:  99 z³.,

- zwrot kosztów upomnieñ: 874 z³.,

Dochody w dziale 750 Administracja publiczna planowane
w kwocie 64.100 z³., wykonano w kwocie 67.155 z³. (104,8%),
w tym:
- dotacja na zadania zlecone gminie z zakresu administracji

rz¹dowej:  64.100 z³.

- wp³ywy z ró¿nych dochodów - rozliczenia z lat ubieg³ych:
228 z³.

- wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych: 2.827 z³.

Dochody w dziale 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
planowane w kwocie 14.885 z³., wykonano 14.681 z³. (98,6%).
Z tego:
- �rodki na prowadzenie i aktualizacjê rejestru wyborców:

1.020 z³.,

- �rodki na przeprowadzenie referendum w sprawie przy-
st¹pienia RP do Unii Europejskiej: 13.865 z³. (wykorzystane
w kwocie 13.661 z³. reszta zwrócona w roku bud¿etowym).

Dochody w dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa planowane dochody w kwocie 1.200 z³.,
wykonano w kwocie 200 z³. (16,7%). Z tego:
- �rodki na obronê cywiln¹: 200 z³.,

- nie wykonano dochodów w rozdziale Stra¿ Miejska (man-
daty, grzywny i inne kary pieniê¿ne od ludno�ci).

Dochody w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej planowano w kwocie 3.403.199 z³., z czego
wykonano 3.288.490 z³. (96,6%).Wp³ywy w tym dziale to m.in.:

§ �ród³o pochodzenia dochodów Plan Wykonanie %
001 podatek dochodowy od osób fizycznych 913.886 848.916 92,9
002 podatek dochodowy od osób prawnych 25.000 39.807 159,2
032 podatek rolny od osób prawnych 35.013 34.771 99,3
032 podatek rolny od osób fizycznych 301.998 304.637 100,9
035 wp³ywy z karty podatkowej 12.000 12.200 101,7
033 podatek le�ny od osób prawnych 107.028 108.671 101,5
033 podatek le�ny od osób fizycznych 3.812 3.675 96,4
031 podatek od nieruchomo�ci osób prawnych 1.127.215 1.131.112 100,3
031 podatek od nieruchomo�ci osób fizycznych 540.662 463.154 85,7
036 podatek od spadków i darowizn 3.000 4.794 159,8
043 op³aty lokalne 20.600 18.878 91,6
041 op³ata skarbowa 43.000 31.166 72,5
048 wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 81.500 96.687 118,6
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049
wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez j.s.t. na
podst. odrêbnych ustaw

2.600 1.100 42,3

050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 46.000 46.429 100,9
069 wp³ywy z ró¿nych op³at 4.500 5.473 121,6
037 podatek od posiadania psów 12.385 12.346 99,7
034 podatek od �rodków transportowych osób prawnych 6.000 5.028 83,8
034 podatek od �rodków transportowych osób fizycznych 80.000 83.439 104,3
091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 37.000 36.171 97,8

ogó³em dzia³ 3.403.199 3.288.490 96,6

Nieznaczny wp³yw na wykonanie dochodów w podatku rol-
nym i od nieruchomo�ci od osób fizycznych to odroczenia,
z tego:
- odroczenia w podatku rolnym od osób fizycznych:

1.200,50 z³.,

- odroczenia w podatku od nieruchomo�ci: 1.032 z³.,

- odroczenia odsetek: 31,10 z³.

Sporadyczne umorzenia podatku stosuje siê jedynie do po-
datników, którzy znajduj¹ siê w bardzo trudnej sytuacji finan-
sowej.
W roku 2003 wystawiono 234 sztuk tytu³ów wykonawczych,
z tego:
- 232 szt. dla osób fizycznych na kwotê 67.542,90 z³.

- 2 szt. dla osób prawnych na kwotê 29.741,30 z³.

Komornik przekaza³ z ww. tytu³ów ok. 35.000 z³.

W roku 2003 wystawiono oko³o 1.300 szt. upomnieñ. Upo-
mnienia wys³ane zosta³y:

L.p. Rodzaj zaleg³o�ci Liczba upomnieñ
1 podatek od �rodków transportowych 20
2 wieczyste u¿ytkowanie gruntów 50
3 podatek od posiadania psów 150
4 nale¿no�ci inne (m.in. czynsze) 80
5 tzw. ³¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne 1.000

Razem 1.300

Ponadto, w ramach zabezpieczenia wiêkszych nale¿no�ci
w podatku od nieruchomo�ci dokonano wpisu hipoteki przy-
musowej o warto�ci ok. 132.272,69 z³. w odniesieniu do
jednego podatnika (na zaleg³o�ci do 31.12.2002 r.; zaleg³o�æ
110.609,99 z³. i odsetki 21.662,70 z³.) oraz wydano decyzjê
okre�laj¹c¹ zaleg³o�ci w podatku od nieruchomo�ci za 2003
r. (do raty lipcowej 2003 r. w³¹cznie) na kwotê 51.149 z³. (plus
1.883,30 z³. odsetki), która uprawomocni³a siê od 5 sierpnia
2003 r. Na kwotê tê ustanowiono tak¿e hipotekê. Poczynaj¹c
od 25 czerwca 2003 r. wywieszono na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Gminy i Miasta wykaz podatników bêd¹cych
przedsiêbiorcami, którym umorzono w 2003 r. zaleg³o�æ po-
datkow¹ w kwocie powy¿ej 100 z³. oraz podatek rolny. Wykaz
ten jest bie¿¹co aktualizowany. Skutki obni¿enia przez Radê
Miejsk¹ maksymalnych stawek podatkowych obliczone za
okres sprawozdawczy spowodowa³y zmniejszenie dochodów
o kwotê 586.752 z³., z czego:
- w podatku od nieruchomo�ci: 549.582 z³.

- w podatku od �rodków transportowych:  37.170 z³.

Skutki udzielonych przez gminê ulg, odroczeñ, umorzeñ
i zwolnieñ obliczone za okres sprawozdawczy wynosz¹ ogó-
³em 77.691 z³., z tego:
- podatek rolny 2.461 z³.

- podatek od nieruchomo�ci 70.066 z³.

- pozosta³e dochody (odsetki) 5.164 z³.

Dochody w dziale 758 Ró¿ne rozliczenia planowane w kwocie
5.805.870 z³., wykonano w kwocie 5.805.193 z³. (99,9%) w tym:

- czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. 4.937.843 z³.

- czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 469.525 z³.

- czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
398.502 z³.

w tym:
subwencja z tyt. ulg i zwolnieñ ustawowych w podatku
rolnym i le�nym: 127.141 z³. zwroty op³at, podatków i odsetek
z rozliczenia z urzêdów skarbowych (minus): -677 z³.
Dochody w dziale 853 Opieka spo³eczna planowane w kwocie
599.973 z³., wykonano w kwocie 592.105 z³. (98,7%). W wiêk-
szo�ci s¹ to dotacje na funkcjonowanie o�rodka pomocy
spo³ecznej, wyp³atê �wiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz wy-
p³atê dodatków mieszkaniowych. Dochody w dziale 801 O�wia-
ta i wychowanie planowane w kwocie 36.886 z³., wykonano
w kwocie 36.886 z³. (100%), siê na któr¹ sk³adaj¹ dotacje na
odpisy na ZF�S dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz
dotacja na podrêczniki (wyprawki) dla uczniów rozpoczynaj¹-
cych szko³ê. Dochody w dziale 854 Edukacyjna opieka wycho-
wawcza planowane w kwocie 77.800 z³., wykonano w kwocie
77.035 z³. (99,0%), na któr¹ sk³adaj¹ siê op³aty za przedszkole.
Dochody w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska planowane w kwocie 24.910 z³., wykonano
w kwocie 24.910 z³. (100,0%). Jest to dotacja celowa przezna-
czona na zwrot poniesionych kosztów o�wietlenia drogowego
na drogach, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹.
Dochody w dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan 10.000 z³.,
wykonanie 100% - dotacja na inwestycjê z Urzêdu Marsza³-
kowskiego - opis w dalszej czê�ci.
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II. Opis wykonania wydatków bud¿etowych.

Planowane wydatki bud¿etowe (bie¿¹ce, inwestycyjne i dota-
cje) w kwocie ogó³em 10.367.044 z³. wykonano w wysoko�ci
10.249.440 z³. (98,9%). Realizacjê wydatków wed³ug dzia³ów,
rozdzia³ów i paragrafów przedstawia za³¹cznik Nr 2.
W dziale 010 Rolnictwo i ³owiectwo planowano �rodki
w kwocie 11.990 z³., z czego wykonano 11.805 z³. (98,5%),
w tym:
- finansowanie Izb Rolniczych (obowi¹zkowa sk³adka

w wysoko�ci 2% podatku rolnego):  6.706 z³.,

- na konserwacjê urz¹dzeñ melioracyjnych na gruntach
komunalnych: 644 z³.,

- prace zwi¹zane z wycink¹ drzew oraz wykonanie eksper-
tyzy niedoboru opadów: 1.830 z³.

- organizacja do¿ynek gminnych  650 z³.,

Poz. 1880

- zorganizowanie konkursu �Piêkna Wie�� 1.975 z³.

W dziale 600 Transport i ³¹czno�æ planowano wydatki w
kwocie 108.661 z³., z czego wykonano 100.822 z³. (92,8%).
Wydatki w tym dziale to m.in.:
- utrzymanie przystanku PKS w Krajence (jest to budynek

gminny), w którym finansowane s¹: zu¿ycie energii elek-
trycznej, wywóz nieczysto�ci, zu¿ycie wody, us³ugi komi-
niarskie, drobne naprawy oraz utrzymanie przystanków
PKS na terenie gminy: 3.491 z³.,

- od�nie¿anie dróg, profilowanie, naprawy nawierzchni oraz
transport ¿u¿la:  53.713 z³.,

- modernizacja nawierzchni dróg gminnych (zakup ¿u¿la):
10.057 z³.,

- zap³ata za modernizacjê drogi Augustowo - �miardowo:
33.561 z³.

Miejsce i rodzaj prac drogowych Ilo�æ [mb]
1. Za³adunek oraz transport piasku na drogi gruntowe:
�miardowo Kraj. - do cmentarza 510
Krajenka ul. Lipowa 46
Paruszka 53
Czajcze �M³yn 43
Razem 652
2. Nawiezienie ¿u¿la na drogi:
�miardowo Kraj. � cmentarz 590
¯ele�nica 30
Paruszka 325
G³ubczyn 96
Skórka na ulicach: Sosnowej, S³onecznej, Le�nej i Górnej 728
Krajenka ul. Brzozowa � parking 29
Tarnówczyn 43
Le�nik 700
Razem 2.541
(rolnicy z Le�nika i Tarnówczyna w³asnym transportem przewie�li
¿u¿el ze sk³adu w Krajence oraz dokonali niwelacji ¿u¿la)
3. Niwelacja dróg gruntowych i ¿u¿lowych na terenie Gminy
Skórka 1.885
G³ubczyn 4.800
�miardowo Kraj. 1.980
Czajcze � M³yn 310
Paruszka 5.175
Dolnik 2.350
Podró¿na 2.980
Pogórze 1.150
Barankowe 1.140
Krajanka ul. Floriañska, S³owackiego, Toruñska 730
Razem 22.500

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki planowano
w kwocie 28.000 z³., z czego wykonano 22.600 z³. (80,7%),
w tym na zwi¹zane z wycen¹ nieruchomo�ci i ich podzia³em:
22.600 z³. Opó�nienie w publikacji uchwa³y w sprawie sprze-
da¿y mieszkañ komunalnych wp³ynê³o na opó�nienie w pro-
cedurach sprzeda¿y, w tym finansowanie wycen i podzia³ów.
W dziale 710 Dzia³alno�æ us³ugowa planowane wydatki
w kwocie 38.250 z³., wykonano w wysoko�ci 35.793 z³. (93,6%)
G³ówne wydatki w tym dziale to opracowania geodezyjne
i kartograficzne zwi¹zane ze zmianami planów zagospodaro-
wania przestrzennego na terenie miasta i gminy.

W dziale 750 Administracja publiczna planowano wydatki
1.470.387 z³., z czego wykorzystano 1.434.167 z³. (97,5%).
Zadania w³asne plan: 1.406.287 z³.; wykonanie: 1.370.067 z³.
(97,4%) w tym:
1) Wydatki Rady Miejskiej planowane w kwocie 74.780 z³.,

wykonane w 62.217 z³. (83,2%), z czego przypada na:

- diety dla radnych za udzia³ w posiedzeniach Sesji,
komisji, diety dla Przewodnicz¹cego Rady i Zastêpcy
Przewodnicz¹cego Rady:  57.600 z³.,

- podró¿e s³u¿bowe radnych:  827 z³.,
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- zakup art. spo¿ywczych na posiedzenia Rady: 2.270 z³.,

- szkolenie radnych: 1.520 z³.

2) Plan w rozdziale Urzêdy gmin w kwocie 1.253.431 z³.,
wykonano w wysoko�ci 1.233.893 z³. (98,4%), a wydatki
przeznaczono m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ: 804.932
z³.,

- wydatki na podró¿e s³u¿bowe krajowe: 29.316 z³.,

- zu¿ycie energii elektrycznej, CO i wody: 2 9.831 z³.,

- wydatki rzeczowe i zakup us³ug: zakup materia³ów
biurowych, �rodki czysto�ci, prenumerata czasopism,
przepisów prawnych, zakup materia³ów do drobnych
napraw i remontów, opieka nad programami kompu-
terowymi, op³aty pocztowe, telefoniczne, wywóz nie-
czysto�ci, drobne naprawy sprzêtu, konserwacja cen-
trali telefonicznej, op³aty komornicze, prowizja banko-
wa, odp³atno�æ za szkolenia pracowników, umowy -
zlecenia, zakup sprzêtu komputerowego (podzespo³y
do napraw, monitory, kable po³¹czeniowe), zakup pro-
gramu komputerowego, zakup mebli i szafek metalo-
wych, badania lekarskie pracowników, aktualizacja
programu �LEX�, wykonanie przy³¹cza telefonicznego
w budynku Urzêdu, obs³uga telewizyjna uroczysto�ci
czy spotkañ integracyjnych m.in. �Spotkanie par z 50-
letnim po¿yciem ma³¿eñskim�: 280.255 z³.,

- odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
(obowi¹zkowy):  23.964 z³.,

- wykonanie sieci komputerowej w budynku UGiM wraz
z zakupem serwera i oprogramowania sieciowego:
33.895 z³. (inwestycje),

- wydatki na zakupy inwestycyjne: 31.700 z³. (zakup
kserokopiarki cyfrowej oraz komputerów stacjonar-
nych i przeno�nych).

3) Wydatki w rozdziale Pobór podatków, op³at i niepodatko-
wych nale¿no�ci bud¿etowych zaplanowano w kwocie
20.150 z³., z czego wydatkowano kwotê 20.043 z³. (99,5%).
Wydatki dotycz¹ g³ównie zakupu art. biurowych i us³ug
telekomunikacyjnych oraz wynagrodzenia za inkaso so³ty-
sów.

4) Wydatki w rozdziale pozosta³a dzia³alno�æ zaplanowano w
kwocie 55.000 z³., z czego wykorzystano 51.586 z³. (93,8%)
z tego miêdzy innymi:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ stra¿nika
miejskiego: 29.475 z³.,

b) podró¿e s³u¿bowe so³tysów i stra¿nika miejskiego:
7.558 z³.,

c) sk³adki dla Zwi¹zku Gmin Krajna:  5.108 z³.,

d) sk³adki na Wielkopolski O�rodek Kszta³cenia i Studiów
Samorz¹dowych: 5.160 z³.

e) wydatki rzeczowe i zakup us³ug:  3.610 z³.,

z tego wydatki dla ko³a emerytów i rencistów, oraz
wydatki zwi¹zane z uroczystym wrêczeniem medali za
wieloletnie po¿ycie ma³¿eñskie: 1.358 z³.

f) odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
(obowi¹zkowy); 675 z³.

Zadania zlecone w dziale 750 Administracja publiczna ogó³em
planowano w kwocie 64.100 z³., wykonano w kwocie 64.100
z³. (100,0%), z czego ca³o�æ finansowana dotacj¹ celow¹ na
zadania z zakresu administracji rz¹dowej - Urzêdy wojewódz-
kie. Dotacja pokrywa ca³o�æ kosztów wynagrodzeñ i czê�æ
kosztów pochodnych od wynagrodzeñ. W kwocie wykonania
mieszcz¹ siê wydatki zwi¹zane z wynagrodzeniem i pochod-
nymi dwóch pracowników realizuj¹cych zadania zlecone.
W dziale 751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwo-
wej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa planowano
wydatki w kwocie 14.885 z³., z czego wykonano 14.681 z³.,
(98,6%).
W rozdziale 75101 - plan 1.020 z³., wydatkowano 1.020 z³.
Wydatki rzeczowe: 1.020 z³.
W rozdziale 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
- plan 13.865 z³.; wykonano 13.661 z³. (98,5%). Na kwotê nie
wykonania sk³ada siê dieta cz³onka komisji ds. przeprowadze-
nia referendum, który nie uczestniczy³ w pracach komisji.
Niewykorzystan¹ czê�æ dotacji zwrócono do bud¿etu pañ-
stwa. W dziale 754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa planowano wydatki w kwocie 185.200 z³.,
z czego wykonano 183.004 z³. (98,9%). W rozdziale 75412 -
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne - na plan 184.000 z³., wydatkowano
181.804 z³. (98,8%). Wydatki w tym rozdziale przeznaczone s¹
na utrzymanie 3 jednostek - OSP Krajenka, Augustowo
i Podró¿na.
Najwa¿niejsze wydatki to m.in.:

- ekwiwalent za udzia³ w akcjach ratowniczych: 8.284 z³.,

- sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne: 2.391 z³.,

- zakup sprzêtu do wozów bojowych, zakup paliwa,
oleju, zakup umundurowania, emblematów, propor-
czyków, sprzêtu muzycznego,wêgla oraz innych mate-
ria³ów i sprzêtu: 22.120 z³.,

- wydatki zwi¹zane z zakupem energii elektrycznej i
cieplnej: 14.711 z³.,

- umowy - zlecenia, przegl¹d sprzêtu p. - po¿., konser-
wacja i naprawa instrumentów muzycznych, wywóz
nieczysto�ci, badania kierowców, organizacja przegl¹-
du Orkiestr Dêtych: 36.002 z³.,

- podró¿e s³u¿bowe krajowe (w tym: koszty przejazdu
Kapelmistrza)  4.692 z³.,

- sk³adka cz³onkowska (chór), za przegl¹d techniczny
samochodów OSP, ubezpieczenia stra¿aków: 3.604 z³.

- zakup specjalnego samochodu stra¿ackiego; 90.000 z³.

W rozdziale 75414 - Obrona cywilna planowano wydatki
w kwocie 200 z³.; wydatkowano kwotê 200 z³. na �rodki
czysto�ci do magazynu OC.
W rozdziale 75495 - Pozosta³a dzia³alno�æ na plan 1.000 z³. -
wykonano 1.000 z³., z przeznaczeniem na zakup paliwa do
samochodów dla komisariatu Policji w Krajence.
W dziale 757 Obs³uga d³ugu publicznego planowano wydatki
w kwocie 5.300 z³. wykonano w kwocie 5.299 z³. (99,98%).
Wydatki dotycz¹ obs³ugi po¿yczek zaci¹gniêtych w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-

Poz. 1880
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nej z siedzib¹ w Poznaniu. Jedna po¿yczka dotyczy zadania
inwestycyjnego p.n. �Budowa kolektora sanitarnego ulic:
Zielna -Krótka w Krajence� zaci¹gniêta w roku 2001, oraz trzy
po¿yczki zaci¹gniête w roku 2003 dotycz¹ce modernizacji
kot³owni wêglowych na gazowe w Publicznych Szko³ach
Podstawowych
- G³ubczynie Filia w �miardowie Kraj.

- G³ubczynie Filia w Podró¿nej

oraz modernizacja kot³owni w Sali gimnastycznej w Krajence,
ul. W³. Jagie³³y 15 A.
W dziale 758 Ro¿ne rozliczenia - rezerwy ogólne i celowe
zaplanowano rezerwê ogóln¹ w kwocie 26.156 z³. Rezerwa nie
zosta³a rozdysponowana.
W dziale 801 O�wiata i wychowanie planowano wydatki
w kwocie 5.710.190 z³., z czego wykorzystano 5.703.365 z³.
(99,9%).
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planowano
wydatki w kwocie 919.448 z³. z czego wydano 919.213 z.³
(99,9%).
Ogó³em bud¿et O�wiaty na rok 2003 uchwalono na kwotê
6.629.638 z³. W ci¹gu roku zosta³y zwiêkszone plany na
dotacje celowe (podrêczniki dla klas pierwszych) o kwotê
5.618 z³. oraz na Fundusz �wiadczeñ Socjalnych dla nauczy-
cieli emerytów o kwotê 9.784 z³. Ponadto zwiêkszono plan na
inwestycje w o�wiacie o kwotê 420.000 z³.
Bud¿et O�wiaty obejmuje dwa dzia³y gospodarki:
801 - O�wiata i Wychowanie
854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Dzia³ 801 obejmuje finansowo siedem rozdzia³ów bud¿eto-
wych o nazwie:
80101 - Szko³y Podstawowe
80104 - Przedszkola przy Szko³ach Podstawowych
80110-Gimnazja
80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³
80114 - ZEASiP
80146 - Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ
Dzia³ 854 obejmuje dwa rozdzia³y bud¿etowe:
85404 - Przedszkola, w ramach którego realizuje siê zadania
czterech przedszkoli
85446 - Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Bud¿et za rok 2003 zosta³ wykonany w 100%, w tym �rodki
przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne stanowi¹ 74,11%.
Wydatki na �rodki rzeczowe w roku 2003 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
W PSP Krajanka zakupiono odkurzacz, �rodki czysto�ci, prasê,
artyku³y kancelaryjne oraz naczynia do nowo powsta³ej od m-
ca IX 2003 r. sto³ówki szkolnej, kupiono równie¿ ksi¹¿ki do
biblioteki a tak¿e sprzêt sportowy (43.652 z³.). Znaczn¹ czê�æ
�rodków poch³onê³y op³aty za energiê, gaz, wodê i �cieki
(99.501 z³.) oraz op³aty telekomunikacyjne, RTV, us³ugi na-
prawcze. �rodki na remonty przeznaczono na malowanie sal

lekcyjnych, remont instalacji elektrycznej, wykonanie s³up-
ków metalowych (35.424 z³.).
W PSP G³ubczyn zakupiono czê�ci do kserokopiarki, prasê,
ksi¹¿ki, wyk³adzinê (29.025 z³.). Op³aty za gaz, energiê wodê
i �cieki wynosi³y 19.500 z³. Poza tym op³aty telefoniczne,
wywóz nieczysto�ci, us³ugi naprawcze wynios³y 15.460 z³.
Natomiast na remonty takie jak malowanie i remont instalacji
elektrycznej wydano 9.500 z³.

W PSP Skórka �rodki na wydatki rzeczowe zosta³y wykorzy-
stane na zakup opa³u, do Szko³y w Skórce i SPF w Dolniku
(23.350 z³.), �rodków czysto�ci, ksi¹¿ek i artyku³ów kancelaryj-
nych oraz na op³aty za energiê, telefony, prowizje bankowe
(27.560 z³.). W ramach remontów wykonano malowanie sal
lekcyjnych i korytarzy (7.240 z³.).
Do Gimnazjum zakupiono meble do klas lekcyjnych (11.260
z³.), �rodki czysto�ci, sprzêt sportowy, ksi¹¿ki, artyku³y biuro-
we (29.190 z³.). Op³aty za gaz, energiê i inne wynios³y 53.756
z³. �rodki na remonty przeznaczono na wykonanie wjazdu na
teren Gimnazjum (10.871 z³.), oraz prace malarskie i dekarskie
(5.530 z³.).
ZEASiP �rodki na wydatki rzeczowe przeznaczy³ na zakup
dwóch komputerów (6.130 z³.) oraz programów komputero-
wych (ksiêgowo�æ, p³ace i kadry - 5.976 z³.). Zakupiono
równie¿ 3 biurka i 2 fotele w kwocie 1.420 z³. Pozosta³e
wydatki takie jak artyku³y biurowe, prowizje bankowe, us³ugi
informatyczne, rycza³t za samochód wynosi³y 19.206 z³.
W dowo¿eniu wykorzystano �rodki w kwocie 139.472 z³. na
dowóz uczniów do szkó³ i gimnazjum.
W Przedszkolu w Krajence zakupiono zabawki, pomoce dy-
daktyczne (5.862 z³.), �rodki czysto�ci, kserokopiarkê, zap³aco-
no za energiê, gaz, wodê i �cieki (64.429 z³.), op³aty RTV,
telefoniczne oraz inne us³ugi (7.993 z³.). Na remonty takie jak
malowanie naprawa schodów wej�ciowych wydano �rodki
w wysoko�ci 8.553 z³.
W Przedszkolu w Skórce zakupiono kserokopiarkê (1.220 z³.),
opa³, �rodki czysto�ci pomoce dydaktyczne druki oraz doko-
nano op³at za energiê, wodê i �cieki, monta¿ alarmu (17.311
z³.)
Przedszkole w Podró¿nej wykorzysta³o �rodki na zakup prasy,
pomocy naukowych, op³at za gaz, energiê, wodê i �cieki.
W Przedszkolu w G³ubczynie zakupiono wyk³adzinê do sali
(520 z³.), �rodki czysto�ci, opa³, zabawki i inne pomoce dydak-
tyczne. Ponadto �rodki przeznaczono na op³aty za energiê,
us³ugi naprawcze (7.405 z³.). Wykonano równie¿ malowanie
pomieszczeñ (2.870 z³.).
Na dochody Urzêdu Gminy i Miasta jednostka obs³uguj¹ca
O�wiatê - ZEASiP w roku 2003 r. odprowadzi³a kwotê w
wysoko�ci 42.750 z³., która sk³ada siê z op³at za czynsze, co,
gara¿e, wodê i �cieki oraz op³aty za czesne w publicznych
przedszkolach w wysoko�ci 77.036 z³.
W kwotach ogólnych wykonanie bud¿etu przez jednostki
o�wiatowe przedstawia siê;

Poz. 1880

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan Wykonanie w tym:
Wynagrodze

nia i
pochodne

% pozosta³e %

801 80101 PSP Krajenka 1.536.448 1.193.125 77,65 343.323 22,35
PSP G³ubczyn; SPF
Podró¿na; SPF
�miardowo

706.100 566.458 80,22 139.642 19,78
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PSP Skórka; SPF Dolnik 596.206 484.330 81,24 111.876 18,76
Razem rozdz. 2.926.754 2.920.558 2.243.913 76,83 594.841 20,37

80104 Przedszkola przy Szko³ach
Podst.

44.051 44.051 36.115 7.936

Dolnik 20.008 15.427 77,10 4.581 22,90
�miardowo 24.043 20.688 80,05 3.355 16,22

80110
Gimnazjum/ w tym
dotacja na Niepubliczne
Gimnazjum

2.327.566
130.702

2.327.466 958.032 73,02 353.943
130.702

26,98

80113 Dowo¿enie 175.478 175.478 26.926 15,31 148.552 84,69
80114 ZEASiP 188.397 188.397 147.493 78,29 40.904 21,71

80146 Dokszta³canie i
doskonalenie zawodowe

17.160 17.160 17.160

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 28.718 28.718 28.718 100,00
Inwestycje 1.103.491 1.097.295

80101 88.000 81.804 kwoty ujête w wykonaniu odpowiednich
rozdzia³ów powy¿ej

80110 1.015.491 1.015.491
Razem dzia³ 5.708.124 5.701.828 3.412.479 59,85 1.192.054 20,91

854 85404 PP Krajenka 612.569 473.633 77,32 138.936 22,68
PP Skórka 167.053 133.752 80,07 33.301 19,93
PP G³ubczyn 71.813 55.536 77,33 16.277 22,67
PP Podró¿na 65.053 48.718 74,89 16.335 25,15
Razem rozdz. 916488 916.488 711.639 77,65 204.849 22,35

85446 Dokszta³canie i
doskonalenie zawodowe

2.960 2.960 2.960

Razem 919.448 919.448 711.639 77,40 207.809 22,60
Ogó³em 6.627.572 6.621.276 4.124.118 62,29 1.399.863 21,14

�rodki specjalne
Zgromadzone �rodki na koncie specjalnym pochodz¹ z wp³at
rodziców i s¹ przeznaczone na ¿ywienie dzieci w przedszko-
lach. Na pocz¹tek roku 2003 stan �rodków specjalnych na
rachunku bankowym wynosi³ 7.343 z³. W ci¹gu roku wp³ynê³a
kwota w wysoko�ci 74.046 z³. Na zakup ¿ywno�ci do Publicz-
nych Przedszkoli na terenie GiM Krajenka wykorzystano kwo-
tê w wysoko�ci 76.664 z³. Stan �rodków pieniê¿nych na dzieñ
31.12.2003 r. wynosi 4.725 z³. Ponadto, w planie finansowym
UMiG zaplanowane by³y �rodki w rozdz. 80195, w kwocie
2.066 z³ z przeznaczeniem na wsparcie imprez organizowa-
nych przez szko³y i innej dzia³alno�ci. W roku 2003 wydano
na ten cel 1.537 z³. w tym: nagrody w Turnieju Wiedzy
o Ruchu Drogowym (organizowany we wspó³pracy z Komen-
d¹ Powiatowa Policji w Z³otowie), puchary w zawodach
lekkoatletycznych m³odzie¿y szkolnej, wykonanie tablicy in-
formacyjnej przez Klub Europejski przy Gimnazjum, nagranie
kasety z uroczysto�ci nadania imienia Publicznemu Gimna-
zjum w Krajence.
W dziale 851 Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwo-
cie 91.500 z³., z czego wykorzystano 80.518 z³. (88,0%) z tego:
- dotacja dla Caritas na prowadzenie �wietlic socjoterapeu-

tycznych:  15.000 z³.,

- wydatki na przeciwdzia³anie alkoholizmowi (diety komisji,
szkolenia i spektakle, realizacja programu profilaktyki,
zakup czasopism z dziedziny ochrony zdrowia, czynsz za
�wietlicê, us³ugi transportowe): 55.421 z³.,

- podró¿e s³u¿bowe krajowe: 97 z³.,

- koszty dojazdu chorych do poradni specjalistycznych:
10.000 z³.

W dziale 853 Opieka spo³eczna planowano wydatki w kwocie
1.004.133 z³., z czego wykonano w kwocie 997.809 z³. (99,4%).
W rozdziale 85315 Dodatki mieszkaniowe - planowano wydat-
ki na kwotê 232.740 z³.; wydatkowano 231.355 z³. (99,4%).
Wydatki finansowane s¹ dotacj¹ celow¹ (72.200 z³.) oraz
�rodkami w³asnymi gminy (159.155 z³.). Udzia³ dotacji
w finansowaniu dodatków mieszkaniowych wynosi 31,2%.
W roku 2003 wydano 322 decyzje. Z dop³at korzysta³y 322
rodziny. Zadanie ujête by³o w planie finansowym UGiM.
Pozosta³e zadania opieki spo³ecznej realizowa³a odrêbna jed-
nostka bud¿etowa.

Wykonanie bud¿etu w zakresie zadañ MGOPS w Krajence za
rok 2003.
Miejsko Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Krajence
w okresie sprawozdawczym zatrudnia³ 4 pracowników; jeden
etat pracownika socjalnego op³acano w ramach zadañ w³a-
snych gminy, a 3 etaty z dotacji od Wojewody. Okresowo na
4 m - ce zatrudniono w ramach sta¿u l osobê, której przed-
³u¿ono zatrudnienie w ramach robót publicznych na l miesi¹c.
Pomoc¹ spo³eczn¹ objêto 397 rodzin o ³¹cznej liczbie 1.736
osób w tych rodzinach. Dla tych rodzin udzielono �wiadczenia
w ró¿nej formie i wydano 1.024 decyzje (dana rodzina liczona
jest tylko raz a korzysta z ró¿nych �wiadczeñ w ramach
�rodków gminy i �rodków Wojewody). W ramach zadañ
zleconych przyznano decyzj¹ �wiadczenia dla 121 osób
W ramach zadañ w³asnych przyznano �wiadczenia dla 639
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osób (ró¿nego rodzaju, formy i liczby). Pracê socjaln¹ prowa-
dzono z 231 rodzinami. Najczêstszym powodem przyznania
pomocy osobom (rodzinom) by³o:
- bezrobocie - 234 rodziny,

- ubóstwo - 255, niepe³nosprawno�æ - 179,

- bezradno�æ w sprawach opiekuñczo - wychowawczych -
105,

Poz. 1880

- alkoholizm - 114,

- ochrona macierzyñstwa - 86.

Bud¿et w 2003 r. realizowano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami ustawy o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. nr
64, poz. 414 ze zm.) oraz ustawami o ubezpieczeniach spo³ecz-
nych i zdrowotnych, zasi³kach rodzinnych i pielêgnacyjnych.
Na finansowanie �wiadczeñ poniesiono wydatki:
Zadania zlecone (�rodki z dotacji od Wojewody):

Lp. �wiadczenie
Liczba osób

otrzymuj¹cych
Warto�æ �wiadczeñ

1 zasi³ki sta³e 5 25.080

2 zasi³ki sta³e wyrównawcze 18 30.625

3 zasi³ek okresowy gwarantowany 2 9.955

4 zasi³ek okresowy 11 2.056

5 renta socjalna 54 181.311

6 zasi³ki z tyt. ochrony macierzyñstwa 26 32.405

7 bilety kredytowane 2 81

8 specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 4 25.155

9 zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne 5 3.210

10 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6 9.791

11 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 40 9.453

12 wyprawka szkolna 37 3.330

13 pomoc rolnikom � susza 27 7.746

Razem 340.198

W ramach zadañ w³asnych gminy zrealizowano:
1) zasi³ki celowe i w naturze oraz specjalne celowe dla 262

osób na kwotê 167.280 z³. Udzielono 788 �wiadczenia,
wysoko�æ jednorazowego �wiadczenia wynosi �rednio
212 z³.

2) na us³ugi opiekuñcze �wiadczono u 4 osób samotnie
zamieszka³ych, �rednio 2 godz. dziennie. Nale¿no�æ za
wykonywanie us³ugi w kwocie 14.340 z³. zap³acono Agen-
cji Us³ug Opiekuñczych w Z³otowie. Czê�ciowa odp³atno�æ
od podopiecznych z tego tytu³u wynosi - 3.070 z³., tj. 21%
kosztów poniesionych przez Gminê na ten cel.

3) do¿ywianiem w szkole objêto 373 dzieci na kwotê 87.040
z³. Do¿ywianiem na wsi objêto 128 dzieci w piêciu szko³ach
wiejskich. Koszt jednostkowy do¿ywiania na wsi wynosi
1 z³. (dzieñ) na dziecko. Okres do¿ywiania wynosi³
6 miesiêcy tj. od kwietnia do czerwca i od pa�dziernika do
grudnia 2003 r. W okresie od I do VI 2003 r. prowadzono
do¿ywianie w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence
dla 123 dzieci. Cena obiadu jednodaniowego wynosi³a
3,20 z³. /dzieñ na dziecko. Us³ugê do¿ywiania zlecono
firmie prowadz¹cej sto³ówkê naterenie szko³y (P.H.U. �IVA�
I. Andrysiewicz).

W okresie od X do XII 2003 r. do¿ywianie przejê³a sto³ówka
dzia³aj¹ca w Publicznej Szkole Podstawowej w Krajence.
Do¿ywiano 117 uczniów; cena obiadu dwudaniowego wyno-
si³a 2,20 z³.
M³odzie¿ z gimnazjum: publicznego w ilo�ci - 74 osób
i niepublicznego w ilo�ci - 15 osób, do¿ywiano w sto³ówce
internatu Zespo³u Szkó³ Spo¿ywczych w Krajence; cena obia-
du: 2,35 z³. dziennie na dziecko. Do¿ywiano równie¿ 2 osoby
doros³e za kwotê 1.006 z³. Z analizy poziomu realizacji zadañ
oraz zapotrzebowania wynika³o, ¿e wystêpuje rezerwa �rod-
ków finansowych w rozdz. 85328 us³ugi opiekuñcze, rozdz.
85395 do¿ywianie st¹d dokonano zmian planów w rozdzia-
³ach:  85328 us³ugi opiekuñcze, poprzez zmniejszenie planu
z 31.680 z³. do 14.340 z³. Kwotê 17.340 z³. przeniesiono na
rozdz. 85395 do¿ywianie - 5.427 z³. oraz na rozdz. 85319
utrzymanie o�rodka - 11.913 z³. 85395 do¿ywianie, poprzez
zmniejszenie planu z 90.564 z³. na 88.046 z³. Kwotê 2.518 z³
przeniesiono na rozdz. 85314 zasi³ki i pomoc w naturze
Zestawienie wykonania zadañ w ujêciu finansowym - wyko-
nanie bud¿etu za okres od 1.01 do 31.12.2003 r. Dzia³ 853
Opieka Spo³eczna (zadania zlecone i w³asne); plan: 771.393 z³.;
wykonanie: 766.455 z³.; tj. 99,4%
Zadania zlecone:
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Rozdzia³ Plan [z³] Wykonanie [z³] % wykonania
85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 13.790 9.453 68,6
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze, w tym sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne

291.304 291.304 100,0

85316 Zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne 3.466 3.210 92,6

85319 Utrzymanie O�rodka w tym: wydatki zwi¹zane
z zatrudnieniem wydatki rzeczowe

118.800
118.800
100.135
18.665

100,0

85395 Wyprawka szkolna 3.330 3.330 100,0
85328 Specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 25.500 25.155 98,6
85378 susza 7.746 7.746 100,0
Ogó³em 463.936 458.999 98,9

Zadania w³asne

Rozdzia³ Plan [z³] Wykonanie [z³] % wykonania
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze 167.518 16.7518 100,0
85319 Utrzymanie O�rodka w tym:
wydatki zwi¹zane z zatrudnieniem
wydatki rzeczowe

37.553
37.552
28.699

8.853
100,0

85328 Us³ugi opiekuñcze 14.340 14.340 100,0
85395 Do¿ywianie w tym
�rodki finansowe Wojewody

88.046
57.837

88.046 100,0

Ogó³em 307.457 307.456 100,0

Ok. 10 ty�. z³ zadañ zleconych finansowane by³o przej�ciowo ze �rodków w³asnych gminy. Zestawienie wydatków rzeczowych
zwi¹zanych z utrzymaniem O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Krajence (rozdz. 85319)

�ród³o finansowania Wykonanie [z³] % udzia³

Zadania zlecone (z dotacji od Wojewody) 18.665 70

Zadania w³asne (ze �rodków Gminy) 8.853 30

Razem 27.518 100

Miejsko Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Krajence w 2003 r. na utrzymanie O�rodka poniós³ wydatki w kwocie 27.318
z³. Dotyczy³y one: zakupu wyposa¿enia technicznego

zestawu komputerowego + urz¹dzenie do archiwizacji 3.260,14

oprogramowania komputerowego 1.710,00

materia³ów do odga³êzienia sieci komp. 822,24

zasilacza ups 359,90

biurka komputerowego 169,99

po³¹czenia komputerów MGOPS w odga³êzienia sieci
komputerowej

463,60

Razem 6.785,87

* na zakupu us³ug i materia³ów biurowych poniesiono wydatek w wysoko�ci 4.122,32 z³., z czego:

artyku³y biurowe 1.794,90

papier ksero 583,20

zakup tonera 733,00

zakup gilotyny do papieru 119,56

us³uga (przegl¹d ksera) 891,66

Poz. 1880
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- rozmowy telefoniczne 617,00 z³.,

- op³aty pocztowe 2.844,30 z³.,

- us³ugi informatyka  3.450,00 z³.,

- szkolenia pracowników oraz prenumerata czasopism, gazet,
literatury 2.638,00 z³.,

- prowizje bankowe 815,00 z³.,

- podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.627,00 z³.,

- zakup art. BHP dla pracowników (herbata, napoje, myd³o,
rêczniki) 259,33 z³.,

- bindownica, niszczarka 1.111,01 z³.,

- meble biurowe 2.000,01 z³.,

- op³aty skarbowe  15,00 z³.,

- materia³y do remontu pomieszczeñ  1.033,00 z³.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
planowano wydatki w kwocie 324.144 z³. z czego wykonano
314.658 z³. (97,1%) na:
Rozdzia³ 90003 Oczyszczanie miast i wsi: 54.996 z³.,
Rozdzia³ 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
2.092 z³.,
Rozdzia³ 90013 Schroniska dla zwierz¹t (dotacja przedmioto-
wa dla KZUP): 10.000 z³.,
Rozdzia³ 90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg: 178.814 z³.,
Rozdzia³ 90095 Pozosta³a dzia³alno�æ: 68.756 z³.,
W rozdziale tym planowane s¹ te¿ �rodki na inwestycje
w wysoko�ci 13.205 z³., wykorzystane w kwocie 13.205 z³.
(100,0%).
W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
planowano wydatki w kwocie 371.800 z³., z czego wykorzysta-
no 371.800 z³. (100,0%), w tym:
- dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury (Domy

i o�rodki kultury, �wietlice i kluby) na plan 268.000 z³.
wykonano 268.000 z³. (100,0%)

- oraz dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
(biblioteki) na plan 80.300 z³. wykonano 80.300 z³. (100,0%).
Dotacje przekazywane by³y pod potrzeby funkcjonuj¹cej
instytucji kultury.

Poz. 1880

Dotacja na ochronê i konserwacjê zabytków - renowacja
ko�cio³a �w. Trójcy w G³ubczynie: plan 20.000 z³.; wykonanie
20.000 z³. (100,0%). Przedmiotem dotacji by³o dofinansowane
kosztów remontu dachu w ko�ciele - obiekcie zabytkowym
wpisanym do ewidencji zabytków a nastêpnie do rejestru
zabytków. Wykonano równie¿ inwentaryzacjê architektonicz-
n¹ ko�cio³a p.w. � w. Anny w Krajence na plan 3.500 z³.,
wykonanie 3.500 z³. Dokumentacja pozwala podj¹æ prace
konserwatorskie na tym obiekcie. W dziale 926 Kultura fizycz-
na i sport planowano wydatki w kwocie 57.000 z³., z czego
wykorzystano 53.906 z³ (94,6%). Z tego m.in.
- wydatki dotycz¹ce sêdziowania: 6.300 z³.

- zakup sprzêtu sportowego, paliwa do kosiarki, napoje
ch³odz¹ce, �rodki do oprysków, �rodki czysto�ci, cement,
wapno budowlane na drobne remonty, nawóz: 12.841 z³.

- za energiê 3.750 z³. w tym 1.652 z³ energia elektryczna
i op³aty sta³e za liczniki, reszta - woda,

- badania zawodników, us³ugi transportowe: 15.796 z³.

- sk³adki cz³onkowskie oraz wpisowe na turnieje:  720 z³.

Wydatki w tym dziale przeznaczone s¹ na utrzymanie boisk
(stadionu) w Krajence oraz finansowanie udzia³u w imprezach
sportowych (zawodach, meczach) sportowców zrzeszonych
w ludowych zespo³ach sportowych i uczniowskich klubach
sportowych. Propozycjê rozdysponowania �rodków dla LZS i
UKS zaopiniowano na wspólnym posiedzeniu komisji ds.
spo³ecznych Rady Miejskiej i przedstawicieli zrzeszeñ sporto-
wych.
III. Zamówienia publiczne.

W Biuletynie Zamówieñ Publicznych, w 2003 r. opublikowane
zosta³y og³oszenia o przetargach realizowanych w 2003 r. na
modernizacjê sali gimnastycznej w Krajence przy ul. W³.
Jagie³³y (inwestycja) oraz na odbieranie odpadów komunal-
nych z terenu gminy.
IV. Inwestycje.

Uchwalony bud¿et gminy i miasta na 2003 rok wydatków
maj¹tkowych w kwocie ogó³em 1.340.717 z³. z czego wydano
1.334.516 z³. (99,5%). Inwestycje gminne kontynuowane i pla-
nowane do realizacji w 2003 roku, wg stanu na 31.12.2003 r.

Dzia³ Rozdz. Nazwa zadania Plan [z³] Wykonanie %
600 60014 Modernizacja drogi Czajcze ��miardowo 33.561 33.561 100

801 80110

Sp³ata nabycia (zakupu) i modernizacja sali
gimnastycznej przy ul. W³. Jagie³³y w Krajence; w
tym: modernizacja kot³owni z wêglowej na
gazow¹ i wykonanie przy³¹cza kanalizacyjnego

1.015.491 1.015.491 100

801 80101
Modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹ w
Publicznej Szkole Podstawowej w G³ubczynie
Szko³a Filialna w Podró¿nej

50.000 45.104

801 80101
Modernizacja kot³owni wêglowej na gazow¹ w
Publicznej Szkole Podstawowej w G³ubczynie
Szko³a Filialna w �miardowie Kraj.

38.000 36.700

750 75023
Wykonanie sieci komputerowej w budynku UGiM
wraz z zakupem serwera i oprogramowania
sieciowego

33.900 33.895 100

754 75412 Zakup specjalnego samochodu po¿arniczego 90.000 90.000 100

900 90095
Dokoñczenie zadañ z roku poprzedniego - zap³ata
czê�ci faktur

13.205 13.205 100

900 90015 Iluminacja ko�cio³a �w. Anny w Krajence 19.880 19880 100
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926 92605
Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w
Krajence

14.980 14.980 100

Razem 1.309.017 1.302.816 99,5
Zakupy inwestycyjne

750 75023 Kserokopiarka cyfrowa 6.400 6.400 100

750 75023
Komputery przeno�ne i stacjonarne wraz z
drukark¹

25300 25.300 100

Razem 31.700 31.700 100
Ogó³em 1.340.717 1.334.516 99,5

Opis zadañ inwestycyjnych
W ramach zakupów inwestycyjnych i inwestycji w Urzêdzie
Gminy i Miasta realizowana by³a budowa sieci komputerowej
oraz zakupy sprzêtu. Wydatki wynios³y ³¹cznie 59.195 z³.
w ramach, których sfinansowano m.in.: zakup 2 komputerów
przeno�nych i 2 stacjonarnych, kserokopiarki cyfrowej przy-
stosowanej do pracy w sieci komputerowej, drukarki lasero-
wej do pracy w sieci, drukarki atramentowej do pracy w sieci,
serwera z oprogramowaniem sieciowym i zasilaczem, wyko-
nanie okablowania w budynku g³ównym i budynku USC
(w tym odga³êzienia sieci umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie MGOPS
i ZEASiP), uzupe³nienia wiêkszo�ci komputerów starszych
o karty sieciowe, udostêpniono sta³e ³¹cze internetowe (SDI)
do wiêkszo�ci komputerów w UMiG, MGOPS i ZEAS. Elemen-
ty sieci zosta³y po³¹czone, zrealizowane zosta³y: w³¹czenie do
sieci centrali telefonicznej i prace zwi¹zane z ustawieniem
parametrów pracy sieci komputerowej i telefonicznej, upraw-
nieñ dostêpu do sieci, taryfikacji rozmów telefonicznych
z wewnêtrznych numerów. Wszystkie pod³¹czone do sieci
komputery uzyska³y dostêp do programu LEX zawieraj¹cego
bazê aktów prawnych i orzecznictwa, a komputery UMiG
dodatkowo dostêp do drukarek sieciowych. Modernizacja
kot³owni wêglowych na gazowe by³a realizowana w II pó³ro-
czu 2003 r., z czego kot³ownia przy sali gimnastycznej
w Krajence - w ramach inwestycji modernizacyjnej obejmu-
j¹cej wszystkie instalacje w budynku. Termin sk³adania ofert
na wykonanie robót w pozosta³ych zadaniach wyznaczony

zosta³ na 19 sierpnia 2003 r. Wykonanie wydatków jest ni¿sze,
gdy¿ uzyskane zosta³y w przetargu ni¿sze ceny ni¿ zak³adano
w planie. Modernizacja drogi Czajcze - �miardowo: zadanie
zrealizowane zosta³o w roku poprzednim. W roku bie¿¹cym
pozosta³o, zgodnie z umow¹ zap³acenie za roboty 33.561 z³.
(termin zap³aty 31.03.2003 r.). W maju br. dokonano ostatecz-
nego odbioru robót wykonywanych w 2002 r. przez zak³ad p.
Madeja, po usuniêciu stwierdzonych wcze�niej usterek i do-
konano zap³aty 13.205 z³. (dotyczy 2 faktur). Termin realizacji
zadania wg umowy ustalony by³ na 31.03.2003 r. Moderniza-
cja sali gimnastycznej w Krajence W bud¿ecie na zadanie
zaplanowano po zmianach 1.015.491 z³. oraz dodatkowo ze
�rodków GFO�iGW - 25000 z³. W okresie sprawozdawczym:
- wybrano firmê, która wykona³a dokumentacjê projektow¹

i przygotowa³a materia³y do specyfikacji przetargowej -
ARCHITEKTON Pi³a,

- przeprowadzono przetarg nieograniczony w celu wy³onie-
nia wykonawcy robót budowlanych, w wyniku którego
wybrano firmê Zak³ad Budowlano - Us³ugowy - Handlowy
�MURBET� spó³ka z o o. z Szamocina z cen¹ 1.000.752,03
z³. - umowê zawarto 30.05.2003 r. Specyfikacjê istotnych
warunków zamówienia pobra³o 11 podmiotów; oferty
wa¿ne z³o¿y³y dwie firmy. Druga oferta zawiera³a cenê
brutto wy¿sz¹ o ok. 25 ty�. z³.

W 2003 r. poniesiono z bud¿etu wydatki w kwocie 1.015.491
z³. oraz z GFO�iGW w kwocie 25.000 z³: Na koszty zadania
sk³ada³y siê:

W roku 2003 gmina pozyska³a dodatkowo 400.000 z³. zwiêk-
szenia subwencji o�wiatowej z przeznaczeniem na remont sali
gimnastycznej oraz 20.000 z³. na pierwsze wyposa¿enie. Na
wykonanie iluminacji ko�cio³a �w. Anny wydano 19.880 z³. na
co sk³ada siê dokumentacja projektowa, materia³y i roboty
instalacyjne. W 2003 r. zosta³y wprowadzone ponadto nowe
zadania inwestycyjne:
- zakup samochodu po¿arniczego dla OSP Kr¹jenka - kwota

90.000 z³. udzia³u w³asnego pozwoli³a nabyæ samochód za
296.400 z³.

- wykonanie ogrodzenia p³yty nowego boiska na stadionie
w Krajence - zadanie o warto�ci 14.980 z³. dofinansowane
w czê�ci dotacj¹ (10.000 z³.) pozyskana z Urzêdu Marsza³-
kowskiego.

V. Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej.

Plan finansowy na 2003 rok zak³ada przychody w kwocie
15.000 z³. z czego wykonano 13.269 z³. Wydatki planowano
w kwocie 25.000 z³. z czego wykorzystano 25.120 z³. z przezna-
czeniem na dofinansowanie budowy przy³¹cza kanalizacyjne-

Opis kosztu Kwota
faktury wystawione przez wykonawcê robót firmê Murbet 968.875,18
projekt, nadzór inwestorski - firma Architekton 69.549,54
sp³ata zakupu Sali 25.000,00
Inne 158,38
Wyposa¿enie 47.923,25
Razem 1.111.506,35
Zobowi¹zanie 71.015,35
Wydatki razem 1.040.491,00
w tym GFO�iGW 25.000,00
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go do sali gimnastycznej przy ul. W³. Jagie³³y w Krajence oraz
na koszty prowizji bankowych (120 z³.). �rodki na pocz¹tek
okresu sprawozdawczego wynosi³y 19.213 z³.
VI. �rodki specjalne

W 2003 r. �rodki specjalne by³y planowane z tytu³u:
- op³at za zajêcie pasa drogowego w kwocie 1.000 z³.

przychody oraz wydatki w kwocie 3.131z³. oraz z odp³at-
no�ci za ¿ywienie w 4 przedszkolach publicznych 70.000 z³.
(przychody) i 74.843 z³. wydatki.

Pierwszy ze �rodków znajduje siê w dyspozycji Urzêdu Gminy
i Miasta w Krajence. �rodki zosta³y wydatkowane na remonty
dróg gminnych. Pozosta³e �rodki znajduj¹ siê w dyspozycji
placówek prowadz¹cych ¿ywienie (4 przedszkoli). W okresie
sprawozdawczym osi¹gniête zosta³y przychody w kwocie
74.046 z³. (op³aty za ¿ywienie) oraz wydatki w kwocie 76.664
z³. w ca³o�ci przeznaczone na zakup �rodków ¿ywno�ci (rozdz.
85404). Ponadto przywrócono dzia³alno�æ �rodka specjalnego
w sto³ówce szkolnej PSP w Krajence. Przychody wynios³y
w nim na 29.409 z³. a rozchody w kwocie 22.905 z³. i w ca³o�ci
przeznaczone na wy¿ywienie.
VII. Zak³ady bud¿etowe.

Gmina posiada jedn¹ jednostk¹ prowadzona w formie zak³a-
du bud¿etowego - Komunalny Zak³ad U¿yteczno�ci Publicznej
w Krajence. Zak³ad nie otrzymuje dotacji z bud¿etu gminy na
dzia³alno�æ. Przedmiotem dotowania jest jedynie prowadze-
nie schroniska dla psów. Na prowadzenie schroniska dla
psów w bud¿ecie zaplanowane by³o 10.000 z³. z czego zak³ad
otrzyma³ 10.000 z³. Komunalny Zak³ad U¿yteczno�ci Publicz-
nej w Krajence za 2003 rok wykona³ przychody w ³¹cznej
kwocie 1.052.476,13 z³. na planowane 1.008.073,00 z³. co
stanowi 104,40% wykonania planu. Na wielko�æ tê sk³adaj¹
siê:
- wp³ywy z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych,

w wysoko�ci 226.332,40 z³. (102,44% planu),

- wp³ywy z us³ug komunalnych, centralnego ogrzewania
i wysypiska w wysoko�ci 352.118,65 z³. (106,57% planu),

- wp³ywy ze sprzeda¿y wody i odprowadzenia �cieków
w wysoko�ci 459.002,52 z³. (102,75% planu) oraz

- odsetki na kwotê 5.022,56 z³.

Na pokrycie dzia³alno�ci deficytowej, jak¹ jest prowadzenie
schroniska dla psów otrzymano dotacjê w wysoko�ci 10.000,00
z³. (100% planu). Rozchody ogó³em za 2003 rok wynosz¹
989.199,97 z³. na planowane 1.008.073 z³. co stanowi 98,12%
planu. Najwiêksz¹ pozycjê w rozchodach stanowi §4010 wy-
nagrodzenia osobowe pracowników kwocie 377.755,33 z³.
które to wykonano w 100%. Nastêpn¹ znaczn¹ kwotê stanowi
§4210 materia³y - wykonany w wysoko�ci 150.000,00 z³. tj.
100,00% planu. Na wielko�æ tê sk³adaj¹ siê g³ównie wydatki
na zakup paliwa, wêgla, materia³ów do remontów budynków
komunalnych oraz awarii sieci wodoci¹gowej, materia³y na
�wiadczone us³ugi, materia³y biurowe oraz inne materia³y
zakupione na potrzeby prowadzonej dzia³alno�ci. Znaczn¹
kwotê stanowi równie¿ §4260 zakup energii elektrycznej, gazu
na kwotê 109.379,45 z³. tj. 99,44% planu. Zwi¹zane jest to
przede wszystkim z prac¹ urz¹dzeñ na wodoci¹gach i oczysz-
czalni �cieków oraz zakupem gazu do centralnego ogrzewa-
nia. W §4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne, wykonanie

wynosi 70.421,20 z³. tj. (95,70% planu), natomiast §4120
sk³adki na fundusz pracy wykonano w kwocie 10.055,75 z³. co
stanowi 99,12% planu. Do §3020 nagrody i wydatki osobowe
nie zaliczone do wynagrodzeñ, zaliczono wszystkie �wiadcze-
nia rzeczowe wynikaj¹ce z przepisów bhp, ekwiwalenty za
pranie odzie¿y roboczej, ekwiwalenty za zu¿ycie narzêdzi itp.,
w wysoko�ci 8.300,00 z³. (100,00% planu). Dodatkowe wyna-
grodzenie roczne ujête jest w §4040 w wysoko�ci 32.543,39
z³. i zosta³o wykonane w 99,95% planu. Zakup pomocy
naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek §4240 stanowi kwota
3.500,00 z³. (100,00% planu). W §4270 zakup us³ug remonto-
wych zaliczono g³ównie wydatki zwi¹zane z zakupem us³ug
obcych tj. naprawy pomp i urz¹dzeñ, remonty sprzêtu
i �rodków transportowych, us³ug budowlanych, us³ugi d�wi-
giem, pracê sprzêtu na sk³adowisku odpadów itp., a wykona-
no go na kwotê 30.498,83 z³. (100,00% planu). Zakup us³ug
zdrowotnych to badania okresowe pracowników ujête
w §4280 na kwotê 1.250,00 z³. (100,00% planu). Do zakupu
us³ug pozosta³ych w §4300 zaliczono wydatki na us³ugi
telekomunikacyjne, koszty og³oszeñ i ekspertyz, koszty prze-
gl¹dów technicznych pojazdów oraz prowizji bankowych
w ³¹cznej kwocie 56.000,00 z³. (100,00% planu). Podró¿e
s³u¿bowe w §4410 wykonano w kwocie 3.000,00 z³. tj.100,00%
planu. W §4430 ró¿ne op³aty i sk³adki w kwocie 8.500,00 z³.
znajduj¹ siê ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów, ubez-
pieczenia budynków oraz ró¿ne ubezpieczenia rzeczowe, gdzie
wykonanie stanowi 100,00% planu. Odpisy na ZF�S w §4440
to kwota 15.559,00 z³. co stanowi 100% wykonania. Podatek
od nieruchomo�ci §4480 zap³acony w kwocie 82.983,00 z³.
stanowi 100% planu. W §4510 op³aty na rzecz bud¿etu pañ-
stwa ujêto op³aty za pobór wód i odprowadzanie �cieków,
op³aty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska w kwocie
25.600,00 z³. tj. 100,00% planu. Op³aty na rzecz bud¿etów
jednostek samorz¹du terytorialnego w §4520 poniesiono na
kwotê 885,00 z³. i jest to op³ata za powierzone trwa³ego
zarz¹du na nieruchomo�ciach gminy. Podatek od towarów
i us³ug §4530 to kwota 1.969,02 z³. Koszty postêpowania
s¹dowego §4610 poniesiono w kwocie 1.000,00 z³. Stan
�rodków pieniê¿nych na dzieñ 31 grudnia 2003 roku wynosi
53.897,55 z³. z czego 32.862,73 z³. stanowi¹ �rodki wspólnot
mieszkaniowych zgromadzone na remont czê�ci wspólnych
budynków na wyodrêbnionych kontach bankowych, oraz
�rodki pieniê¿ne indywidualnych mieszkañ w³asno�ciowych
na nie wyodrêbnionych rachunkach.
VIII. Instytucje kultury

Gmina Krajenka jest organem prowadz¹cym dla dwóch insty-
tucji kultury, które s¹ finansowane z bud¿etu. Krajeñski O�ro-
dek Kultury i Biblioteka Publiczna. Instytucje te posiadaj¹
osobowo�æ prawn¹ i w bud¿ecie gminy ujête s¹ kwotami
dotacji 268.000 z³. (KOK) i 80.300 z³. (Biblioteka). Kwoty te
w 2003 r. przekazano w 100%.
1. Zatrudnienie

Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. zatrudnienie wynosi³o:
a) w KOK: 6,125 etatu, w tym:

- dyrektor - 1 etat,

- g³. ksiêgowa - 3/4 etatu (prowadz¹ca równie¿ sprawy
kadrowe i administracyjne),

- st. instruktor ds. plastyki - 1/2 etatu

Poz. 1880
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- akustyk - 1 etat,

- instruktor ds. organizacji imprez i teatralnych - 1 etat,

- pracownik gospodarczy - 1 etat,

- radca prawny - 1/8 etatu,

b) w Bibliotece: 2 etaty, w tym:

- st. bibliotekarz - Krajenka - 1 etat,

- bibliotekarz - Augustowo -1 etat.

2. Zmiana planów

Dyrektor Krajeñskiego O�rodka Kultury, korzystaj¹c z upraw-
nienia kierownika jednostki do dokonywania zmian w planach
finansowych, zmieni³ je w nastêpuj¹cy sposób:

Poz. 1880

Wyszczególnienie
Plan na 2003 r. przed

zmianami
Plan na 2003 r. po

zmianach
Przychody ogó³em:
Dotacja z bud¿etu gminy
Przychody w³asne

377.598
348.300
29.298

371.300
348.300
23.000

Wydatki KOK: 297.298 291.000
§4010 wynagrodzenia osobowe 110.136 102.920
§4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³. 20.684 19.253
§4120 sk³adki na FP 2.645 2.480
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 47.800 55.510
§4260 zakup energii 30.650 23.700
§4270 zakup us³ug remontowych 11.600 10.600
§4300 zakup us³ug pozosta³ych 58.920 60.950
§4410 podró¿e s³u¿bowe 6.250 7.150
§4430 op³aty i sk³adki 4.375 4.150
§4440 odpis na ZFSS 3.847 3.847
§4480 podatek od nieruchomo�ci 391 440
Wydatki Biblioteka: 80.300 80.300
§4010 wynagrodzenia osobowe 38.749 38.694
§4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³. 6.860 6.860
§4120 sk³adki na FP 924 924
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.600 14.400
§4240 zakup ksiêgozbioru 10.600 11.750
§4260 zakup energii 2.200 1.900
§4300 zakup us³ug pozosta³ych 4.900 4.385
§4410 podró¿e s³u¿bowe 114 34
§4440 odpis na ZFSS 1.353 1.353

3. Przychody

Na ogólny plan przychodów wykonanie wynios³o 103,06%, w
tym przychody z tytu³u dotacji dla KOK i Biblioteki od UGiM
Krajenka stanowi¹ 100,00%, a przychody w³asne 149,46%.
Wykonanie poszczególnych sk³adników przychodów w³asnych
w wiêkszo�ci mie�ci siê w zaplanowanych wielko�ciach, poza
pozycjami:

- Organizacja zabaw i dyskotek, gdzie plan zosta³ przekro-
czony o 11,84%,

- Inne, obejmuj¹c¹ wp³ywy z tytu³u: organizacji imprez dla
innych jednostek, darowizny dla chóru w Skórce, us³ug
ksero oraz odsetek bankowych, gdzie plan zosta³ wykona-
ny w 450,27%

Przychody za okres 01.01.2003 - 31.12.2003

Wyszczególnienie Plan Wykonanie %wykonania
Dotacja z UgiM Krajenka: 348.300 348.300,00 100,00
1) KOK (w tym Festiwal 19.875) 268.000 268.000,00 100,00
2) biblioteka 80.300 80.300,00 100,00
Przychody w³asne: 23.000 34.376,43 149,46
l)bar 950 912,87 96,09
2) zak³ad fryzjerski 4.950 4.912,74 99,25
3) �wietlica 4.320 4.320,00 100,00
4) gimnazjum (za ogrzewanie i wodê) 3.700 3.669,46 99,17
5) sklep Andmar (za ogrzewanie) 2.300 2.304,62 100,20
6) wynajem pomieszczeñ 2.250 2.090,00 92,89
7) org. zabaw i dyskotek 1.250 1.398,00 111,84
8) inne 3.280 14.768,74 450,27
Ogó³em 371.300 382.676,43 103,06
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4. Wydatki KOK

a) Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (102.913,93
z³.), sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (18.329,46 z³.)
i Fundusz Pracy (2.486,99 z³.) pokrywaj¹ siê z planem.

b) Zakupy materia³ów i wyposa¿enia zrealizowano na
³¹czn¹ kwotê 55.460,96 z³. (wykonanie wynosi 99,91%
planu), w tym:

- wyposa¿enie: zakupiono kurtyny i zas³ony do sali
widowiskowej, sprzêt nag³o�nieniowy, o�wietlenie
sceniczne, fax, komputer, oprogramowanie kom-
puterowe na ³¹czn¹ kwotê 33.290,49 z³. (wykonanie
stanowi 99,05% planu),

- zakupy materia³ów pozosta³ych, w tym materia³y
biurowe, materia³y na organizacjê imprez, nagrody
za udzia³ w konkursach, materia³y na potrzeby
zespo³ów, materia³y gospodarcze i inne - oscyluj¹
w wielko�ciach planowych (wydatkowano ³¹cznie
22.170,47 z³., co stanowi 101,24% planu).

c) Wydatki na ogrzewanie, energiê elektryczn¹ oraz wodê
zrealizowano w 99,82% (na plan 23.700 z³ wykonanie
wynios³o 23.657,11 z³.).

d) Us³ugi remontowe to wymiana schodów prowadz¹-
cych do sali widowiskowej oraz czê�ciowa wymiana
okien: na sali widowiskowej 4 szt. i 3 szt. w dwóch
pomieszczeniach biurowych (plan 10.6500 z³. wykona-
nie 10.605,02 z³. tj. 100,05%).

e) Wydatki zwi¹zane z us³ugi pozosta³ymi (w tym prowi-
zje bankowe, op³aty pocztowe i telefoniczne, us³ugi
komunalne i inne) zrealizowano w 99,70% (plan 60.950
z³. wykonanie 60.764,28 z³.). W tej pozycji znajduj¹ siê
równie¿ umowy zlecenia i o dzie³o, zawarte z instruk-
torami chóru w Skórce, chóru w Krajence, zespo³u
w Podró¿nej na ³¹czn¹ kwotê 10.400 z³. (wykonanie
100%), na organizacjê imprez dla mieszkañców Krajen-
ki na kwotê 8.474 z³. (wykonanie 99,69%), w ramach
Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej na kwotê 6,250
z³. (wykonanie 100%), umowy zlecenia inne na kwotê
425 z³. (100%).

f) Wydatki na zwrot kosztów podró¿y s³u¿bowych zreali-
zowano w 100,05%; z³o¿y³y siê na nie podró¿e pracow-
ników (plan 5.600 z³. wykonanie 5.572,44 z³.), cz³onków
zespo³ów na przegl¹dy i turnieje (plan 1.300 z³. wyko-
nanie 1.293,57 z³) oraz podró¿e zwi¹zane z organizacj¹
Festiwalu Piosenki Czerwonokrzyskiej (plan 250 z³.
wykonanie 287,88 z³.).

g) W pozycji op³aty i sk³adki mieszcz¹ siê op³aty za
ubezpieczenie mienia, OC, na ZAiKS, dozór techniczny,
sk³adka na PZChiO. Plan zak³ada³ 4.150 z³. wykonanie
wynios³o 4.153,tj. 100,07%.

h) Odpis na ZF�S zrealizowano w 100% (kwota 3.734.16
z³.).

i) Podatek od nieruchomo�ci dotyczy wynajmowanych
pomieszczeñ (bar i zak³ad fryzjerski). Kwoty p³acone
przez wynajmuj¹cych z tego tytu³u mieszcz¹ siê
w przychodach.

5. Wydatki Biblioteka

a) Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia (38.693,95
z³), sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne (6.859,43 z³)
i Fundusz Pracy (923,93 z³) pokrywaj¹ siê z planem.

b) Zakupy materia³ów i wyposa¿enia zrealizowano na
³¹czn¹ kwotê 14.400,37 z³. (wykonanie wynosi 100%
planu), w tym:

- wyposa¿enie: komputer wraz z oprogramowaniem,
w tym program Sowa dla bibliotek na kwotê
11.708,10 z³.

- zakupy materia³ów pozosta³ych, w tym materia³y
biurowe, druki biblioteczne, folia, gry, materia³y
gospodarcze i inne - oscyluj¹ w wielko�ciach pla-
nowych (wydatkowano ³¹cznie 2.692,27 z³.).

c) Na zakup ksiêgozbioru do bibliotek w Krajence i Augu-
stowie wydano ³¹cznie 11.793,32 z³. (100,37% planu).

d) Wydatki na energiê elektryczn¹ zrealizowano w 98,40%
(na plan 1.900 z³. wykonanie wynios³o 1.869,63 z³.).

e) W pozycji us³ugi pozosta³e (plan 4.385 z³. wykonanie
4.229,43 z³.) powa¿n¹ pozycjê stanowi prenumerata
czasopism (wydano kwotê 3.000,52 z³.); pozosta³e us³u-
gi: telefoniczne, kominiarskie i inne zrealizowano na
kwotê 828,91 z³. oraz umowa zlecenie zawarta z pra-
cownikiem zapalenie w piecu w okresie zimowym
w bibliotece w Augustowie na kwotê 400 z³.

f) Na podró¿e s³u¿bowe wydano kwotê 32,50 z³.

g) Odpis na ZF�S zrealizowano w 100% (kwota 1.352,96
z³.)

Burmistrz Gminy i Miasta w Krajence spe³niaj¹c wymogi
okre�lone ustaw¹ o finansach publicznych przedk³ada spra-
wozdanie z wykonania bud¿etu gminy i miasta za 2003 rok.

Burmistrz
(�) Janusz Szczerbiak

Poz. 1880
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Za³¹cznik nr 1
do Sprawozdania opisowego

z wykonania bud¿etu Gminy Krajenka
za 2003 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ Plan - ogó³em Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 0 335

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 0 335

049
Wp³yw z innych lokalnych op³at pobieranych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie
odrêbnych ustaw

335

020 Le�nictwo 2.000 281 14,05
02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.000 281 14,05

075

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

2.000 281 14,05

600 Transport i ³¹czno�æ 33.561 33.561 100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 33.561 33.561 100,00

097 Wp³ywy ró¿nych dochodów 33.561 33.561 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 172.570 210.415 121,93

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 172.570 210.415 121,93

047
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci

7.000 16.021 228,87

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 600 874 145,67

075

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

80.000 77.587 96,98

076
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asno�ci

3.000 12.317 410,57

077
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asno�ci nieruchomo�ci

81.570 103.517 126,91

092 Pozosta³e odsetki 400 99 24,75
750 Administracja publiczna 64.100 67.155 104,77

75011 Urzêdy wojewódzkie 64.100 64.100 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

64.100 64.100 100,00

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3.500
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 228

084
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych

2.827

751
Urzêdy naczelny organów w³adzy pañstwowej,
roli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

14.885 14.681 98,63

75101
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa

1.020 1.020 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

1.020 1.020 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13.865 13.661 98,53

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

13.865 13.661 98,53

754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

1.200 200 16,67

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00
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201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

200 200 100,00

75416 Stra¿ Miejska 1.000 0 0,00

057
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od
ludno�ci

1.000 0 0,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej

3.403.199 3.288.490 96,83

75601
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

13.000 12.765 98,19

035
Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej

12.000 12.200 101,67

091
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

1.000 565 56,50

75615

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek

1.281.256 1.308.856 102,15

031 Podatek od nieruchomo�ci 1.127.215 1.131.112 100,00
032 Podatek rolny 35.013 34.771 99,31
033 Podatek le�ny 107.028 108.671 101,54
034 Podatek od �rodków transportowych 6.000 5.028 83,80
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 2.309

091
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

6.000 26.965 449,42

75616

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych

1.042.957 949.175 91,01

031 Podatek od nieruchomo�ci 540.662 463.154 85,66
032 Podatek rolny 301.998 304.673 100,89
033 Podatek le�ny 3.812 3.675 96,41
034 Podatek od �rodków transportowych 80.000 83.439 104,30
036 Podatek od spadków i darowizn 3.000 4.794 159,80
037 Podatek od posiadania psów 12.385 12.346 99,69
043 Wp³ywy z op³aty targowej 20.600 18.878 91,64
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 46.000 44.120 95,91
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 4.500 5.473 121,62

091
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

30.000 8.623 28,74

75618
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw

127.100 128.971 101,47

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 43.000 31.166 72,48

048
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿
alkoholu

81.500 96.687 118,63

049
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych
przez jednostki samorz¹du terytorialnego na
podstawie odrêbnych ustaw

2.600 1.100 42,31

091
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

18

75621
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa

938.886 888.723 94,66

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 913.886 848.916 92,89
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 25.000 39.807 159,23

758 Ró¿ne rozliczenia 5.805.870 5.805.193 99,99

75801
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego

4.937.843 4.937.843 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 4.937.843 4.937.843 100,00
75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólni dla gmin 469.525 469.525 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 469.525 469.525 100,00

75805
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin

398.502 398.502 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 398.502 398.502 100,00
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75814
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin

-677

036 Podatek od spadków i darowizn -500
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych -15

091
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at

-162

801 O�wiata i wychowanie 36.886 36.886 100,00
80101 Szko³y podstawowe 8.168 8.168 100,00

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

8.168 8.168 100,00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 28.718 28.718 100,00

203
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

28.718 28.718 100,00

853 Opieka spo³eczna 599.973 592.105 98,69

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

13.790 9.453 68,55

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
zwi¹zkom gmin) ustawami

13.790 9.453 68,55

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne

291.304 291.304 100,00

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie zwi¹zkom gmin) ustawami

291.304 291.304 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 72.200 72.200 100,00

203
Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

72.200 72.200 100,00

85316 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i wychowawcze 3.466 3.210 92,61

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie zwi¹zkom gmin) ustawami

3.466 3.210 92,61

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 118.800 118.800 100,00

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych zwi¹zkom gmin) ustawami

118.800 118.800 100,00

85328
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

31.500 28.225 89,60

083 Wp³ywy z us³ug 6.000 3.070 51,17

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych zwi¹zkom gmin) ustawami

25.500 25.155 98,65

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 7.746 7.746 100,00

201

Dotacje celowe otrzymywane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych zwi¹zkom gmin) ustawami

7.746 7.746 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 61.167 61.167 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

3.330 3.330 100,00

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

57.837 57.837 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 77.800 77.035 99,02
85404 Przedszkola 77.800 77.035 99,02

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 77.800 77.035 99,02
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900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 24.910 24.910 100,00
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 24.910 24.910 100,00

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

24.910 24.910 100,00

926 Kultura fizyczna i sport 10.000 10.000 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.000 10.000 100,00

630

Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

10.000 10.000 100,00

Razem 10.246.954 10.161.247 99,16

Za³¹cznik nr 2
do Sprawozdania opisowego

z wykonania bud¿etu za 2003 rok

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 11.990 11.805 98,46

01008 Melioracje wodne 650 644 99,08
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 650 644 99,08

01030 Izby rolnicze 6.740 6.740 99,50
2850 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w

wysoko�ci
6.740 6.740 99,50

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 4.600 4.550 96,85
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeñ
700 650 92,86

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 1.975 98,75
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.900 1.830 96,32

600 Transport i ³¹czno�æ 108.661 100.822 92,79
60014 Drogi publiczne powiatowe 33.561 33.561 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

33.561 33.561 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 75.100 67.261 89,56
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.100 10.057 99,57
4260 Zakup energii 3.000 2.505 83,50
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 62.000 54.699 88,22

700 Gospodarka mieszkaniowa 28.000 22.600 80,71
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 28.000 22.600 80,71
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 28.000 22.600 80,71

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 38.250 35.793 93,58
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 34.000 31.543 92,77

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 34.000 31.543 92,77
71035 Cmentarze 4.250 4.250 100,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.250 4.250 100,00
750 Administracja publiczna 1.470.387 1.434.167 97,54

75011 Urzêdy wojewódzkie 67.026 66.428 99,11
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51.888 51.888 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.117 4.117 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 9.649 9.051 93,80
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.327 1.372 100,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

74.480 62.217 83,20

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 63.780 57.600 90,31
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.500 2.270 50,44
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 1.520 30,40
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 827 55,13

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

1.253.431 1.233.893 98,44

3020 Nagrody i wynagrodzenia osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ

4.476 4.367 97,56
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 653.075 646.634 99,01
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.766 37.059 98,13
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 3.500 2.976 85,03
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 107.040 101.429 94,76
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 17.079 16.834 98,57
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz

Rehabilitacji Osób
4.324 3.955 91,47

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 143.000 139.989 97,89
4260 Zakup energii 29.850 29.831 99,94
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 128.757 128.495 99,80
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 31.000 29.316 94,57
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000 3.449 86,23
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
23.964 23.964 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

33.900 33.895 99,99

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 31.700 31.700 100,00
75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych

nale¿no�ci bud¿etowych
20.150 20.043 99,47

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12.410 12.407 99,98
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.200 1.098 91,50
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.540 6.538 99,97

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 55.000 51.586 93,79
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do
1.171 1.171 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 24.254 23.157 95,48
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.781 1.781 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.872 3.944 67,17
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 593 593 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.404 2.403 99,96
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 252 36 14,29
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 7.730 7.558 97,77
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 10.268 10.268 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
675 675 100,00

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

14.885 14.681 98,63

75101 Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

1.020 1.020 100,00

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.020 1.020 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13.865 13.661 98,53

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.284 8.284 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 28 28 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4 4 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.640 2.640 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.226 1.226 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 802 802 100,00

764 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

185.200 183.004 98,81

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 184.000 181.804 98,81
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.284 8.284 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.000 2.391 59,78
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 22.200 22.120 99,64
4260 Zakup energii 15.098 14.711 97,44
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.026 36.002 99,93
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.692 4.692 100,00
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.700 3.604 97,41
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 90.000 90.000 100,00

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00
4210 Zakup materia³ów wyposa¿enia 200 200 100,00

75495 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.000 1.000 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 1.000 100,00

757 Obs³uga d³ugu publicznego 5.300 5.299 100,00
75702 Obs³uga papierów warto�ciowych,

kredytów i
5.300 5.299 99,98
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8070 Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych

5.300 5.299 99,98

758 Ró¿ne rozliczenia 26.156 0 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 26.156 0 0,00

4810 Rezerwy 26.156 0 0,00
801 O�wiata i wychowanie 5.710.190 5.703.365 99,88

80101 Szko³y podstawowe 2.926.754 2.920.558 99,79
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do
141.406 141.406 100,00

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów

8.168 8.168 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.717.458 1.717.458 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129.061 129.061 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 350.677 350.677 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 46.717 46.717 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 93.691 93.691 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i ksi¹¿ek
7.562 7.562 100,00

4260 Zakup energii 126.293 126.293 100,00
4270 Zakup us³ug remontowych 52.161 52.161 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 49.604 49.604 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.950 1.950 100,00
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.538 2.538 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
111.468 111.468 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

88.000 81.804 92,96

80104 Przedszkola 44.051 44.051 100,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone

do
4.486 4.486 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.727 27.727 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.544 1.544 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 6.073 6.073 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 771 771 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.248 1.248 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i ksi¹¿ek
409 409 100,00

4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

1.793 1.793 100,00

80110 Gimnazja 2.327.566 2.327.466 100,00
2540 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla

niepublicznej
130.702 130.702 100,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do

64.633 64.633 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 734.003 733.903 99,99
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55.050 55.050 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 149.180 149.180 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 19.899 19.899 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 24.193 24.193 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i ksi¹¿ek
16.263 16.263 100,00

4260 Zakup energii 33.610 33.610 100,00
4270 Zakup us³ug remontowych 14.598 14.598 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.146 20.146 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.720 1.720 100,00
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.916 2.916 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
45.162 45.162 100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

1.015.491 1.015.491 100,00

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 175.478 175.478 100,00
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane

do wynagrodzeñ
255 255 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.028 20.028 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.291 2.291 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.060 4.060 100,00
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4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 547 547 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.500 8.500 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 139.472 139.472 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
325 325 100,00

80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno
administracyjnej szkó³

188.397 188.397 100,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone
do

370 370 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113.481 113.481 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.847 8.847 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 22.178 22.178 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.987 2.987 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 23.656 23.656 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.380 10.380 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.776 2.776 100,00
440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
3.722 3.722 100,00

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 17.160 17.160 100,00
3250 Stypendia ró¿ne 17.160 17.160 100,00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 30.784 30.255 98,28
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.066 1.537 74,39
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
28.718 28.718 100,00

851 Ochrona zdrowia 91.500 80.518 88,00
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 81.500 70.518 86,53

2820 Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie
lub

15.000 15.000 100,00

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.720 6.720 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.850 10.539 55,91
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 39.930 38.162 95,57
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 97 9,70

85195 Pozosta³a dzia³alno�æ 10.000 10.000 100,00
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.000 10.000 100,00

853 Opieka spo³eczna 1.004.133 997.809 99,37
85313 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne

op³acane za
13.790 9.453 68,55

4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 13.790 9.453 68,55
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 458.822 458.822 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 448.793 448.793 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 9.791 9.791 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 62 62 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe 176 176 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 232.740 231.355 99,40
3110 �wiadczenia spo³eczne 232.740 231.355 99,40

85316 Zasi³ki rodzinne pielêgnacyjne i
wychowawcze

3.466 3.210 92,61

3110 �wiadczenia spo³eczne 3.466 3.210 92,61
85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 156.353 156.352 100,00

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ

200 200 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 97.125 97.125 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.708 7.708 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 18.730 18.730 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.566 2.565 99,96
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.453 16.453 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.238 9.238 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.627 1.627 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
2.706 2.706 100,00

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

39.840 39.495 99,13

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 39.840 39.495 99,13
85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 7.746 7.746 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 7.746 7.746 100,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 91.376 91.376 100,0
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854 Edukacyjna opieka wychowawcza 919.448 919.213 99,97
85404 Przedszkola 916.488 916.253 99,97

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ

43.072 43.072 100,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 547.201 547.065 99,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40.640 40.640 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 109.270 109.179 99,92
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 14.528 14.520 99,94
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 37.677 37.677 100,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

i ksi¹¿ek
8.805 8.805 100,00

4260 Zakup energii 52.712 52.712 100,00
4270 Zakup us³ug remontowych 12.277 12.277 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.793 15.793 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 847 847 100,00
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.128 1.128 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ

socjalnych
32.538 32.538 100,00

85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 2.960 2.960 100,00
3250 stypendia ró¿ne 2.960 2.960 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

324.144 314.658 97,07

90003 Oczyszczanie miast i wsi 62.000 54.996 88,70
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500 2.466 98,64
4260 Zakup energii 300 76 25,33
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 59.200 52.454 88,60

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.000 2.092 46,49
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.000 2.092 52,30
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 500 0 0,00

90013 Schroniska dla zwierz¹t 10.000 10.000 100,00
2650 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla

zak³adu
10.000 10.000 100,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 178.839 178.814 99,99
4260 Zakup energii 91.259 91.258 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 67.700 67.676 99,96
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
19.880 19.880 100,00

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 68.805 68.756 99,93
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 106 57 53,77
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 55.494 55.494 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
13.205 13.205 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 371.800 371.800 100,00
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 268.000 268.000 100,00

2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury

268.000 268.000 100,00

92116 Biblioteki 80.300 80.300 100,00
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla

instytucji kultury
80.300 80.300 100,00

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 23.500 23.500 100,00
2580 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla

jednostek
20.000 20.000 100,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.500 3.500 100,00
926 Kultura fizyczna i sport 57.000 53.906 94,57

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu

57.000 53.906 94,57

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.300 5.819 92,37
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.608 12.841 94,36
4260 Zakup energii 4.100 3.750 91,46
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.512 15.796 95,66
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 0 0,00
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 720 72,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

bud¿etowych
14.980 14.980 100,00

Razem 10.367.044 10.294.440 99,87
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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY £ÊKA OPATOWSKA, INWESTYCJI
ORAZ GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2003 R.

Dochody
Uchwa³¹ Nr IV/20/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. uchwalono
dochody gminy w kwocie 7.131.364 z³. Uchwa³ami Nr V/27/03
z dnia 29.01.2003 r., nr VII/36/03 z dnia 02.04.2003 r., Nr IX/
44/03 z dnia 04.06.2003 r., Nr X/47/03 z dnia 30.06.03 r. oraz
Zarz¹dzeniem Nr 17/2003 r. Wójta Gminy z dnia 31.03.2003 r.,
Uchwa³a Nr XI/56/03 z dnia 27.08.2003 r., Zarz¹dzenie Wójta

Nr 36/2003 z dn. 30.09.2003 r., Uchwa³a Nr XIII/65/03 z dnia
29.10.2003 r., Nr XV/73/03 z dnia 30.12.03 r. zmieniono je do
kwoty 7.441.457 z³. w tym dotacje na zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 473.605 z³. Docho-
dy wykonano w kwocie 7.234.984 z³ tj. 97,23% planu.

Wykonanie w poszczególnych dzia³ach:

Dzia³ Nazwa dzia³u Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 4.950 1.914 38,67
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczna

gaz i wodê
307.300 294.281 95,76

600 Transport i ³¹czno�æ 100 100 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 98.500 97.507 98,99
750 Administracja publiczna 110.300 109.787 99,53
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej

kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
9.763 9.754 99,91

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

200 200 100,00

756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i
innych jednostek nie posiadaj¹ osobowo�ci prawnej

2.269.112 2.095.730 92,36

758 Ró¿ne rozliczenia 3.984.752 3.983.863 99,98
801 O�wiata i wychowanie 62.048 58.945 94,99
851 Ochrona zdrowia 12.000 11.744 97,87
853 Opieka spo³eczna 455.198 454.282 99,79
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.400 28.887 81,60
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 91.834 87.990 95,72

Razem 7.441.457 7.234.984 97,23

Wykonanie szczegó³owe przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i ³owiectwo 4.950 1.914 38,67
01095 pozosta³a dzia³alno�æ 4.950 1.914 38,67

069 op³aty za �wiadectwa miejsca pochodzenia
zwierz¹t

4.710 1.670 35,46

075 za dzier¿awê obwodów ³owieckich 240 244 101,67
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê

elektryczn¹ gaz i wodê
307.300 294.281 95,76

40002 dostarczanie wody 307.300 294.281 95,76
083 wp³ywy z tyt. op³at za pobór wody i za

przy³¹cza wodoci¹gowe
266.000 263.503 99,06

091 odsetki od nieterminowych wp³at op³at 2.500 378 15,12
096 darowizny na wodoci¹g Opatów � Szpot i

Kolonia
30.100 21.700 72,09

661 dotacja z Gminy Boles³awiec na sieæ Kolonia 8.700 8.700 100,00
600 Transport i ³¹czno�æ 100 100 100,00

60016 drogi publiczne gminne 100 100 100,00
096 darowizna na drogê £êka Opatowska 100 100 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 98.500 97.507 98,99
70004 ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki

mieszkaniowej
98.000 96.950

075 wp³ywy z dzier¿aw lokali u¿ytkowych 35.000 33.037 94,39
077 wp³ywy za sprzedane lokale mieszkalne 51.000 50.534 99,08
083 czynsze mieszkalne 11.000 13.089 118,99
091 odsetki od nieterminowych wp³at op³at 1.000 290 29,00

70005 gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 500 557 111,20
750 Administracja publiczna 110.300 109.787 99,53
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75011 urzêdy wojewódzkie 45.300 45.300 100,00
201 dotacja na utrzymane administracji

pañstwowej
45.300 45.300 100,00

75023 urzêdy gmin 1.000 487 48,70
069 wp³ywy z prowizji za znaki skarbowe 1.000 487 48,70

75095 pozosta³a dzia³alno�æ 64.000 64.000 100,00
244 dotacja z Woj. Urzêdu Pracy na utworzenie

GCI
64.000 64.000 100,00

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

9.763 9.754 99,91

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa

727 727 100,00

201 dotacja na uzupe³nienie spisów wyborców 727 727 100,00
75110 referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 9.036 9.027 99,90

201 dotacja na przeprowadzenie wyborów 9.036 9.027 99,90
754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona

przeciwpo¿arowa
200 200 100,00

75414 obrona cywilna 200 200 100,00
201 dotacja na sprzêt do OC 200 200 100,00

756 Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej

2.269.112 2.095.730 92,36

75601 wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

27.000 12.923

035 wp³ywy z tytu³u karty podatkowej 25.000 11.604 46,40
091 odsetki od nieterminowych wp³at podatków i

op³at
2.000 1.319 65,95

75615 wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

320.458 309.074

031 podatek od nieruchomo�ci 298.900 293.452 98,17
032 podatek rolny 5.778 5.527 95,66
033 podatek le�ny 80 76 95,00
034 podatek od �rodków transportowych 8.600 8.644 100,51
050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 2.100 780 37,14
091 odsetki od nieterminowych wp³at podatków i

op³at
5.000 595 11,90

75616 wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych

1.272.042 1.168.494

031 podatek od nieruchomo�ci 866.000 793.061 91,58
032 podatek rolny 238.000 229.048 96,23
033 podatek le�ny 1.400 1.449 103,50
034 podatek od �rodków transportowych 70.000 72.085 102,98
036 podatek od spadków i darowizn 15.000 1.467 9,78
037 podatek od posiadania psów 1.142 1.125 98,50
043 wp³ywy z op³aty targowej 500 0 0,00
045 wp³ywy z op³aty administracyjnej 5.000 4.399 87,98
050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 50.000 44.965 89,93
056 podatki zniesione � na hipotece 0 2.063
091 odsetki od nieterminowych wp³at  podatków i

op³at
25.000 18.832 75,33

75618 wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochód
jednostek samorz¹du terytorialnego na
podstawie ustaw

97.500 87.901

041 wp³ywy z op³aty skarbowej 30.000 20.486 68,29
048 wp³ywy za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 67.000 67.415 100,62
091 odsetki od nieterminowych wp³at 500 0 0,00

75621 udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa

552.112 517.338

001 podatek dochodowy od osób fizycznych 547.112 508.216 92,89
002 podatek dochodowy od osób prawnych 5.000 9.122 182,44

758 Ró¿ne rozliczenia 3.984.752 3.983.863 99,98
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75801 czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego

3.139.955 3.139.955 100,00

292 subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 3.139.955 3.139.955 100,00
75802 czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla

gmin
542.960 542.960 100,00

292 subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 542.960 542.960 100,00
75805 czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla

gmin
296.237 296.237 100,00

292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 296.237 296.237 100,00
75814 ró¿ne rozliczenia finansowe 5.600 4.711

pobrana prowizja przez Urz¹d Skarbowy od
ponadplanowych dochodów

0 - 1.295 0

092 odsetki od �rodków na rachunku bankowym 5.000 5.434 108,68
097 odszkodowanie za zniszczony hydrant 600 4.711

801 O�wiata i wychowanie 62.048 58.945 94,99
80101 szko³y podstawowe 31.961 31.961

201 dotacja na wyprawki szkolne 1.961 1.961 100,00
270 dotacja z AWRSP na zakup komputerów i

przeprowadzenie szkolenia dla rolników w
szkole w Opatowie i Trzebieñ

30.000 30.000 100,00

80104 przedszkola przy szko³ach podstawowych 10.700 8.512
069 wp³ywy z op³aty za ponadnormatywne

piêciogodzinne minimum programowe
6.500 5.275 81,15

083 �rodki rodziców na zakup ¿ywno�ci 4.200 3.237 77,07
80195 pozosta³a dzia³alno�æ 19.387 18.472

083 wp³ywy za wynajem sali sportowej 2.000 1.085 54,25
203 dotacja na Z.F.�.S. 17.387 17.387 100,00

851 Ochrona zdrowia 12.000 11.744 97,87
85195 pozosta³a dzia³alno�æ 12.000 11.744 97,87

075 wp³ywy z dzier¿awy O�rodka Zdrowia Opatów 12.000 11.744 97,87
853 Opieka spo³eczna 455.198 454.282 99,79

85313 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z
pomocy spo³ecznej

7.620 7.606 99,82

201 dotacja na sk³adki zdrowotne 7.620 7.606 99,82
85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na

ubezpieczenie spo³eczne
277.272 277.272 100,00

201 dotacja na zasi³ki i sk³adki 277.272 277.272 100,00
85315 dodatki mieszkaniowe 19.620 19.620 100,00

203 dotacja na dodatki mieszkaniowe 19.620 19.620 100,00
85316 zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 14.891 14.890 99,99

201 dotacja na zasi³ki 14.891 14.890 99,99
85319 o�rodki pomocy spo³ecznej 69.800 69.800 100,00

201 dotacja na utrzymanie biura GOPS-u 69.800 69.800 100,00
85328 us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi

opiekuñcze
7.000 6.099 87,13

083 op³aty od podopiecznych za us³ugi opiekuñcze 7.000 6.099 87,13
85378 usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 2.833 2.833 100,00

201 dotacja na zasi³ki 2.833 2.833 100,00
85395 pozosta³a dzia³alno�æ 56.162 56.162

201 dotacja na wyprawki szkolne 2.790 2.790 100,00
203 dotacja na do¿ywienie w szko³ach 53.372 53.372 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 35.400 28.887 81,6
85404 przedszkola 35.400 28.887 81,6

069 wp³ywy z op³aty za ponadnormatywne
piêciogodzinne minimum programowe

19.000 18.477 97,25

083 �rodki od rodziców na zakup ¿ywno�ci 16.400 10.410 63,48
900 Gospodarka komunalna i �rodowiska 91.834 87.990 95,72

90003 oczyszczanie miast i wsi 50.559 46.723
083 odp³atno�æ mieszkañców za wywóz �mieci 50.059 46.717 96,32
091 odsetki od nieterminowych wp³at 500 6 1,20

90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg 41.275 41.267
074 dywidenda � �O�wietlenie Uliczne� 100 92 92,00
201 dotacja na o�wietlenie uliczne 41.175 41.175 100,00
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Informacje dodatkowe dotycz¹ce dochodów.
Skutki obni¿enia górnych stawek podatkowych za okres od
01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
 - podatek od nieruchomo�ci osoby prawne 52.866 z³.,

 - podatek od nieruchomo�ci osoby fizyczne 125.431 z³.,

 - �rodki transportowe osoby prawne 12.123 z³.,

 - �rodki transportowe osoby fizyczne 52.124 z³.,

Razem 242.544 z³.,

Skutki ulg ustawowych za 2003 r.
- w podatku rolnym z tytu³u nabycia gruntów 12.306 z³.,

- ulgi inwestycyjne 7.195 z³.,

- ulga ¿o³nierska 560 z³.,

- ulga w podatku le�nym 221 z³.,

Razem 20.282 z³.,

Skutki udzielonych przez Gminê ulg, umorzeñ i odroczeñ
osobom prawnym i fizycznym wg stanu na 31 grudnia 2003
r.

- w podatku rolnym  2 700 z³.,

- w podatku od nieruchomo�ci 173.989 z³.,

- zwolnienie dotycz¹ce podatku od posiadania psa
12.200 z³.,

- z tytu³u umorzenia i odroczenia terminu p³atno�ci odsetek
45.363 z³.,

- z tytu³u podatku le�nego 62 z³.,

Razem 234.314 z³.

w tym min.:
odroczenie p³atno�ci podatków; - od nieruchomo�ci w kwocie
143.535 z³. oraz odsetek � 13.965 z³., - podatku rolnego 404
umorzono � nie�ci¹galny podatek od nieruchomo�ci w kwo-
cie 15.005 z³. i odsetki w kwocie 29.806 z³. za rok 1997 (osoby
prawne) oraz podatek rolny 2.296 z³. i 113 z³. odsetek, podatek
od nieruchomo�ci w kwocie 2.163 z³. i odsetki 1.445 z³. oraz
podatek le�ny 62 z³. i odsetki 34 z³., zwolnienie z podatku za
posiadanie psa � 12.200z³. i zwolnienie jednostek OSP
z podatku od nieruchomo�ci � 13.286 z³.

Stan zaleg³o�ci i nadp³at na dzieñ 31 grudnia 2003 r.

Zaleg³o�ci Nadp³aty
- z tytu³u op³at za wodê i pod³¹czenia do wodoci¹gu 51.221 0
- naliczone odsetki za wodê na 31.12.03 4.856 0
- za dzier¿awê lokali u¿ytkowych 3.809 0
- za czynsze mieszkaniowe 798 68
- z tyt. sprzeda¿y lokali mieszkalnych 324 0
- odsetki z tyt. op³at za czynsz, dzier¿awê na 31.12.03 3.913 0
- za dzier¿awê mienia gminnego 102 0
- podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych 29.622 0
- odsetki od podatków i op³at od osób prawnych  na 31.12 13.993 0
- podatek rolny od osób fizycznych 6.386 541
- wp³ywy z karty podatkowej 18.430 0
- podatek le�ny od osób fizycznych 80 56
- podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych 296.924 536
- z tytu³u podatku od czynno�ci cywilnoprawnych 160 842
- nale¿no�ci zahipotekowane / osoby fizyczne 54.027 0
- odsetki od podatków i op³at od osób fizycznych na 31.12 106.001 0
- za wywóz �mieci 12.352 0
- odsetki za wywóz �mieci na 31.12.03 381 0
- podatek od �rodków transportowych  od osób prawnych 1.880 282
- podatek dochodowy od osób prawnych 0 100
Razem 605.259 2.425

Sytuacja finansowa podatników powoduje, i¿ wiêkszo�æ do-
chodów zosta³a wykonana poni¿ej zak³adanych planów, ale
w porównaniu z rokiem ubieg³ym procentowe wykonanie
poszczególnych podatków i op³at jest wiêksze. W ni¿szym
w stosunku do planu zrealizowano dochody min. z tytu³u
(poni¿ej 80%): wp³ywy za �wiadectwa miejsc pochodzenia
zwierz¹t � 35,46% - likwidacja �wiadectw, - darowizny na
sieæ wodoci¹gow¹ Opatów Kolonia i Szpot � 72,09% - uzale¿-
nione jest od dobrowolno�ci ofiarodawcy - prowizja za
sprzedane znaki skarbowe we Urzêdzie � 48,70% - zale¿ne jest
od ilo�ci wydanych  za�wiadczeñ.
- podatek z dzia³alno�ci gospodarczej op³acany w formie

karty podatkowej - 46,40%, podatek od czynno�ci cywilno-
prawnych od osób prawnych � 37,14%, - podatek od
spadków i darowizn � 9,78% -podatek od czynno�ci cywil-

noprawnych od osób fizycznych � 89,93% - dochody
przekazywane przez Urz¹d Skarbowy Kêpno, wykazane
zaleg³o�ci

- udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych �
92,989 z³. - wp³ywy przekazywane z Ministerstwa Finan-
sów

- wp³ywy z tytu³u op³aty skarbowej � 68,29% - s¹ to op³aty
bie¿¹ce dokonywane przez podatników z tytu³u wydawa-
nych za�wiadczeñ, decyzji.

- wp³ywy z op³aty administracyjnej � 87,98% - op³aty bie¿¹-
ce dokonane przez podatników za czynno�ci administra-
cyjne
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- wp³ywy z tytu³u op³at na zakup ¿ywno�ci w przedszkolach
�77,07% i 63,48% oraz op³aty za ponadnormatywne piê-
ciogodzinne minimum programowe 81,15% - zale¿ne od
ilo�ci dzieci w oddzia³ach przedszkolnych

- za wynajem sali sportowej w Opatowie 54,25% - uzale¿-
nione od potencjalnych u¿ytkowników sali

Pozosta³e wielko�ci, które kszta³tuj¹ siê w granicach od 90 do
103% przy istniej¹cej sytuacji ekonomiczno � finansowej
podatników nale¿y przyj¹æ za zadawalaj¹ce. Wy¿sze wykona-
nie w stosunku do planu wykonano w dochodach:
czynsze mieszkalne � 118,99% - wp³aty bie¿¹ce oraz uregulo-
wane zaleg³o�ci z 2002 r.
- podatek dochodowy od osób prawnych 182,44% - podatek

przekazywany przez Urz¹d Skarbowy i wykazanie wykona-
nia w sprawozdaniu na koniec roku

- odsetki od �rodków na rachunku bankowym � 108,68%
uzale¿nione od posiadanych �rodków na rachunku i opro-
centowania

Wykonanie dotacji na zadania zlecone kszta³tuje siê od 99,82%
do 100%, co jest zgodne z kwotami przekazanymi przez
dysponentów �rodków. W stosunku do powsta³ych zaleg³o�ci
z tyt. podatków od nieruchomo�ci, rolnego oraz z op³at za
wodê, �mieci, dzier¿awy wystawiane s¹ tytu³y wykonawcze,
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upomnienia, celem �ci¹gniêcia zaleg³ych nale¿no�ci. Czê�æ
nale¿no�ci zabezpieczona jest poprzez ustanowienie zabez-
pieczeñ hipotecznych w tym: 54.027 z³. podatek od nierucho-
mo�ci od osób fizycznych oraz S¹dowy nakaz zap³aty z tytu³u
dzier¿awy lokalu u¿ytkowego na kwotê 2.981 z³. Gmina wy-
korzystuje wszelkie dostêpne mo¿liwo�ci zabezpieczenia swo-
ich nale¿no�ci. �ci¹gniêcie zaleg³o�ci przez Urz¹d Skarbowy
nie realizowane jest na bie¿¹co, do dnia dzisiejszego nie
zrealizowano wiele tytu³ów wykonawczych wystawionych
w 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 oraz bie¿¹ce.

Wydatki
Wydatki uchwalone uchwa³¹ Nr IV/20/02 z dn. 30.12.2002 r.
wynosi³y 6.682.964 z³. które po zmianach uchwa³ami Nr V/27/
03 z dn. 29.01.2003 r., Nr VII/36/03 z dn. 02.04.2003 r., Nr IX/
44/03 z dn. 04.06.03 r., Nr X/47/03 z dn. 30.06.03 r. oraz
Zarz¹dzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy z dn. 31.03.03 r. Uchwa-
³a Nr XI/56/03 z dn. 27.08.03 r., Zarz¹dzenie Wójta Nr 36/2003
z dn. 30.09.03 r., Uchwa³a Nr XIII/65/03 z dn. 29.10.03 r., Nr
XV/73/03 z dn. 30.12.03 r. zmieniono je do kwoty 6.993.057 z³.
w tym wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej zleconej gminie w kwocie 473.605 z³. Wydatki wy-
konano na kwotê 6.744.180 z³ tj. 96,44% planu.

Wykonanie w poszczególnych dzia³ach:

Wykonanie szczegó³owe przedstawia siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Nazwa dzia³u Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 52.647 49.095 93,25

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹ gaz
i wodê

183.754 179.605 97,74

600 Transport i ³¹czno�æ 73.400 67.322 91,72
700 Gospodarka mieszkaniowa 42.500 39.579 93,13
710 Dzia³alno�æ us³ugowa 12.200 12.200 100,00
750 Administracja publiczna 1.174.458 1.165.366 99,23

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

9.763 9.754 99,91

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 84.400 81.055 96,04
757 Obs³uga d³ugu publicznego 27.000 25.840 95,70
801 O�wiata i wychowanie 3.553.816 3.410.818 95,98
851 Ochrona zdrowia 77.500 70.894 91,48
853 Opieka spo³eczna 687.651 677.567 98,53
854 Edukacyjna opieka spo³eczna 556.899 522.365 93,79
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 277.269 255.545 92,16
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144.800 143.138 98,85
926 Kultura fizyczna i sport 35.000 34.037 97,25

Razem 6.993.057 6.744.180 96,44

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Tre�æ Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 52.647 49.095 93,25

01008 melioracje wodne 27.951 25.810 92,34

4210
zakup materia³ów -  rury na rów w
Opatowie(7.963) materia³ na remont mostu
(4.831)

13.300 12.794

4270
renowacja rowu Opatów Spó³ka Wodna (2.468)
remont mostu nad Pomiank¹ (2.684)

6.000 5.152

4300

konserwacja rowów melioracyjnych Spó³ka
Wodna Kêpno na terenie gminy (zgodnie z
umow¹), monitorowanie gleb, drobne prace,
oczyszczanie przepustów  na drogach

8.621 7.835
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4430 sk³adka cz³onkowska w Spó³ce Wodnej 30 29
01010 infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 20.000 18.598 92,99

6050
inwestycja � Modernizacja SUW Marianka Siem.
i rozbudowa sieci wodoci¹gowej w Opatowie

20.000 18.598 92,99

01030 izby rolnicze 4.696 4.687 99,81

2850
wp³aty gminy na rzecz izb rolniczych w
wysoko�ci

4.696 4.687 99,81

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹ gaz i wodê

183.754 179.605 97,74%

40002 dostarczanie wody 183.754 179.605 97,74%

4210
zakup materia³ów do wykonania przy³¹czy
wodoci¹gowych, podchloryn sodu,
nadmanganian potasu, wodomierze

14.000 13.392

4260 energia elektryczna - stacje uzdatniania wody 67.700 67.237

4300

op³ata za pobór wód g³êbinowych i
odprowadzanie wód pop³ucznych ze SUW
(43.354 z³.) przegl¹dy techniczne - Warszawa,
badania wody przez SANEPID, usuwanie awarii
na nitkach wodoci¹gowych, instalacja nowych
przy³¹czy  17 szt., remont wodomierzy, projekty
techniczne przy³¹czy, wymiana hydrantu  p. po¿.

102.054 98.976

600 Transport i ³¹czno�æ 73.400 67.322 91,72%
60016 drogi publiczne gminne 73.400 67.322 91,72%

4210
zakup pisaku do od�nie¿ania, znaki z nazwami
ulic (14.660 z³.) oraz tabliczki z nr domów (4.720
z³.), znaki drogowe

21.000 20.571

4270 remont cz¹stkowy dróg 6.400 6.366

4300

transport ¿u¿la na drogi gminne, od�nie¿anie
zimowe wykaszanie poboczy, ustawianie
znaków z nazwami  ulic, pomiary geodezyjne
(Szalonka)

31.000 27.958

6050 dokumentacja techniczna do budowy dróg 15.000 12.427
700 Gospodarka mieszkaniowa 42.500 39.579 93,13

70004
ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
mieszkaniowej

15.500 12.942 83,69

4210
materia³y do drobnych napraw w domach
komunalnych (Raków), zakup okna � budynek
komunalny Opatów

5.000 4.639

4260 energia elektryczna  z klatek schodowych 2.000 1.593

4300
op³ata za us³ugi kominiarskie, operat
szacunkowy wyceny lokalu mieszkalnego w
Trzebieniu, monta¿ okna wywóz szamba

8.500 6.710

70005 gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 27.000 26.637 98,66

4300
dokumentacja geodezyjna do zakupu dzia³ek
budowlanych,  op³ata notarialna

8.000 7.687

6060 zakup nieruchomo�ci na dzia³ki 19.000 18.950
710 Dzia³alno�æ us³ugowa 12.200 12.200 100,00

71004 plany zagospodarowania przestrzennego 12.200 12.200 100,00

4300
op³aty za plan zagospodarowania
przestrzennego gminy, opracowania geodezyjne

12.200 12.200 100,00

750 Administracja publiczna 1.174.458 1.165.366 99,23
75011 urzêdy wojewódzkie 82.372 81.482 98,92%

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 59.500 59.136
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.819 4.819
4111 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 11.500 11.431
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 2.000 1.954

4210
zakup druków, papieru, dyskietek,
przygotowanie jubileuszu Z³ote Gody

1.400 1.377

4300 op³aty pocztowe 300 112
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 1.300

4440
odpisy na Z.F.�.S. (w tym wydatki  zadañ
zleconych - 45.300 z³)

1.353 1.353

75022 rady gmin 61.200 59.485 97,20%
3030 diety za udzia³ w sesji rady 56.200 55.142

4210
zakupy materia³ów potrzebnych do
przeprowadzenia posiedzeñ rady, komisji,
turniej Rad Gmin

3.000 2.546

4300 op³aty pocztowe 2.000 1.797

Poz. 1881
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75023 urzêdy gmin 889.550 885.264 99,52%
3020 �wiadczenia wg przepisów BHP 6.000 5.691

4010
wynagrodzenie osobowe pracowników nagroda
jubileuszowa

518.666 518.659

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 41.127 41.127
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 92.600 92.529
4120 sk³adki na Fundusz Pracy 14.000 13.994

4210
zakup materia³ów biurowych, papier ksero,
druki, dyskietki, �rodki czysto�ci, czasopisma,
wêgiel, atrament do drukarek

46.500 45.177

4260 energia elektryczna 7.000 6.667
4270 remont sanitariatów, zadaszenie nad wej�ciem 9.000 8.265

4300

us³ugi pocztowe i telekomunikacyjne,
konserwacja ksera obs³uga prawna i
informatyczna urzêdu gminy, udzia³
pracowników w szkoleniach, wznowienie licencji

82.500 82.344

4410
podró¿e s³u¿bowe krajowe, rycza³t
samochodowy

30.000 29.831

4430 sk³adki na WOKIS i Zwi¹zek Gmin Wiejskich RP 7.000 6.295
4440 odpisy na Z.F.�.S. 14.657 14.657

6050
inwestycja � zakup sprzêtu komputerowego,
oprogramowanie

20.500 20.028

75047
pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿no�ci bud¿etowych

38.500 36.904 95,85%

4100 prowizja dla so³tysów za inkaso podatków 28.500 27.963
4300 prowizja bankowa za pobór podatków i op³at 10.000 8.941

75095 pozosta³a dzia³alno�æ 102.836 102.231 99,41

4210

zakup wyposa¿enia biurowego do nowo
utworzonego Gminnego Centrum Informacji w
Opatowie oraz materia³ów do remontu
pomieszczeñ

67.056 67.033

4300
wykonanie instalacji elektrycznej, pod³óg,
systemu alarmowego, szkolenia pracowników
GCI

27.286 27.189

4410 494 456

4430
sk³adki na ubezpieczenie mienia gminy (w tym z
dotacji na utworzenie GCI 64.000)

8.000 7.553

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

9.763 9.754 99,91

75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
kontroli i ochrony prawa (zadania zlecone)

727 727 100,00

4110 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 69 69
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 10 10
4210 zakup atramentu do drukarki, papier 98 98

4300
op³aty pocztowe, za aktualizacje spisu
wyborców

550 550

75110
referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
(zadanie zlecone)

9.036 9.027 99,90

3030 diety dla cz³onków komisji obwodowych 6.110 6.110
4110 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 105 105
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 15 15
4210 wyposa¿enie komisji 1.350 1.350
4300 koszty obs³ugi komisji obwodowych 924 924
4410 delegacje s³u¿bowe 532 532

754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

84.400 81.055

75404 komendy wojewódzkie policji 3.000 3.000 100,00

2950
dofinansowanie zakupu samochodu dla Rewiru
Policji w Opatowie

3.000 3.000 100,00

75405 komendy powiatowe policji 1.200 1.158 96,50%
4210 zakup paliwa do radiowozu 1.200 1.158

75412 ochotnicze stra¿e po¿arne 80.000 76.697 95,87

3030
ekwiwalent dla stra¿aków za akcje ratowniczo -
ga�nicze

2.000 1.850
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4210

zakup materia³ów do remontu sali OSP Piaski
(12.195 z³), zakup paliwa do samochodów i
pomp, organizacja Gminnych Zawodów
Stra¿ackich, zakup latarek specjalistycznych dla
OSP Opatów i £êka Opat., wêgiel do sal OSP,
reflektory Vulcan (1.350), materia³y do
remontów samochodów �uk Opatów i
Siemianice (1.248), zakup radiostacji (1.200),
zestaw ochronny (7.450)

35.000 34.773

4260 energia elektryczna 14.000 13.935

4300

op³ata za umowê na utrzymanie wozu
bojowego, przegl¹dy techniczne
wozów,przegl¹d gwarancyjny remont
motopompy w Biadaszkach (3.015), monta¿
radiotelefonu Motorola

19.000 18.605

4430 sk³adka PZU za samochody i stra¿aków 10.000 7.534
757 Obs³uga d³ugu publicznego 27.000 25.840 95,70%

75702 obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

27.000 25.840

8070 odsetki od kredytów w SBL Kêpno 27.000 25.840
801 O�wiata i wychowanie 60,948 58.560 95,98

80101 szko³y podstawowe 2.240.127 2.168.931 96,82%

3020
dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy,
ekwiwalent za pranie odzie¿y dla obs³ugi, �rodki
BHP

140.585 135.077

3030 wydatki na rzecz osób fizycznych (op³ata dla
cz³onka ZNP)

8.181 8.180

3240 wyprawka szkolna 1.961 1.960

4010 wynagrodzenie osobowe, nagrody
jubileuszowe, odprawy emerytalne

1.334.331 1.328.386

4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 101.693 99.670
4110 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 266.519 258.952
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 38.935 36.357

4210

zakup wêgla, oleju opa³owego, �rodków
czysto�ci, papier, kreda, wyposa¿enia apteczek,
zakup komputerów z ARIMR, zakup ksera,
krzese³ komputerów stolików oraz wyposa¿enia
do sali rewalidacyjnej

133.497 119.084

4240 zakup ksi¹¿ek, pomocy naukowych 3.150 2.685
4260 energia elektryczna 17.006 14.571
4270 naprawa ksero,  remont sanitariatów Siemianice 34.750 13.073

4300

us³ugi kominiarskie, malowanie, wywóz
nieczysto�ci p³ynnych i sta³ych, us³ugi pocztowe
i telekomunikacyjne, delegacje uczniów na
konkursy, prowizje bankowe, op³aty RTV,
prenumerata czasopism,przegl¹d ga�nic,
przeprowadzenie szkolenia rolników w ramach
�rodków z ARIMR

50.307 43.752

4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.350 2.575
4430 ubezpieczenie budynków i mienia 3.776 3.523
4440 odpisy na Z.F.�.S 81.086 81.086
6050 wydatki  inwestycyjne  (Trzebieñ) 20.000 20.000

80104 przedszkola przy szko³ach podstawowych 149.735 143.600 95,90%

3020 wyp³ata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
ekwiwalent za pranie, �rodki BHP

9.560 8.752

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 91.500 90.862
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.142 7.141
4110 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 19.646 18.226
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 2.692 2.585
4210 zakup wêgla, zabawek 6.000 5.819
4220 zakup ¿ywno�ci 4.200 2.385
4260 zakup energii 1.050 1.050
4300 us³ugi kominiarskie, prowizje bankowe 2.000 1.316
4410 podró¿e s³u¿bowe 500 19
4440 odpisy na Z.F.�.S. 5.445 5.445

80110 Gimnazja 811.593 764.908 94,25

3020 wyp³ata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego,
�rodki BHP

47.491 45.118
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3030
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych (op³ata dla
cz³onka ZNP)

234 234

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 471.897 462.423
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 36.514 32.886
4110 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 87.256 78.817
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 12.887 12.402

4210

zakup wêgla, tonery do ksera, �rodki czysto�ci,
papier ksero oraz inne druki i art. biurowe,
urz¹dzenia sanitarne i p³ytki na remont sanitariatów,
krzes³a i stoliki

41.576 22.774

4240 zakup ksi¹¿ek i map 5.600 3.074
4260 energia elektryczna 4.500 4.401
4270 konserwacja ksero, remont sanitariatów 56.000 55.952

4300
us³ugi pocztowe, telekomunikacyjne, prenumerata
czasopism, delegacje uczniów na konkursy, prowizje
bankowe, op³aty RTV,wywóz szamba

14.500 14.030

4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 1.185
4430 ubezpieczenie budynku i sprzêtu  komputerowego 1.000 974
4440 odpisy na Z.F.�.S. 30.638 30.638

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 120.000 114.205 95,17%
4300 dowóz uczniów do szkó³ podstawowych i gimnazjum 120.000 114.205 95,17%

80114 zespo³y ekonomiczno - administracyjne szkó³ 147.430 145.390 98,62%
3020 wydatki wg przepisów BHP 995 995
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 98.536 97.662
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.050 8.017
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 19.130 19.125
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 2.600 2.579

4210
zakup papieru ksero, toner i ta�my do drukarek,
materia³y biurowe komputer

6.500 6.104

4300
us³ugi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia
pracowników, prenumerata czasopism

4.919 4.700

4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.200 2.708
4430 ubezpieczenie sprzêtu 681 681
4440 odpisy na Z.F.�.S. 2.819 2.819

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 23.983 15.224 63,48%
4300 wyp³aty z tyt. dokszta³cania nauczycieli 23.983 15.224 63,48%

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 60.948 58.560 96,08%
3020 ekwiwalent za pranie 642 568
3030 komisja egzaminacyjna 156 156
4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 19.968 19.118
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.632 1.534
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 3.862 3.560
4120 sk³adki na Fundusz Pracy 592 525
4210 zakup �rodków czysto�ci, rolety na okna do sali 8.800 8.735
4260 zakup energii 5.000 4.154
4300 prowizje bankowe, op³ata za telefon 1.250 1.244
4430 ubezpieczenie sprzêtu 800 720
4440 odpisy na Z.F.�.S - dla emerytów 18.246 18.246

851 Ochrona zdrowia 77.500 70.894 91,48%
85154 przeciwdzia³anie alkoholizmowi 67.000 60.897 90,89%

4210

materia³y biurowe, wêgiel, �rodki czysto�ci, nagrody
za udzia³ w konkursach, wyposa¿enie do �wietlic,
ogródek Jordanowski  w Rakowie i Siemianicach
(5.000 z³), grzejniki do �wietlicy w Opatowie (3.020
z³.), zakup publikacji i czasopism

20.000 17.853

4260 energia elektryczna 1.000 172

4300

wynagrodzenie za prowadzenie zajêæ w �wietlicach i
dla gminnego koordynatora, organizacja widowisk
teatralnych o tematyce uzale¿nieñ i przemocy (2.800
z³), wdra¿anie programu profilaktycznego w szko³ach
ETOH (2.040 z³),organizacja obozów letnich i rajdów
rowerowych dla dzieci z programem o
uzale¿nieniach (9.490 z³), naprawa sprzêtu w
�wietlicach (1.160 z³), przewóz dzieci na spektakle

46.000 42.872
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85195 pozosta³a dzia³alno�æ 10.500 9.997 95,21%

4210
zakup wêgla i nowych drzwi dla O�rodka
Zdrowia w Opatowie

3.000 2.610

4300
wynagrodzenie dla palacza CO i za sprz¹tanie
terenu O�rodka

7.500 7.387

853 Opieka spo³eczna 687.651 677.567 98,53%

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z
pomocy spo³ecznej

7.620 7.606 99,82%

4130 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne (zlecone) 7.620 7.606 99,82%

85314
zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne

317.272 316.867 99,87%

3110

zasi³ki sta³e 12 osób, celowe 158 osób renty
socjalne 40 osób, zasi³ki z tyt. ochrony
macierzyñstwa 31 osób, zasi³ki wyrównawcze 9
osób

301.368 300.963

4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 15.904 15.904
(ogó³em wykonanie zadañ zleconych - 277.272
z³)

85315 dodatki mieszkaniowe 43.590 38.833 89,09%

3110
wyp³ata dodatków mieszkaniowych 35 osób, (z
tyt. otrzymanej dotacji �19.620z³)

43.590 38.833 89,09%

85316
zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
(zadanie zlecone)

14.891 14.890 99,99%

3110 wyp³ata zasi³ków 15 osób 14.891 14.890 99,99%
85319 o�rodki pomocy spo³ecznej 223.283 221.105 99,02%

3020
ekwiwalent za u¿ywanie w³asnej odzie¿y i
obuwia

2.062 1.970

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 153.477 152.393
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.435 12.392
4110 sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne 29.400 29.321
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 3.997 3.929
4210 zakup materia³ów biurowych, druki 3.704 3.460

4300
us³ugi pocztowe, telefoniczne, prowizje
bankowe

8.884 8.644

4410 podró¿e s³u¿bowe, rycza³t samochodowy 3.517 3.497
4430 ubezpieczenie sprzêtu komputerowego 327 79
4440 odpisy na Z.F.�.S. 5.412 5.412
4580 odsetki 68 8

(ogó³em wykonanie zadañ zleconych - 69.800 z³)

85328
us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

4.000 1.772 44,30%

4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 715 172
4120 sk³adki na F.Pracy 98 0
4300 umowa zlecenie dla opiekunki 3.187 1.600

85378 usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 2.833 2.833 100,00%
3110 zasi³ki dla rolników (zadanie zlecone) 10 osób 2.833 2.833 100,00%

85395 pozosta³a dzia³alno�æ 74.16 73.661 99,32%

3110
do¿ywianie dzieci w szko³ach 337 uczniów oraz
wyprawki szkolne 31 uczniów (w tym wydatki z
dotacji 56.162)

74.162 73.661 99,32%

854 Edukacyjna opieka spo³eczna 556.899 522.365 93,80%
85401 �wietlice szkolne 59.855 51.042 85,28%

3020
dodatek mieszkaniowy i wiejski, ekwiwalent za
pranie

2.383 2.266

4010 wynagrodzenie osobowe pracowników 38.388 34.937
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.500 2.367
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 7.792 5.421
4120 sk³adki na Fundusz Pracy 1.055 827
4210 zakup wêgla 3.500 2.095
4260 zakup energii 1.200 1.026
4300 prowizje bankowe 1.000 67
4440 odpisy na Z.F.�.S. 2.037 2.036

85404 przedszkola 497.044 471.323 94,83%

3020
dodatek wiejski, mieszkaniowy, dop³ata do
¿ywienia kucharek, �rodki BHP

24.282 21.858

4010
wynagrodzenie osobowe pracowników, nagroda
jubileuszowa, odprawa emerytalna

267.100 266.323
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4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 20.256 17.985
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 53.399 48.243
4120 sk³adki na Fundusz Pracy 7.317 6.820

4210
zakup wêgla, �rodki czysto�ci, materia³ów
potrzebnych do prowadzenia zajêæ z dzieæmi,
zakup zabawek

12.500 11.059

4220 wydatki na zakup ¿ywno�ci 16.400 11.273
4240 zakup ksi¹¿ek, pomocy dydaktycznych 500 400
4260 energia elektryczna 7.805 7.743
4270 remont przedszkola w £êce Opatowskiej 67.105 59.872

4300

us³ugi telekomunikacyjne, transport wêgla,
wywóz nieczysto�ci, prenumerata czasopism,
op³ata RTV, us³ugi kominiarskie, prowizje
bankowe

5.600 4.967

4430 ubezpieczenie budynków 339 339
4440 odpisy na Z.F.�.S. 14.441 14.441

900 Gospodarka komunalna i ochrona 277.296 255.545 92,17%
90001 gospodarka �ciekowa i ochrona wód 57.000 55.893 98,06%

6050 inwestycja � oczyszczalnia �cieków 57.000 55.893 98,06%
90003 oczyszczanie miast i wsi 78.500 73.906 94,15%

4210 zakup worków 500 407

4300
wywóz �mieci, op³aty za odprowadzanie
�cieków do wód

78.000 73.499

90015 o�wietlenie ulic, placów i dróg 141.769 125.746 88,70%
4260 energia elektryczna 139.769 123.746

6010
udzia³y w spó³ce �O�wietlenie Uliczne i
Drogowe�

2.000 2.000

(w tym wydatki z zadañ zleconych - 33.049 z³)
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 144.800 143.138 98,85%

92105 pozosta³e zadania w zakresie kultury 23.500 21.838 92,93%

4210

zakup materia³ów i nagród do przeprowadzania
imprez kulturalnych (turniej tenisa, Dzieñ Kobiet,
Dzieñ Matki, turniej Pi³karski o Puchar Wójta,
Wy�cig Kolarski, Do¿ynki Gminne, Konkurs
poezji, Wigilia Gminna)

15.000 13.843

4260 zakup energii 2.500 2.122
4300 op³ata za obs³ugê techniczn¹ imprez 6.000 5.873

92116 biblioteki 121.300 121.300 100,00%
2550 dotacja podmiotowa z bud¿etu dla bibliotek 121.300 121.300 100,00%

926 Kultura fizyczna i sport 35.000 34.037 97,25%
9269 pozosta³a dzia³alno�æ 35.000 34.037 97,25%

4210
zakup sprzêtu sportowego dla LZS i m³odzie¿y
szkolnej

17.000 16.221

4300
przejazdy na zawody sportowe, badania
lekarskie zawodników

18.000 17.816

Wydatki w poszczególnych dzia³ach zosta³y wykonane
powy¿ej 90%

Niektóre wydatki w rozdzia³ach wykonano w stopniu ni¿-
szym ni¿ 90% tj:

- Dzia³ 700 � Gospodarka Mieszkaniowa � rozdz. 70004 -
83,69% - wydatki na utrzymanie domów komunalnych
dokonuje siê w miarê bie¿¹cych potrzeb

- Dzia³ 851 � Ochrona Zdrowia �  rozdz. 85154 � 90,89% -
wydatki dokonane zgodnie z harmonogramem i potrzeba-
mi dzia³aj¹cych �wietlic

- Dzia³ 853 � Opieka Spo³eczna � rozdz. 85315 � 89,09 % -
wyp³ata dodatków mieszkaniowych � zgodnie z wydanymi
decyzjami oraz rozdz. 85328 � 44,30% - zatrudnienie
opiekunek dla podopiecznych wg aktualnych potrzeb

- Dzia³ 854 � Edukacyjna Opieka Spo³eczna � rozdz. 85401
- 85,28% - wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem �wietlic
szkolnych w tej wysoko�ci zabezpieczy³y  potrzebê zapew-
nienia dzieciom opieki

- Dzia³ 900 � Gospodarka Komunalna i Ochrona �rodowiska
� rozdz. 90015 � 88,70% - na koniec roku wykazano
zobowi¹zanie (brak refundacji �rodków z Urzêdu Woje-
wódzkiego)

Pozosta³e wydatki zosta³y wykonane w granicach od 91%
do 100% tzn. posiadane �rodki równomiernie przeznaczano
na zaspokojenie bie¿¹cych wydatków zwi¹zanych z funkcjo-
nowaniem gminy. W zwi¹zku z tym i¿ dochody nie wykonano
w 100%, na koniec roku pozosta³y zobowi¹zania wymagalne
w kwocie 74.657 z³. Zobowi¹zania dotycz¹ce zakupów i us³ug
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spowodowane zosta³o tym i¿ czê�æ kontrahentów dostarczy³a
faktury w terminie który uniemo¿liwia³ zap³atê do 31 grudnia.
Zobowi¹zania dotycz¹ce sk³adek ZUS naliczonych za m - c
grudzieñ zosta³y zap³acone do 05 stycznia 2004 r., a w planach
2003r zaplanowano i zap³acono 12 rat sk³adek ZUS, natomiast
w paragrafach p³acowych naliczono na koniec grudnia nale¿-
ne wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe za bie¿¹cy
miesi¹c.

Zobowi¹zania wymagalne zosta³y uregulowane w stycz-
niu 2004 r., gdy¿ plan bud¿etu gminy na 2004 r. zosta³
zwiêkszony o w/w kwotê.

W 2003 r. planowano sp³atê kredytów w kwocie 448.400
z³. Wykonano 448.255 z³., sp³aty dokonano planowo � ró¿nica
w kwocie 145 z³. spowodowana zosta³a tym, ¿e jeden
z kredytów inwestycyjnych zosta³ wykorzystany w kwocie
mniejszej od przyznanej (145,33 z³.)

W 2003 r. nast¹pi³a ca³kowita sp³ata w/w kredytu. Na dzieñ
31 grudnia 2003 r. pozosta³a do sp³aty z tyt. kredytów kwota
173.100 z³., w ca³o�ci sp³ata nast¹pi w 2004 r.

INWESTYCJE

W 2003 R. DOKONANO WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH NA PLANOWAN¥ KWOTÊ 153.500 Z£.
W WYSOKO�CI 145.896 Z£. W TYM:

Dzia³ Nazwa Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i £owiectwo 20.000 18.598
600 Transport i £¹czno�æ 15.000 12.427
700 Gospodarka Mieszkaniowa 19.000 18.950
750 Administracja publiczna 20.500 20.028
801 O�wiata i Wychowanie 20.000 20.000

900
Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

59.000 57.893

Razem 153.500 145.896 96,35%

Nak³ady inwestycyjne (koszty) ogó³em poniesione  szcze-
gó³owo przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

1) Rozbudowa sieci wodoci¹gowej Opatów � 18.598 z³. �
wykonanie dokumentacji geodezyjnej i projektu

2) Zakup gruntów pod dzia³ki budowlane - 18.950 z³.

3) Urz¹d Gminy - 20.028 z³. � zakup sprzêtu komputerowego
wraz z oprogramowaniem, zestaw inkasencki na pobór
odp³atno�ci za wodê i �mieci

4) Budowa oczyszczalni �cieków - 88.483 z³. � zakup nieru-
chomo�ci pod oczyszczalniê oraz op³ata notarialna (w tym
30.000 z³. z Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i
gospodarki Wodnej), przy³¹cze energetyczne

5) droga gminna £êka Opat. � Szalonka - 12.427 z³. � doku-
mentacja techniczna i geodezyjna

6) Budowa szko³y podstawowej Trzebieñ - 20.000 � pierwsze
wyposa¿enie klas

Nazwa Plan Wykonanie
stan funduszu na pocz¹tku roku 2003 r. 29.000 29.065
wp³ywy z op³at, kar 18.000 26.370
odsetki od �rodków na rachunku bankowym 355
Razem 47.000 55.789

Na planowane rozchody w kwocie 40.000 z³ wydano
35.119z³. w tym:

- zakup sprzêtu do utrzymania czysto�ci i porz¹dku - kosiar-
ka spalinowa 1.868 z³.

- sadzonki drzew  784 z³.

- zakup �rodka do ochrony pszczó³ 798 z³.

- zakup nieruchomo�ci pod oczyszczalniê �cieków
30.000 z³.

- worki na �mieci 120 z³.

- uzupe³nienie ogrodzenia w parku � Opatów 1.537 z³.

- prowizja bankowa  12 z³.

Stan konta funduszu na dzieñ 31.12.2003 r. wynosi 20.670 z³.

Szczegó³owe dane dotycz¹ce wykonania bud¿etu gminy
za 2003 r. przedstawiaj¹ sprawozdania jednostkowe i zbiorcze
z dochodów, wydatków, wykonania podstawowych docho-
dów podatkowych, nadwy¿ce/ deficycie gminy, o stanie zobo-
wi¹zañ i nale¿no�ci, Rb - 50 z dotacji i wydatków na zadania
zlecone, Rb - 33 ze �rodków pozabud¿etowych. Kopie spra-
wozdañ zbiorczych z³o¿ono w Zespole Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Kaliszu.

Wójt Gminy
(�) mgr in¿. Wac³aw Szalek

Poz. 1881
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY SO�NIE ZA 2003 R.

Bud¿et Gminy So�nie po uwzglêdnieniu zmian w ci¹gu
2003 roku zosta³ wykonany po stronie dochodów w 99,40%
tj. na plan 9.667.589 z³. wykonano 9.609.793 z³.

Natomiast po stronie wydatków na plan 9.447.014 z³. wyko-
nano 9.065.981 z³. co stanowi 95,97%.
Na planowan¹ kwotê dotacji na zadania zlecone w wysoko�ci
845.122 z³. otrzymano 844.218 z³. i tyle samo wydatkowano.
Na planowan¹ nadwy¿kê bud¿etu w 2003 roku w kwocie
220.575 z³. wykonano 543.658 z³. co stanowi 246,47% plano-
wanej nadwy¿ki wg sprawozdania Rb - NDS.
Ró¿nica miêdzy zrealizowanymi dochodami pomniejszonymi
o sp³atê kredytów w 2003 r. i pomniejszona o wolne �rodki
z 2002 roku a zrealizowanymi wydatkami stanowi kwotê
323.237 z³. Kwota ta to wolne �rodki do rozdysponowania
w bud¿ecie na 2004 rok.

Analizy realizacji bud¿etu dokonano w oparciu o sporz¹-
dzone sprawozdania zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczo-
�ci bud¿etowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 24, poz. 279) tj. sprawoz-
dania:

- Rb - 27S roczne sprawozdanie z wykonania planu docho-
dów bud¿etowych jednostek samorz¹du terytorialnego.

- Rb - 28S roczne sprawozdanie z wykonania planu wydat-
ków bud¿etowych jednostek samorz¹du terytorialnego.

- Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce / deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego.

- Rb - PDP roczne sprawozdanie z wykonania podstawo-
wych dochodów podatkowych

- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostek
samorz¹du terytorialnego.

- Rb - N kwartalne sprawozdanie o stanie nale¿no�ci jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

- Rb - 27 ZZ kwartalne sprawozdanie z wykonania planu
dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednost-
kom samorz¹du terytorialnego ustawami.

- Rb - 50 kwartalne sprawozdanie o dotacjach (wydatkach)
zwi¹zanych z wykonywaniem zadañ z zakresu administra-
cji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednostkom
samorz¹du terytorialnego ustawami.

Na plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych jednost-
kom samorz¹du terytorialnego ustawami w kwocie 11.000 z³.
zrealizowano � 20.470,56 z³. z tego:

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa § Plan Wykonanie %
750 75011 Administracja publiczna 069 11.000 20.280 184,36
853 85328 Opieka spo³eczna 083 190,56 0

Zrealizowane dochody w/w tytu³ów zosta³y w ca³o�ci
przekazane do Wielkopolskiego Urzêdu wojewódzkiego
w Poznaniu i s¹ zgodne ze sporz¹dzonym sprawozdaniem Rb-
27ZZ.

Realizacjê bud¿etu za 2003 rok po stronie dochodów
i wydatków przedstawia informacja w uk³adzie tabelarycznym
i w zakresie nie mniejszym ni¿ uchwa³a bud¿etowa.

REALIZACJA DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH W 2003 ROKU

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 48.373 16.720 34,56

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 45.000 13.347 29,66

096
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej

45.000 13.347 29,66

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 3.373 3.373 100,00

075

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
umów o podobnym charakterze

3.074 3.074 100,00

083 wp³ywy z us³ug 299 299 100,00
100 Górnictwo i kopalnictwo 252.541 252.542 100,00

10095 Pozosta³a dzia³alno�æ 252.541 252.542 100,00
046 wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 252.541 252.542 100,00

600 Transport i ³¹czno�æ 80.000 79.800 99,75
60016 Drogi publiczne gminne 80.000 79.800 99,75

Poz. 1882



� 8619 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92 Poz. 1882

626

dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych

80.000 79.800 99,75

700 Gospodarka mieszkaniowa 310.445 336.859 108,51
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 310.445 336.859 108,51

047
wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci

445 444 100,00

075

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
umów o podobnym charakterze

90.000 95.848 106,50

077 wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asno�ci nieruchomo�ci

220.000 240.567 109,35

750 Administracja publiczna 65.500 65.703 100,61
75011 Urzêdy wojewódzkie 48.300 48.300 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

48.300 48.300 100,00

75023 Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 17.200 17.403 102,34
083 wp³ywy z us³ug 17.200 17.403 102,34

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

23.664 23.660 99,98

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa

905 905 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

905 905 100,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkich oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie

3.210 3.210 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

3.210 3.210 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19.549 19.545 98,98

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

19.549 19.545 98,98

754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

200 200 100,00

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

200 200 100,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

2.150.340 2.098.683 97,60

75601
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób
fizycznych

5.100 7.699 150,96

035
podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób
fizycznych op³acany w formie karty podatkowej

5.000 7.593 151,86

091
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at

100 106 106,00

75615

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych

938.679 916.864 97,68

031 podatek od nieruchomo�ci 800.000 777.648 97,21
032 podatek rolny 3.136 3.136 100,00
033 podatek le�ny 110.000 110.653 100,59
034 podatek od �rodków transportowych 2.863 2.857 99,79
050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 100 44 44,00
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091
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at

200 146 73,00

244
dotacje otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora
finansów publicznych

22.380 22.380 100,00

75616

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych

496.600 509.090 102,51

031 podatek od nieruchomo�ci 350.000 333.733 95,35
032 podatek rolny 26.000 28.423 109,32
033 podatek le�ny 1.500 1.469 97,93
034 podatek od �rodków transportowych 80.000 81.153 101,44
036 podatek od spadków i darowizn 2.700 13.804 511,26
043 wp³ywy z op³aty targowej 2.000 1.854 92,70

045
wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe

3.000 2.786 92,87

050 podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 30.000 43.805 146,02

091
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at

1.400 2.063 147,36

75618
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw

72.100 72.216 100,16

041 wp³ywy z op³aty skarbowej 5.550 5.518 99,42
048 wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu 65.250 65.251 100,00
069 wp³ywy z ró¿nych op³at 1.300 1.423 109,46

091
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at

24 0

75621
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa

637.861 592.814 92,94

001 podatek dochodowy od osób fizycznych 637.361 592.050 92,89
002 podatek dochodowy od osób prawnych 500 764 152,80

758 Ró¿ne rozliczenia 5.707.655 5.707.655 100,00

75801
Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego

4.165.779 4.165.779 100,00

292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 4.165.779 4.165.779 100,00
75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 1.288.911 1.288.911 100,00

292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.288.911 1.288.911 100,00
75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 252.965 252.965 100,00

292 subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 252.965 252.965 100,00
801 O�wiata i wychowanie 29.925 29.925 100,00

80101 Szko³y podstawowe 5.961 5.961 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

5.961 5.961 100,00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 23.964 23.964 100,00

203
dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

19.939 19.939 100,00

092 pozosta³e odsetki 4.025 4.025 100,00
853 Opieka spo³eczna 834.622 833.722 99,89

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

14.870 13.970 93,95

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

14.870 13.970 93,95

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne

509.276 509.276 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

509.276 509.276 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 44.260 44.260 100,00

Poz. 1882
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203
dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

44.260 44.260 100,00

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 40.671 40.671 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

40.671 40.671 100,00

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 112.400 112.400 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

112.400 112.400 100,00

85328
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

12.110 12.110 100,00

083 wp³ywy z us³ug 6.510 6.510 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

5.600 5.600 100,00

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.263 15.263 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

15.263 15.263 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 85.772 85.772 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

5.400 5.400 100,00

203
dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin)

80.372 80.372 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 100.807 100.807 100,00
85404 Przedszkola 82.076 82.076 100,00

083 wp³ywy z us³ug 82.076 82.076 100,00

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y szkolnej

18.731 18.731 100,00

083 wp³ywy z us³ug 18.731 18.731 100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 63.517 63.517 100,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 63.517 63.517 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

63.517 63.517 100,00

Dochody ogó³em 9.667.589 9.609.793 99,40

Poz. 1882

REALIZACJA DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2003 ROKU

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %
750 Administracja publiczna 48.300 48.300 100,00

75011 Urzêdy wojewódzkie 48.300 48.300 100,00

201

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

48.300 48.300 100,00

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

23.664 23.660 99,98

75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

905 905 100,00
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201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

905 905 100,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie

3.210 3.210 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

3.210 3.210 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19.549 19.545 99,98

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

19.549 19.545 99,98

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00
75414 Obrona cywilna 200 200 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

200 200 100,00

801 O�wiata i wychowanie 5.961 5.961 100,00
80101 Szko³y podstawowe 5.961 5.961 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

5.961 5.961 100,00

853 Opieka spo³eczna 703.480 702.580 99,87

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej

14.870 13.970 93,95

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

14.870 13.970 93,95

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

509.276 509.276 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

509.276 509.276 100,00

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 40.671 40.671 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

40.671 40.671 100,00

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 112.400 112.400 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

112.400 112.400 100,00

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 5.600 5.600 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

5.600 5.600 100,00

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.263 15.263 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

15.263 15.263 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.400 5.400 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

5.400 5.400 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 63.517 63.517 100,00
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 63.517 63.517 100,00

201
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

63.517 63.517 100,00

Dochody ogó³em 845.122 844.218 99,89

Poz. 1882
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REALIZACJA BUD¯ETU PO STRONIE DOCHODÓW WG WA¯NIEJSZYCH �RÓDE£ ZA 2003 R.

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura dochodów w
%

1 Ogó³em podstawowe dochody podatkowe 2.307.251,00 2.255.192,00 97,74
w tym:
udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej 500,00 764,00 152,80
udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób
fizycznych 637.361,00 592.050,00 92,89
podatek rolny 29.136,00 31.559,00 108,32
podatek od nieruchomo�ci 1.150.000,00 1.111.381,00 96,64
podatek le�ny 111.500,00 112.122,00 100,55
podatek od �rodków transportowych 82.863,00 84.010,00 101,38
podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej 5.000,00 7.593,00 151,86
podatek od spadków i darowizn 2.700,00 13.804,00 511,26
podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 30.100,00 43.849,00 145,68
wp³ywy z op³aty skarbowej 5.550,00 5.518,00 99,42
wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 252.541,00 252.542,00 100,00

2 Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci 220.000,00 240.567,00 109,35

3 Pozosta³e dochody w³asne (§083, §097, §075, §047, §091,
§045, §092, §048, §069, §096, §043) 340.610,00 315.410,00 92,66

4 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami (§201) 845.122,00 844.218,00 99,87

5 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.707.655,00 5.707.655,00 100,00
czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 4.165.779,00 4.165.779,00 100,00
czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 1.288.911,00 1.288.911,00 100,00
czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 252.965,00 252.965,00 100,00

6 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (§203) 144.571,00 144.571,00 100,00

7 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
(§626) 80.000,00 79.800,00 99,75

8 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych (§244) 22.380,00 22.380,00 100,00
Ogó³em: 9.667.589,00 9.609.793,00 99,40

STRUKTURA DOCHODÓW W STOSUNKU DO DOCHODÓW OGÓ£EM ZA 2003 R.

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Struktura
dochodów w

%
1 Ogó³em podstawowe dochody podatkowe 2.307.251,00 2.255.192,00 23,47

w tym:
udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej 500,00 764,00 0,01
udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od osób
fizycznych 637.361,00 592.050,00 6,16
podatek rolny 29.136,00 31.559,00 0,33
podatek od nieruchomo�ci 1.150.000,00 1.111.381,00 11,57
podatek le�ny 111.500,00 112.122,00 1,17
podatek od �rodków transportowych 82.863,00 84.010,00 0,87
podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej 5.000,00 7.593,00 0,08
podatek od spadków i darowizn 2.700,00 13.804,00 0,14
podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 30.100,00 43.849,00 0,46
wp³ywy z op³aty skarbowej 5.550,00 5.518,00 0,05
wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 252.541,00 252.542,00 2,63

2 Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci
nieruchomo�ci 220.000,00 240.567,00 2,5
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3 Pozosta³e dochody w³asne (§083, §097, §075, §047, §091,
§045, §092, §048, §069, §096, §043) 340.610,00 315.410,00 3,28

4 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami (§201) 845.122,00 844.218,00 8,78

5 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.707.655,00 5.707.655,00 59,40
czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej 4.165.779,00 4.165.779,00 43,40
czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 1.288.911,00 1.288.911,00 13,41
czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej 252.965,00 252.965,00 2,63

6 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (§203) 144.571,00 144571,00 1,51

7 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
(§626) 80.000,00 79.800,00 0,83

8 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych (§244) 22.380,00 22.380,00 0,23
Ogó³em: 9.667.589,00 9.609.793,00 100,00

Poz. 1882

Analiza dochodów przedstawiona w informacji wg wa¿-
niejszych �róde³ wykazuje, ¿e:

- na poziomie znacznie wy¿szym w stosunku do planu
zrealizowano nastêpuj¹ce dochody:

- podatek od czynno�ci cywilno - prawnych 145,68%

- podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych
op³acony w formie karty podatkowej 151,86%

- udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposia-
daj¹cych osobowo�ci prawnej 152,80%

- podatek od spadków i darowizn 511,26%

Wy¿ej wymienione podatki s¹ realizowane przez Urzêdy
Skarbowe. Sposób w jaki s¹ przekazywane i termin sk³adania
sprawozdañ przez Urzêdy Skarbowe nie pozwalaj¹ w porê
urealniæ planu dochodów.

- na poziomie znacznie ni¿szym do planu zrealizowano
nastêpuj¹ce dochody:

- udzia³y we wp³ywach z podatku dochodowego od
osób fizycznych 92,89%

- pozosta³e dochody w³asne 92,66%

w tym:

- miêdzy innymi otrzymane spadki, zapisy i darowizny
w postaci pieniê¿nej (wp³aty mieszkañców So�nicy na
kanalizacjê: plan 45.000z³. wykonanie 13.347 z³.)
29,66%.

- podatek od nieruchomo�ci 96,64%

W przypadku udzia³ów we wp³ywach z podatku dochodo-
wego od osób fizycznych wykonanie na poziomie 92,89%
planowanych dochodów obni¿y³o dochody otrzymane o kwotê
45.311 z³. Przekazana gminie informacja o planowanych do-
chodach z tytu³u udzia³u gmin we wp³ywach z podatku
dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrek-
tywnego a jedynie informacyjno szacunkowy. Realizacja tych

dochodów mo¿e ulec zmniejszeniu w porównaniu z planami
okre�lonymi w bud¿ecie, na które to gmina nie ma wp³ywu.

Na niskie wykonanie pozosta³ych dochodów w³asnych
(92,66% planu) najwiêkszy wp³yw mia³a niska realizacja wp³at
mieszkañców m. So�nie na czê�ciowe pokrycie kosztów reali-
zacji inwestycji pn. budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Przy-
czyny niskiego wykonania planu dochodów nale¿y upatrywaæ
w przesuniêciu terminu realizacji budowy kanalizacji w zwi¹z-
ku ze z³o¿onym wnioskiem o �rodki pomocowe z programu
SAPARD.

Ni¿sze od planowanego dochody z podatku od nierucho-
mo�ci powsta³y poprzez zaleg³o�ci w p³atno�ci tego podatku
przez PKP (kwota 49.865 z³.) oraz osoby fizyczne (zaleg³o�ci �
15.176 z³.)

Pozosta³e dochody gminy zosta³y wykonane w 100%,
w niektórych przypadkach na poziomie minimalnie ni¿szym
lub wy¿szym, nie maj¹cym istotnego wp³ywu na realizacjê
dochodów ogó³em. £¹cznie kwota z tytu³u udzielonych przez
gminê ulg, umorzeñ, odroczeñ, zwolnieñ i zaniechañ poboru
oraz obni¿enie stawek podatkowych wynosi 427.221 z³. stano-
wi to 4,44% wykonanych dochodów gminy.

Stan zaleg³o�ci i nadp³at na koniec 2002 roku przedstawia
siê nastêpuj¹co:

- zaleg³o�ci:

- odp³atno�æ z tytu³u us³ug opiekuñczych 340 z³.

- dochody z dzier¿awy 2.267 z³.

- wp³ywy z karty podatkowej 12.322 z³.

- podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych
49.865 z³.

- podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych
15.176 z³.

- podatek le�ny od osób fizycznych 24 z³.

- podatek od �rodków transportowych od osób fizycz-
nych 1.900 z³.
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- op³ata skarbowa 2.619 z³.

- wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia w³asno�ci nieru-
chomo�ci 107.226 z³.

- podatek rolny od osób fizycznych 312 z³.

Ogó³em 192.051 z³.

Stan zaleg³o�ci na koniec 2003 roku wyniós³ 192.051 z³.
w tym zaleg³o�ci podatkowe stanowi¹ kwotê 79.599 z³. Na
zaleg³o�ci zosta³y wystawione upomnienia a w szczególnych
przypadkach tytu³y egzekucyjne.

W stosunku do zaleg³o�ci we wp³acie ostatniej raty z tytu³u
odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci tj. zaku-
pu zamku w Mojej Woli � kwota zaleg³o�ci 102.963,85z³. +
nale¿ne odsetki, wyst¹piono z wnioskiem do komornika
o wszczêcie postêpowania egzekucyjnego z rachunku banko-
wego d³u¿nika. Procedura ta jest zgodna z zapisem w akcie
notarialnym sporz¹dzonym w zwi¹zku ze sprzeda¿¹ w/w
nieruchomo�ci.

- nadp³aty:

- wp³ywy z karty podatkowej 91 z³.

- dochody z dzier¿awy 6.145 z³.

- podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych 3.155 z³.

- podatek le�ny od osób fizycznych 17 z³.

- podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 1.426 z³.

- op³ata skarbowa 16 z³.

- udzia³y w podatku dochodowym od osób prawnych
154 z³.

Ogó³em 11.004 z³.

Stan nadp³at na koniec 2003 r. wyniós³ 11.004 z³. w tym
nadp³aty podatkowe stanowi¹ kwotê 4.859 z³. Nadp³ata
w podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych wyst¹pi³a
z uwagi na podwójne wp³aty d³u¿ników tj. na upomnienia
i tytu³y egzekucyjne. Nadp³ata w dochodach z dzier¿awy
w kwocie 6.145 z³. wyst¹pi³a w zwi¹zku z rozliczeniem loka-
torom nak³adów na remonty mieszkañ. Wydatki z tym zwi¹-
zane przekroczy³y kwoty czynszów na 2003 rok.

Roczne skutki ustawowych ulg i zwolnieñ zgodnie z ustaw¹
z dnia 30 pa�dziernika 2002 r. o podatku le�nym wynios³y
kwotê 85.144 z³. i o tak¹ te¿ kwotê wyst¹piono z wnioskiem
o przyznanie czê�ci subwencji rekompensuj¹cej utracone
dochody z tytu³u ulg i zwolnieñ.
Wyst¹piono równie¿ z wnioskiem o przyznanie czê�ci sub-
wencji rekompensuj¹cej utracone dochody z tytu³u ustawo-
wych ulg i zwolnieñ okre�lonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³no-
sprawnych w kwocie 44.761 z³. Adresatem tego wniosku jest
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Wg stanu na 31.1 2.2003 r. stan nale¿no�ci wymagal-
nych z tytu³u czynszów i dzier¿aw oraz us³ug opiekuñczych
wynosi 3.006 z³.

REALIZACJA WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH W 2003 ROKU

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 63.627 63.055 99,10

01008
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji
wodnych

3.264 3.264 100,00

4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.674 1.674 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.590 1.590 99,05

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 60.000 59.428 99,05
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 60.000 59.428 100,00

01030 Izby rolnicze 363 363 100,00

2850
wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku
rolnego

363 363 100,00

020 Le�nictwo 227 227 100,00
02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 227 227 100,00

4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 227 227 100,00
600 Transport i ³¹czno�æ 428.144 423.618 98,94

60014 Drogi publiczne powiatowe 14.500 14.500 100,00

6300
wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie zadañ w³asnych

14.500 14.500 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 413.644 409.118 98,91
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.719 30.719 100,00
4270 zakup us³ug remontowych 15.500 15.370 99,16
4300 zakup us³ug pozosta³ych 33.925 30.564 90,09
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 333.500 322.465 99,69

700 Gospodarka mieszkaniowa 137.241 136.059 99,14
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 137.241 136.659 99,14

4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 63.000 62.153 98,65
4260 zakup energii 540 540 100,00

Poz. 1882
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4270 zakup us³ug remontowych 51.000 50.956 99,91
4300 zakup us³ug pozosta³ych 17.000 16.709 98,28
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 5.101 5.101 100,00

4600
kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

600 600 100,00

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 64.000 13.124 20,50
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50.000 0 0

4300 zakup us³ug pozosta³ych 50.000 0 0
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 14.000 13.124 93,74

4300 zakup us³ug pozosta³ych 14.000 13.124 93,74
750 Administracja publiczna 1.426.725 1.360.608 95,38

75011 Urzêdy wojewódzkie 82.820 82.559 99,68
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 62.000 62.000 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 11.086 11.086 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 1.520 1.520 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.800 2.560 91,43
4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.561 1.558 99,81
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.500 2.482 99,28

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

1.353 1.353 100,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 59.200 58.284 98,45
3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.000 47.000 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.200 5.013 96,40
4300 zakup us³ug pozosta³ych 3.000 2.720 90,70
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.000 3.551 88,75

75023
Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

1.240.228 1.176.447 94,87

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 714.800 671.625 93,96
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 52.083 52.083 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 120.900 111.693 92,38
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 19.300 17.814 92,30
4140 wp³aty na PFRON 3.581 3.581 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 82.049 80.647 98,29
4260 zakup energii 7.000 4.836 69,09
4270 zakup us³ug remontowych 1.000 928 92,80
4300 zakup us³ug pozosta³ych 131.250 126.234 96,33
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 25.000 24.469 97,88
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 5.000 4.390 87,80

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

18.265 18.265 100,00

6060
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

60.000 59.882 99,80

75047
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿no�ci bud¿etowych

32.473 31.654 97,48

3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.076 13.076 100,00
4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14.697 14.697 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.700 1.694 99,59
4300 zakup us³ug pozosta³ych 3.000 2.188 72,93

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 12.004 11.663 97,16
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.200 1.199 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 5.304 5.304 100,00
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 5.500 5.160 93,82

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa

23.664 23.660 99,14

75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

905 905 100,00

4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 101 101 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 14 14 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 204 204 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 586 586 100,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

3.210 3.210 100,00

3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.107 2.107 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 5 5 100,00
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4120 sk³adka na Fundusz Pracy 1 1 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 476 476 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 436 436 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 185 185 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 19.549 19.545 98,96
3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.441 13.437 98,48
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 109 109 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 15 15 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.501 2.501 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 2.883 2.883 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 600 600 100,00

754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

70.200 68.146 97,07

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 69.500 67.463 97,07
3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 15.500 15.408 99,41
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 32.000 31.528 98,52
4260 zakup energii 4.000 3.811 95,28
4270 zakup us³ug remontowych 7.000 6.808 97,25
4300 zakup us³ug pozosta³ych 7.000 6.616 94,51
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000 3.292 82,30

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 200 200 100,00

75495 Pozosta³a dzia³alno�æ 500 483 96,60
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 500 483 96,60

757 Obs³uga d³ugu publicznego 50.000 49.526 99,05

75702
Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego

49.526 99,05

8070
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów warto�ciowych oraz po¿yczek i
kredytów

50.000 49.526 99,05

801 O�wiata i wychowanie 4.738.979 4.487.174 94,69
80101 Szko³y podstawowe 2.653.680 2.630.180 99,11

3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

127.560 127.560 100,00

3240 stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 5.961 5.961 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.633.559 1.633.559 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.974 111.974 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 324.073 324.073 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 44.109 44.109 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 83.151 83.151 100,00

4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek

5.027 5.027 100,00

4260 zakup energii 46.574 46.574 100,00
4270 zakup us³ug remontowych 114.201 90.701 79,42
4300 zakup us³ug pozosta³ych 35.215 35.215 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 11.983 11.983 100,00
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 4.638 4.638 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

105.655 105.655 100,00

80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 36.598 36.598 100,00

3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

2.771 2.771 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 24.598 24.598 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.709 1.709 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 5.124 5.124 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 698 698 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 76 76 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

1.622 1.622 100,00

80110 Gimnazja 1.601.168 1.372.863 85,74

3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

53.175 53.175 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 686.714 686.714 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 47.972 47.972 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 139.623 139.623 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 19.019 19.019 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 54.344 54.344 100,00
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4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek

7.203 7.203 100,00

4270 zakup us³ug remontowych 19.154 19.154 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 33.292 33.292 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.455 2.455 100,00
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 1.403 1.402 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

43.014 43.014 100,00

6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 493.800 265.496 53,77
80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 213.710 213.710 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 36.919 36.919 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.008 1.008 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6.739 6.739 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 907 907 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 168.137 168.137 100,00

80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 194.411 194.411 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 139.550 139.550 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.132 9.132 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 26.367 26.367 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 3.549 3.549 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.856 7.856 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 3.606 3.606 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 969 969 100,00

4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

3.382 3.382 100,00

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 19.473 19.473 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 18.490 18.490 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 983 983 100,00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 19.939 19.939 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 156 156 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

19.783 19.783 100,00

851 Ochrona zdrowia 72.233 72.233 100,00
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 72.233 72.233 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 23.423 23.423 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.329 30.329 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 18.481 18.481 100,00

853 Opieka spo³eczna 1.147.508 1.146.608 99,92

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z
pomocy spo³ecznej

15.121 14.221 94,05

4130 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 15.121 14.221 94,05

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne

588.808 588.808 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 546.941 546.941 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 41.867 41.867 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 94.358 94.358 100,00
3110 �wiadczenia spo³eczne 94.358 94.358 100,00

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 40.671 40.671 100,00
3110 �wiadczenia spo³eczne 40.671 40.671 100,00

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 258.360 258.360 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 163.781 163.781 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.823 10.823 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 30.604 30.604 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 4.450 4.450 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 15..376 15.376 100,00
4260 zakup energii 1.573 1.573 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 18.914 18.914 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 6.976 6.976 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

5.863 5.863 100,00

85328
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

19.205 19.205 100,00

4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 2.842 2.842 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 392 392 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 15.971 15.971 100,00

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.263 15.263 100,00

Poz. 1882
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3110 �wiadczenia spo³eczne 15.263 15.263 100,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 115.722 115.722 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 88.722 88.722 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.860 26.860 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 140 140 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.175 734.174 100,00
85404 Przedszkola 699.213 698.212 100,00

3020
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzenia

27.717 27.717 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 431.969 431.969 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.084 31.084 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 87.646 87.646 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 11.853 11.853 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 25.486 25.486 100,00
4220 zakup �rodków ¿ywno�ci 36.357 36.357 100,00

4240
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,
ksi¹¿ek

145 144 100,00

4260 zakup energii 7.487 7.487 100,00
4270 zakup us³ug remontowych 610 610 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 11.560 11.560 100,00
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 40 40 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

27.259 27.259 100,00

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej

30.597 30.597 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.255 5.255 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 960 960 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 128 128 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.820 3.820 100,00
4260 zakup energii 4.459 4.459 100,00
4270 zakup us³ug remontowych 732 732 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 4.800 4.800 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 183 183 100,00
6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.260 10.260 100,00

85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 4.365 4.365 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 4.365 4.365 100,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 208.725 206.864 99,11
90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.543 3.259 91,98

4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.143 1.143 100,00
4260 zakup energii 1.000 717 71,70
4300 zakup us³ug pozosta³ych 1.400 1.399 100,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.731 4.731 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.731 4.731 100,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 200.451 198.874 99,21
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.301 14.215 99,40
4260 zakup energii 180.000 178.509 99,17
4270 zakup us³ug remontowych 6.150 6.150 100,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 223.010 222.349 99,70
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 52.000 51.339 98,73

6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 52.000 51.339 98,73
92116 Biblioteki 110.000 110.000 100,00

2550
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury

110.000 110.000 100,00

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 61.010 61.010 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 39.114 39.114 100,00
4260 zakup energii 6.150 6.150 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 15.746 15.746 100,00

926 Kultura fizyczna i sport 58.556 58.556 100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 58.556 58.556 100,00

4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.171 14.171 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 40.618 40.618 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe, krajowe 422 422 100,00
4430 ró¿ne op³aty i sk³adki 3.345 3.345 100,00

Wydatki ogó³em 9.447.014 9.065.981 95,97

Poz. 1882
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REALIZACJA WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE W 2003 ROKU

Dzia³ Rozdzia³ Paragraf Nazwa Plan Wykonanie %
750 Administracja publiczna 48.300 48.300 100,00

75011 Urzêdy wojewódzkie 48.300 48.300 100,00
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 38.500 38.500 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6.850 6.850 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 950 950 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000 1.000 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000 1.000 100,00

751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa

23.664 23.660 99,98

75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

905 905 100,00

4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 101 101 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 14 14 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 204 204 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 586 586 100,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie

3.210 3.210 100,00

3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.107 2.107 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 5 5 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 1 1 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 476 476 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 436 436 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 185 185 100,00

75110
Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne

19.549 19.545 99,98

3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.441 13.437 99,97
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 109 109 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 15 15 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.501 2.501 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 2.883 2.883 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 600 600 100,00

754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

200 200 100,00

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 200 200 100,00

801 O�wiata i wychowanie 5.961 5.961 100,00
80101 Szko³y podstawowe 5.961 5.961 100,00

3240
stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów

5.961 5.961 100,00

853 Opieka spo³eczna 703.480 702.580 99,87

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej

14.870 13.97 93,95

4130 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 14.870 13.970 93,95

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne

509.276 509.276 100,

3110 �wiadczenia spo³eczne 467.409 467.409 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 41.867 41.867 100,00

85316
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze

40.671 40.671 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 40.671 40.671 100,00
85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 112.400 112.400 100,00

4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 74.150 74.150 100,00
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.950 3.950 100,00
4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 13.965 13.965 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 1.915 1.915 100,00
4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.420 2.420 100,00
4260 zakup energii 1.000 1.000 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 9.000 9.000 100,00
4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.000 3.000 100,00

4440
odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

3.000 3.000 100,00
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85328
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze

5.600 5.600 100,00

4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 832 832 100,00
4120 sk³adka na Fundusz Pracy 114 114 100,00
4300 zakup us³ug pozosta³ych 4.654 4.654 100,00

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.263 15.263 100,00
3110 �wiadczenia spo³eczne 15.263 15.263 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.400 5.400 100,00
3110 �wiadczenia spo³eczne 5.400 5.400 100,00

900
Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

63.517 63.517 100,00

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 63.517 63.517 100,00
4260 zakup energii 63.517 63.517 100,00

Wydatki ogó³em 845.122 844.218 99,89

W POSZCZEGÓLNYCH DZIA£ACH KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH
ZA 2003 R. PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:

Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ Plan Wykonanie %
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo 63.627 63.055 99,10
Dz. 020 Le�nictwo 227 227 100,00
Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ 428.144 423.618 98,94
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 137.241 136.059 99,14
Dz. 710 Dzia³alno�æ us³ugowa 64.000 13.124 20,50
Dz. 750 Administracja publiczna 1.426.725 1.360.608 95,38

Dz. 751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

23.664 23.660 99,14

Dz. 754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

70.200 68.146 97,09

Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego 50.000 49.526 99,05
Dz. 801 O�wiata i wychowanie 4.738.979 4.487.174 94,69
Dz. 851 Ochrona zdrowia 72.233 72.233 100,00
Dz. 853 Opieka spo³eczna 1.147.508 1.146.608 99,92
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.175 734.174 100,00
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 208.725 206.864 99,11
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 223.010 222.349 99,70
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 58.556 58.556 100,00

Wydatki ogó³em 9.447.014 9.065.981 95,97

STRUKTURA WYDATKÓW WG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ ZA 2003 R. PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊPUJ¥CO:

Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ Plan Wykonanie %
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo 63.627 63.055 0,69
Dz. 020 Le�nictwo 227 227 0,01
Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ 428.144 423.618 4,67
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 137.241 136.059 1,50
Dz. 710 Dzia³alno�æ us³ugowa 64.000 13.124 0,14
Dz. 750 Administracja publiczna 1.426.725 1.360.608 15,01

Dz. 751
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

23.664 23.660 0,26

Dz. 754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

70.200 68.146 0,75

Dz. 757 Obs³uga d³ugu publicznego 50.000 49.526 0,54
Dz. 801 O�wiata i wychowanie 4.738.979 4.487.174 49,50
Dz. 851 Ochrona zdrowia 72.233 72.233 0,80
Dz. 853 Opieka spo³eczna 1.147.508 1.146.608 12,66
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 734.175 734.174 8,10
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 208.725 206.864 2,28
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 223.010 222.349 2,45
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 58.556 58.556 0,64

Wydatki ogó³em 9.447.014 9.065.981 100,00

Poz. 1882
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Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony �rodowiska w 2003 roku.

Stan �rodków GFO� na 01.01.2003 r. 3.784 z³

Przychody:
a) Z Urzêdu Marsza³kowskiego z tytu³u op³at za gospo-

darcze korzystanie ze �rodowiska 12.746 z³

b) Kapitalizacja odsetek 135 z³.

Razem przychody: 12.881 z³.

Wydatki:
a) Utrzymanie bie¿¹ce wysypiska �mieci 11.731 z³.

Razem wydatki: 11.731 z³.

Stan �rodków na koniec 2003 roku 4.934 z³.

WYKAZ INWESTYCJI ORAZ WYSOKO�Æ NAK£ADÓW ZREALIZOWANYCH W 2003 ROKU

Dzia³ Rozdzia³ Nazwa Plan Wykonanie %
Dz. 010 Rolnictwo i ³owiectwo 60.000 59.428 99,05

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 60.000 59.428 99,05
1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla ulic:
Korczaka, Sosnowa i Dworcowa w
miejscowo�ci So�nie (§6050)

30.000 30.000 100,00

2. Rozbudowa stacji uzdatniania wody -
wodoci¹g komunalny Cieszyn gm. So�nie w
miejscowo�ci Dobrzec

30.000 29.428 98,09

Dz. 600 Transport i ³¹czno�æ 333.500 332.465 99,69
60016 Drogi publiczne gminne 333.500 332.465 99,69

1. Modernizacja drogi gminnej w m. Kocina
(§6050)

298.500 298.269 99,92

2. Budowa nawierzchni drogi gminnej w m.
So�nie ul. Majowa, Brzozowa, Dêbowa,
Kwiatowa i Zielona (§6050)

10.000 9.861 98,61

3. Budowa nawierzchni drogi gminnej w m.
Granowiec ul. Pilarska (§6050)

10.000 9.760 97,60

4. Budowa nawierzchni drolgi gminnej w
K¹tach �l¹skich (§6050)

15.000 14.575 97,17

Dz. 750 Administracja publiczna 60.000 59.882 99,80

75023
Urzêdy Gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

60.000 59.882 99,80

1. Zakup komputerów i oprogramowania
(§6060)

60.000 59.882 99,80

Dz. 801 O�wiata i wychowanie 493.800 265.496 53,76
80110 Gimnazja 493.800 265.496 53,76

1. Kontynuacja budowy pe³nowymiarowej hali
sportowej z ³¹cznikiem i salami lekcyjnymi
(§6050) w m. So�nie

493.800 265.496 53,76

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10.260 10.260 100,00

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i m³odzie¿y szkolnej

10.260 10.260 100,00

1. Budowa sanitariatów wraz z zapleczem
socjalnym na stanicy "Bia³y Daniel" w m.
So�nie - dokumentacja projektowa

10.260 10.260 100,00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 52.000 51.339 98,73
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 52.000 51.339 98,73

1. Budowa �wietlicy wiejskiej w K¹tach
�l¹skich (§6050)

25.000 24.442 97,77

2. Budowa �wietlicy wiejskiej w Konradowie
(§6050)

27.000 26.897 99,62

Razem 1.009.560 778.870 77,15

Wydatki bud¿etowe na plan 9.447.014 z³. wykonane zosta-
³y w kwocie 9.065.981 z³. co stanowi 95,97%, w tym wydatki
inwestycyjne na plan 1.024.060 z³. wykonane zosta³y w kwocie
793.370 z³. tj. 77.47% planu.

Wykaz inwestycji oraz wysoko�æ nak³adów realizowanych
w 2003 roku przedstawia za³¹czona tabela. Jak wynika
z informacji o realizacji zadañ inwestycyjnych nie wszystkie
zadania przyjête przez Radê Gminy So�nie do realizacji
w 2003 r. zosta³y wykonane w ca³o�ci. W dziale 801 �



� 8633 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 92 Poz. 1882

�O�wiata i wychowanie� zaplanowane zadanie inwestycyjne
pn. �Kontynuacja budowy pe³nowymiarowej hali sportowej
z ³¹cznikiem i salami lekcyjnymi� w miejscowo�ci So�nie
wykonano w 53,76%. Przyczyn¹ tak niskiej realizacji wydatku
inwestycyjnego by³o opó�nienie w robotach budowlanych, co
spowodowa³o brak mo¿liwo�ci wystawienia faktury i zap³aty
jej w roku 2003.

Wysoko�æ zrealizowanych wydatków maj¹tkowych w 2003
r. w stosunku do wydatków ogó³em stanowi 8,75%.

Realizacja planu wydatków bud¿etowych kszta³towa³a siê
w granicach od 20,50% wykonania planu w dziale 710 �
�Dzia³alno�æ us³ugowa� do 100,00% w dzia³ach: �Le�nictwo�,
851 �Ochrona zdrowia�, 854 �Edukacyjna opieka wychowaw-
cza�, 926 �Kultura fizyczna i sport�. W pozosta³ych dzia³ach
wykonanie wydatków wynios³o od 94,69% do 99,92% planu.

Przyczyny ni¿szego wykonania planowanych zadañ:

- Dzia³ 710 �Dzia³alno�æ us³ugowa� � 20,50% planu.
Rozdzia³ 71004 �Plany zagospodarowania przestrzenne-
go� � na plan 50.000 z³. wykonanie 0 z³. Zmieniaj¹ce
i przed³u¿aj¹ce siê w okresie 2003 roku zasady i rozporz¹-
dzenia dotycz¹ce opracowania planów zagospodarowania
przestrzennego uniemo¿liwi³y wykonanie zaplanowanych
prac nad opracowaniem planów i wystawienie faktur,
które stanowi³y podstawê dokonania wydatku.

- Dzia³ 801 �O�wiata i wychowanie� � 94,69% planu.

Rozdzia³ 80110 �Gimnazja� � 85,74% planu.

Przyczyn¹ ni¿szego wykonania od planowanego zadania
inwestycyjnego by³o opó�nienie w pracach budowlanych
i brak mo¿liwo�ci wystawienia faktury.

- Dzia³ 750 �Administracja publiczna� � 95,38% planu.

Na obni¿enie wykonania planowanych w tym dziale wy-
datków mia³o wp³yw wykonanie w 94,87% planu wydat-
ków w rozdziale 75023.

Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Przyczyn¹ niskiego wykonania by³o planowanie w wydat-
kach Urzêdu Gminy �rodków na wynagrodzenie zabezpiecza-
j¹c odprawê emerytaln¹ pracownika, który z przys³uguj¹cemu
mu uprawnienia w 2003 roku nie skorzysta³. Oszczêdno�ci
w wydatkach na wynagrodzenie wyst¹pi³y równie¿ z powodu
pobytu pracownicy urzêdu na zwolnieniu lekarskim z powodu
choroby przez okres 6 m � mcy.

Ni¿sza wp³ata na rzecz izb rolniczych ni¿ wynika to
z tworzonego od dochodu 2% odpisu z tytu³u wp³aconego
podatku rolnego, znajduje uzasadnienie w nadp³acie w 2002
roku (kwota nadp³aty 268 z³.)

Zaplanowane w dziale 851 �Ochrona zdrowia� wydatki na
przeciwdzia³anie alkoholizmowi w kwocie 72.233 z³. wykona-
no w wysoko�ci 72.233 z³. tj. 100,00%. Wydatki na ten cel by³y
wy¿sze ni¿ uzyskane dochody z tytu³u wydanych zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu, które wykonano w kwocie 65.251 z³.

Realizacja wydatków bud¿etowych w zakresie zadañ zle-
conych w 2003 roku

wynosi 99,89% planu i znajduje pokrycie w otrzymanych
dotacjach.

Jak wynika ze sprawozdania RB-28S �Roczne sprawozda-
nie z wykonania planu wydatków bud¿etowych jednostek
samorz¹du terytorialnego� za okres od pocz¹tku roku do dnia
31.12.2003 r., zobowi¹zania na koniec roku 2003 wynios³y
374.132 z³. w tym 369.175 z³. z tytu³u naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2003 rok i pochodnych od tych
wynagrodzeñ. Termin poniesienia tych wydatków przypada
na I kwarta³ 2004 roku.

Na koniec 2003 r. Gmina So�nie nie posiada ¿adnych zobo-
wi¹zañ wymagalnych z tytu³u dostaw towarów i us³ug.
Stan zobowi¹zañ gminy z tytu³u zaci¹gniêtej po¿yczki z WFO-
�iGW w Poznaniu wynosi 618.000 z³., z tego 270.000 z³.
podlega umorzeniu w 2005 roku.

Na plan sp³aty kredytów i po¿yczek w kwocie 232.000 z³.
sp³acono 232.000 z³. tj. 100% planowanej sp³aty.

Planowane w bud¿ecie gminy roczne dotacje dla prowadzo-
nej w gminie gospodarki pozabud¿etowej zosta³y wykonane
w nastêpuj¹cy sposób:

Biblioteki - plan � 110.000 z³., wykonanie � 110.000 z³.

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony �rodo-
wiska na 2003 rok zosta³y wykonane na zadania okre�lone
zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy Nr III/20/02 z dnia 28 grudnia
2002 r. w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków
GFO�. Szczegó³owo przedstawia siê to jak w zestawieniu.

Gmina nie realizowa³a w 2003 roku zadañ publicznych wyni-
kaj¹cych z porozumieñ z organami administracji rz¹dowej.

Gmina zrealizowa³a w 2003 roku zadanie publiczne wyni-
kaj¹ce z porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du teryto-
rialnego tj. pomiêdzy Powiatem Ostrowskim a Gmin¹ So�nie
na realizacjê na terenie Gminy zadania inwestycyjnego
o nazwie �Budowa chodnika z odwodnieniem � droga 13460
w m. Cieszyn� � kwota pomocy finansowej 14.500 z³.

Wójt

(�) mgr in¿. Krzysztof Bochen
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� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok �B�
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Ko�ciuszki 4, pok. 101
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³o�ci 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400


