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2004

UCHWA£A NR XLV/566/2002 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 16 maja 2002 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki - dzia³ka nr ewid. 141.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139, z pó�. zm.) oraz uchwa³y Rady
Miejskiej w Kórniku nr XXX/385/2001 z dnia 9 marca 2001 r.,
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik
(zatwierdzonego uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy
w Kórniku z dnia 17 lutego 1993 r., og³oszon¹ w Dz.U. Woj.
Poz. Nr 5/93, z pó�niejszymi zmianami) dla fragmentu wsi
Kamionki, obejmuj¹c¹ ustalenia zawarte w niniejszej uchwa-
le.

2. Integraln¹ czê�ci¹ zmiany planu jest rysunek w skali
1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

I. PRZEPISY OGÓLNE

§2. 1. Zmienia siê przeznaczenie czê�ci dzia³ki o nr ewid.
141 o ³¹cznej powierzchni oko³o 1,2 ha, z przeznaczenia
rolniczego wyznaczonego planem miasta i gminy Kórnik, na
cele zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywno�ci, ozna-
czone symbolem MN na za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y;

§3. Tereny objête opracowaniem planu stanowi¹ grunty
wsi Kamionki, które wg studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Kórnik zakwalifiko-
wane s¹ dla rozwoju funkcji mieszkalnictwa jednorodzinnego.

§4. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) tereny komunikacji.

2. Celem planu jest:

1) wyznaczenie zasad realizacji funkcji mieszkaniowej dla
terenów objêtych planem,

2) ochrona interesów publicznych, ponadlokalnych i lokal-
nych w zakresie:

a) ochrony �rodowiska przyrodniczego w rejonie opraco-
wania planu,

b) zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych,

c) zapewnienia powi¹zañ pomiêdzy istniej¹c¹ i projekto-
wan¹ infrastruktur¹ techniczn¹.

§5. 1. Obs³ugê komunikacyjna terenu opracowania planu
stanowi projektowana droga wewnêtrzna o charakterze pie-
szo jezdnym oznaczona symbolem KPJ.

2. Dojazd do zespo³u mieszkaniowego stanowi¹; droga
gruntowa (dz. nr ewid. 137) i docelowa droga powiatowa.

§6. Ilekroæ w dalszych przepisach mniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z tre�ci przepisu nie wynika
inaczej,

2) planie miasta i gminy - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
planu, o których mowa w §1, ust. 1 uchwa³y, o ile z tre�ci
przepisu nie wynika inaczej,

3) zabudowie mieszkaniowej - nale¿y przez to rozumieæ
obszar brutto, terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej niskiej intensywno�ci, dla których zasady podzia³u
terenu, zabudowy i u¿ytkowania, oraz niezbêdnych �wiad-
czeñ powierzchniowych, okre�la rysunek planu.

4) �wiadczeniach powierzchniowych - nale¿y przez to rozu-
mieæ obszar oznaczony literami a, b, c, d, zgodnie
z rysunkiem planu, który przeznaczony bêdzie pod pas
drogowy drogi powiatowej.

§7. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica zatwierdzenia planu - obowi¹zuj¹ca,

2) granica opracowania planu - obowi¹zuj¹ca,

3) obowi¹zuj¹ca linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nym spo-
sobie u¿ytkowania,

4) oznaczenia funkcji terenu - wed³ug legendy na rysunku
planu,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy.

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE

§8. Na terenie objêtym zmian¹ planu ustala siê:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem MN,

2) tereny urz¹dzeñ komunikacji wewnêtrznej oznaczone sym-
bolem KPJ.
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§9. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
ustala siê nastêpuj¹ce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) obowi¹zuje zabudowa mieszkaniowa wy³¹cznie jednoro-
dzinna o niskiej intensywno�ci,

2) obowi¹zuje wysoko�æ budynków mieszkalnych do dwóch
kondygnacji (w tym poddasze u¿ytkowe) z mo¿liwo�ci¹
podpiwniczenia uzale¿nion¹ od badañ szczegó³owych
gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiêcej ni¿ 1,5m
ponad istniej¹cy poziom terenu,

3) maksymalna powierzchnia zabudowy projektowanych
dzia³ek wynosi nie wiêcej ni¿ 30% ich ogólnej powierzchni,

4) dla dzia³ek wiêkszych ni¿ 850 m2 maksymalna powierzch-
nia zabudowy, o której mowa w ust. 3 wynosi 250 m2,

5) obowi¹zuj¹ dachy dwu- lub wielospadowe o spadku nie
mniejszym ni¿ 25° i nie wiêkszym ni¿ 50°,

6) gara¿e nale¿y realizowaæ jako wbudowane lub przybudo-
wane do budynku podstawowego, w ramach dopuszczal-
nej powierzchni zabudowy,

7) zakazuje siê realizacji gara¿y wolnostoj¹cych,

8) zakazuje siê wykorzystywania gara¿y dla innych celów,
koliduj¹cych z podstawow¹ funkcj¹ terenu,

9) wyklucza siê mo¿liwo�æ realizacji budynków gospodar-
czych,

10) rysunek planu okre�la obszar oznaczony literami b, e, f, g,
który docelowo, w trybie innych opracowañ planistycz-
nych mo¿e byæ przedmiotem powiêkszenia dzia³ek bu-
dowlanych projektowanego zespo³u.

§10. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:

1. sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna:

1) zaopatrzenie w wodê:

a) zaopatrzenie w wodê nale¿y zapewniæ z wodoci¹gu
Kamionki poprzez rozbudowê istniej¹cej sieci wo-
doci¹gowej,

b) rozprowadzenie sieci wodoci¹gowej nale¿y zapro-
jektowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami,

2) odprowadzanie �cieków:

a) docelowo nale¿y zapewniæ odprowadzanie �cieków
do istniej¹cej oczyszczalni �cieków w Borówcu,

b) kanalizacjê sanitarn¹ obejmuj¹c¹ teren opracowa-
nia nale¿y prowadziæ grawitacyjnie,

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza
siê stosowanie szczelnych zbiorników bezodp³ywo-
wych.

2. zasilanie w energiê elektryczn¹:

1) dla pokrycia zapotrzebowania w energiê elektryczn¹
terenu objêtego planem nale¿y zrealizowaæ zasilanie
poprzez wykonanie linii kablowych NN powi¹zanych z
istniej¹ sieci¹ elektroenergetyczn¹ wsi Kamionki;

2) zaleca siê zrealizowaæ o�wietlenie uliczne,

3) z³¹cza z pomiarem rozliczeniowym nale¿y ustawiæ
w granicach dzia³ek z dostêpem od ulicy przyjmuj¹c
zasadê, ze jedno z³¹cze mo¿e zasilaæ dwie dzia³ki,

4) od z³¹cza do obiektów na dzia³ce nale¿y wykonaæ
wewnêtrzn¹ liniê zasilaj¹c¹,

5) dla wykonania projektów technicznych dla projektowa-
nia i wykonania sieci, o których mowa w niniejszym
ustêpie nale¿y wyst¹piæ o warunki techniczne przy³¹-
czenia do w³a�ciwych terenowych s³u¿b energetycz-
nych,

6) ewentualna konieczno�æ realizacji stacji transformato-
rowej powinna byæ rozwi¹zania w trybie przygotowa-
nia nowych programów rozbudowy i modernizacji
sieci elektroenergetycznej wsi Kamionki.

3. zasilanie w gaz - docelowo nale¿y zagwarantowaæ mo¿li-
wo�æ pod³¹czenia projektowanego osiedla do projektowa-
nej sieci gazowej wsi Kamionki,

4. dla celów grzewczych zakazuje siê stosowania paliw sta-
³ych oraz olejów ciê¿kich.

§11. Ustalenia w zakresie komunikacji:

1. ustalenia w zakresie podstawowych parametrów technicz-
nych dla drogi KPJ:

1) ulica wewnêtrzna o charakterze pieszo - jezdnym,

2) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych pasa drogowe-
go dla ulicy wewnêtrznej wynosi 8.00 m dla podstawo-
wego odcinka oraz 9,5 m dla odcinka koñcowego,
zgodnie z dyspozycjami na rysunku planu,

2. ustala siê, ¿e odleg³o�æ zabudowy od granicy dzia³ki
z drog¹ wewnêtrzn¹ wynosi 5,0 m,

3. ustala siê, ¿e odleg³o�æ zabudowy od granicy dzia³ki
z drog¹ powiatow¹ wynosi 13,00 m,

4. zakazuje siê organizowania bezpo�rednich zjazdów z drogi
powiatowej na dzia³ki budowlane przyleg³e do tej drogi.

III. PRZEPISY KOÑCOWE

§12. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, ustala siê stawkê
procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty, o której mowa w art.
36 ust. 3 ustawy. Stawka ta wynosi 30%.

§13. Traci moc miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Kórnik wymieniony w § 1 niniej-
szej uchwa³y w czê�ci sprzecznej z ustaleniami uchwa³y.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miej-
skiemu w Kórniku.

§15. Uchwa³¹ wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Seweryn Waligóra
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2005

UCHWA£A Nr XIII/135/2004 RADY MIEJSKIEJ KRZYWINIA

z dnia 1 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania nazw osiedli w miejscowo�ci Cichowo, gmina Krzywiñ

Poz. 2005

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co
nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwy osiedli w miejscowo�ci Cichowo,
gmina Krzywiñ:

1. Osiedle Sanguszówka

2. Osiedle Brzozowy Gaj

3. Osiedle Gospodarstwo

4 Osiedle Soplicowo

5. Osiedle Zajazd

6. Osiedle Brzeg Ruczaju

7. Osiedle Za�cianek

8. Osiedle Le�ne

9. Osiedle Ogrodowe

§2. Granice i po³o¿enie osiedli okre�la za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
i Gminy Krzywiñ.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Roman Majorczyk
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2006

UCHWA£A Nr XV/81/2004 RADY GMINY PIASKI

z dnia 23 kwietnia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Piaski

Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
O samorz¹dzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591
ze zmianami) Rada Gminy Piaski uchwala, co nastêpuje:

§1. Przyjmuje siê zasady i tryb przeprowadzania konsul-
tacji z mieszkañcami na terenie Gminy Piaski.

§2. Za wyj¹tkiem przypadków przewidzianych ustaw¹,
konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy Rady
Gminy, Wójta, jednostek pomocniczych gminy oraz organiza-
cji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy Piaski.

§3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji z inicjatywy podmio-
tów okre�lonych w §2 rozstrzyga Rada Gminy w drodze
uchwa³y, ustalaj¹c tre�æ pytania i zakres terytorialny konsul-
tacji.

2. W przypadkach przewidzianych ustaw¹, o przeprowa-
dzeniu konsultacji postanawia Wójt w drodze zarz¹dzenia.

§4. Konsultacje obejmuj¹ obszar ca³ej gminy lub wyod-
rêbnionej jednostki pomocniczej.

§5. Konsultacje przeprowadza siê w�ród mieszkañców
gminy posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do Rady Gmi-
ny.

§6. Konsultacje przeprowadza siê na zwo³anych w tym
celu zebraniach mieszkañców jednostek pomocniczych.

§7. Zebranie zwo³uje Wójt, okre�laj¹c jego termin i miej-
sce oraz wyznaczaj¹c osoby do przeprowadzenia konsultacji.

§8. O zwo³anym zebraniu zawiadamia siê mieszkañców,
w sposób zwyczajowo przyjêty, na 7 dni przed terminem
zebrania.

§9. 1.Przebieg konsultacji (zebrania) powinien uwzglêd-
niæ:

a) przedstawienie tre�ci pytania,

b) przedstawienie informacji niezbêdnych do udzielenia od-
powiedzi i udzielenie wyja�nieñ,

c) sporz¹dzenie listy obecno�ci zawieraj¹cej podpisy osób
uczestnicz¹cych w zebraniu,

d) przeprowadzenie g³osowania.

2. Z przebiegu konsultacji sporz¹dza siê protokó³ zawie-
raj¹cy:

a) przebieg zebrania w tym stawiane pytania i udzielone
wyja�nienia,

b) wynik g³osowania.

3. Protokó³ podpisuje osoba wyznaczona zgodnie z §7.

4. Do protokó³u do³¹cza siê listê obecno�ci.

§10. 1. Protokó³ z przeprowadzonych konsultacji z miesz-
kañcami Wójt przekazuje Radzie Gminy.

2. O wyniku konsultacji Wójt informuje inicjatora konsul-
tacji.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Piaski.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Irena Ró¿alska

Poz. 2006
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UCHWA£A Nr XVII/266/2004 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych
na terenie gminy Jarocin, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Jarocina

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838 ze zmianami.), w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami),
uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg zarz¹dzanych przez Burmistrza Jarocina, zwanych
dalej drogami gminnymi na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg doty-
cz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

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

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

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci 0,80 z³,

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
3,00 z³,

3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 6,00 z³.

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
pasów dziel¹cych, chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, �cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszo - jezd-
nych.

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 0,40 z³.

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

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

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

1) poza obszarem zabudowanym 2,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym 5,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 80,00 z³.

2. Roczne stawki op³at okre�lone w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogo-
wym.

3. Za nie pe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych
stawek op³at obliczany jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

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

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomu obiektu
handlowego lub us³ugowego

a) poza obszarem zabudowanym 0,10 z³,

b) w obszarze zabudowanym na terenie miasta i wsi
0,25 z³,

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiek-
tów 0,30 z³,

3) reklamy 1,00 z³.

§5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jaro-
cina.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Stanis³aw Martuzalski
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UCHWA£A Nr XV/158/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Rady Miejskiej Gminy Stêszew Nr XII/130/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r.
w sprawie op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Stêszew

Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala co nastêpuje:

§1. §7 uchwa³y Nr XII/130/2003 otrzymuje brzmienie:
�Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Stêszew.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew

(�) in¿. Miros³aw Potrawiak

UCHWA£A Nr XII/130/2003 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Stêszew

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86,
poz. 958, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r., Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.
804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953) Rada Miejska Gminy
Stêszew uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at dziennych za zajêcie pasa
drogowego dróg gminnych w celu prowadzenia robót nie-
zwi¹zanych z budow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹
dróg gminnych:

1. za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
0,70 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie 1,40 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,10 z³.

2. za zajêcie 1 m2 pobocza, chodnika, zatoki postojowej
i autobusowej, �cie¿ki rowerowe 0,70 z³.

3. za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego (rowy,
pasy zieleni) 0,35 z³.

§2. Ustala siê stawki op³at rocznych za umieszczenie
w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej (czê-
�ci urz¹dzeñ) niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dróg
lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzenia w wysoko�ci:

1. poza obszarem zabudowanym 2,80,

2. w obszarze zabudowanym 7,20,

3. na obiekcie mostowym 57,00.

§3. Ustala siê stawki op³at dziennych za umieszczenie
w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam w wysoko�ci:

1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego:
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a) poza terenem zabudowanym 0,40 z³,

b) w terenie zabudowanym:

- w miejscowo�ci do 1.000 mieszkañców w³¹cznie
0,40 z³,

- w miejscowo�ci pow. 1.000 do 5.000 w³¹cznie
0,50 z³,

- w miejscowo�ci powy¿ej 5.000 0,60 z³,

2. za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów 0,20 z³.

3. za 1 m2 reklamy 1,50 z³.

§4. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na
prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ wymienione w §1,
§2, §3:

1. za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
0,70 z³,

Poz. 2008, 2009

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie 1,40 z³,

c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,10 z³,

2. za zajêcie 1 m2 pobocza, chodnika, zatoki postojowej
i autobusowej, �cie¿ki rowerowej 0,70 z³.

3. za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego (rowy,
pasy zieleni) 0,35 z³.

§5. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1, §3 i §4 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Stêszew.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew

(�) in¿. Miros³aw Potrawiak

2009

UCHWA£A Nr XII/120/04 RADY GMINY W¥GROWIEC

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U.
Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz.
1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568)
oraz art. 110 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z 2004 r.) Rada
Gminy W¹growiec uchwala co nastêpuje:

§1. Nadaje siê Statut Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo-
³ecznej w W¹growcu stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y.

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.

§3. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Nr XX/196/2000
z dnia 28 wrze�nia 2000 r. w sprawie nadania Statutu Gmin-
nemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/120/04

Rady Gminy W¹growiec
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
dzia³a w oparciu o:

1) Ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),

2) Ustawê z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593),

3) Ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami),

4) Uchwa³ê Gminnej Rady Narodowej Nr X/50/90 z dnia
6 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.

5) Ustawê z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó�. zm.)

6) Statut Gminy W¹growiec.

7) Niniejszy statut.

§2. Siedziba o�rodka mie�ci siê w W¹growcu, przy ul.
Kolejowej 52.

§3. Obszarem dzia³ania jest teren Gminy W¹growiec.

§4. 1. O�rodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ powo³an¹ przez
Radê Gminy W¹growiec.

2. Nadzór nad dzia³alno�ci¹ sprawuje Wójt Gminy W¹-
growiec.

II. ZAKRES DZIA£ANIA I ZADANIA

§5. 1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
realizuje zadania w³asne i zlecone gminie zgodnie z ustaw¹
o pomocy spo³ecznej.

2. Do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zko-
wym nale¿y:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem
programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,

2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêd-
nego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,

5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,

6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,

7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom bezdom-
nym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿li-
wo�ci uzyskania �wiadczeñ na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,

8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredyto-
wanego,

9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�redniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem ro-
dziny oraz wspólnie z ni¹ zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem
lub rodzeñstwem,

10) praca socjalna,

11) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi,

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñ-
czo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszka-
niach chronionych,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,

14) do¿ywianie dzieci,

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

16) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atno�ci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,

17) sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie jej
w³a�ciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu informatycznego,

3. Realizowanie zadañ w³asnych z zakresu pomocy spo-
³ecznej:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celo-
wych,

2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usa-
modzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze,

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i o�rodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,

4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworze-
nie i realizacja programów os³onowych,

4. Do zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
realizowanych przez gminê nale¿y:
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1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,

2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lo-
nych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych do-
mów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi,

6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specja-
listycznego wsparcia, po zapewnieniu odpowiednich �rod-
ków,

7) prowadzenie i realizacja �wiadczeñ rodzinnych na terenie
gminy.

§6. 1. Struktura organizacyjna Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w W¹growcu:

1) Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

2) Dzia³ finansowo � ksiêgowy � prowadzenie dokumentacji
ksiêgowo- finansowej w zakresie �wiadczeñ i utrzymania
o�rodka zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Analiza
potrzeb. Nadzór nad prawid³owym wykorzystaniem bu-
d¿etu. Sprawozdawczo�æ bud¿etowa.

3) Dzia³ pomocy spo³ecznej � wykonuje zadania zgodnie
z ustawa o pomocy spo³ecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
W celu prawid³owego rozpoznania i ustalania potrzeb oraz
nadzoru ustala siê 4 Rejony Pracy Socjalnej.

4) Dzia³ �wiadczeñ rodzinnych � wykonuje zadania zgodnie
z ustaw¹ o �wiadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada
2003 roku. Sporz¹dza dokumentacjê dotycz¹c¹ realizacji
i wyp³aty �wiadczeñ. Opracowuje bilans potrzeb. Spra-
wozdawczo�æ.

5) Dzia³ realizacji pomocy � zajmuje siê opracowywaniem
podjêtych decyzji przyznaj¹cych lub odmawiaj¹cych przy-
znania �wiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz sporz¹dza do-
kumentacjê do wyp³aty �wiadczeñ. Prowadzi dokumenta-
cjê dotycz¹c¹ ubezpieczenia zdrowotnego. Dokonuje bie-
¿¹cej realizacji �wiadczeñ. Sprawozdawczo�æ.

2. Szczegó³owy podzia³ zadañ okre�laj¹ zakresy czynno-
�ci pracowników, sporz¹dzone przez Kierownika O�rodka.

§7. Do zadañ Kierownika nale¿y:

1) Organizowanie pracy O�rodka.

2) Sk³adanie organom Gminy sprawozdañ i wniosków
z pracy O�rodka i zakresu potrzeb pomocy spo³ecznej.

3) Kierowanie podleg³ymi pracownikami.

4) Prowadzenie prawid³owej gospodarki finansowej.

5) Przygotowanie materia³ów dotycz¹cych rozpoznania
i oceny potrzeb pomocy spo³ecznej.

6) Planowanie �rodków finansowych na �wiadczenia �rodo-
wiskowe pomocy spo³ecznej.

7) Ocena problemów spo³ecznych terenu i przedstawienie
propozycji ich rozwi¹zañ.

8) Podejmowanie na podstawie odrêbnego upowa¿nienia
Wójta Gminy W¹growiec decyzji o przyznaniu lub odmo-
wie �wiadczeñ pomocy spo³ecznej oraz �wiadczeñ rodzin-
nych.

9) Przedstawienie Wójtowi informacji i sprawozdañ dotycz¹-
cych zakresu wystêpuj¹cych na terenie gminy potrzeb
pomocy spo³ecznej.

10) Wspó³praca z organizacjami oraz mobilizowanie �rodo-
wisk lokalnych do dzia³añ na rzecz pomocy spo³ecznej.

§8. Zasady zatrudniania i wynagradzania.

1) Kierownika GOPS zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

2) Kierownik jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników
GOPS, zawiera i rozwi¹zuje z nimi umowê o pracê.

3) Prawa i obowi¹zki pracowników GOPS reguluje Kodeks
Pracy. Zasady wynagradzania ustalone s¹ na podstawie
Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku
w sprawie zasad wynagradzania i wymagañ kwalifikacyj-
nych pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jed-
nostkach organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorial-
nego (Dz.U. Nr 61 poz. 708 z 2000 roku z pó�niejszymi
zmianami).

4) Wynagrodzenia za pracê ustala: dla Kierownika GOPS -
Wójt Gminy, a dla pracowników - Kierownik GOPS.

§9. Z³o¿one wnioski o przyznanie pomocy finansowej
rozpatrywane s¹ przez Kierownika GOPS w zakresie zadañ
w³asnych i zadañ zleconych na podstawie upowa¿nienia
Wójta Gminy w W¹growcu. Kierownika w czasie jego nie-
obecno�ci zastêpuje starszy pracownik socjalny, który upo-
wa¿niony jest do wydawania decyzji administracyjnych
z zakresu zadañ pomocy spo³ecznej. W zakresie �wiadczeñ
rodzinnych Wójt upowa¿nia Kierownika o�rodka do wydawa-
nia decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§10. Odwo³anie w ramach zadañ w³asnych gminy i zadañ
zleconych rozpatruje Samorz¹dowe Kolegium Odwo³awcze
w Pile za po�rednictwem Kierownika Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.

III. GOSPODARKA FINANSOWA

§11. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
sporz¹dza bilans potrzeb w oparciu o rozeznanie �rodowiska.

§12. �rodki na realizacjê �wiadczeñ i utrzymanie o�rodka
zabezpiecza:

1) na zadania w³asne - bud¿et gminy,

2) na zadania zlecone - bud¿et pañstwa,
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§13. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu
obs³ugê finansowo - ksiêgow¹ wykonuje we w³asnym zakre-
sie.

§14. Odpowiedzialno�æ za gospodarkê finansow¹ ponosi
Kierownik O�rodka.

IV. POSTANOWIENIA KOÑCOWE

§15. Szczegó³ow¹ organizacjê pracy okre�la regulamin
organizacyjny Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§16. Zmiana tre�ci statutu wymaga uchwa³y Rady Gminy
W¹growiec.

2010

UCHWA£A Nr XXXIII/198/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy
na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000
r. Nr 71, poz. 838 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2

powierzchni jezdni:

a) bez ograniczania ruchu 2,00 z³. dziennie,

b) z ograniczeniem ruchu - zajêcie pow. 20% do 50%
szeroko�ci jezdni w³¹cznie 3,00 z³. dziennie,

c) ca³kowite zajêcie jezdni - zajêcie pow. 50% szeroko�ci
5,00 z³. dziennie,

d) za prowadzenie robót w pozosta³ych elementach pasa
drogowego (pobocza, chodniki, rowy, pasy zieleni) za
zajêcie 1 m2 1,00 z³. dziennie,

- przy czym zajêcie pasa drogowego krótsze ni¿ 24
godziny jest traktowane jak zajêcia pasa drogowego
przez 1 dzieñ.

2) za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut
poziomy urz¹dzeñ op³at rocznych:

a) na obiekcie in¿ynierskim (wiadukt, most) 130,00 z³,

b) w pozosta³ych przypadkach 20,00 z³,

- przy czym: za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ
stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby
miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym
lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim, a zajêcie pasa
drogowego trwaj¹cego krócej ni¿ 1 miesi¹c jest trak-
towane jak zajêcia pasa drogowego przez 1 miesi¹c.

3) za zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów
budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam dzien-
nie:

a) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego, us³ugo-
wego itp. 0,30 z³,

b) za 1 m2 powierzchni reklamy 0,60 z³,

c) za 1 m2 reklamy zawieraj¹cej informacje o gminie,
powiecie lub województwie (plansze, plany, mapy,
obiekty informacyjne - �witacze�) 0,10 z³.

- przy czym zajêcie pasa drogowego trwaj¹cego krócej
ni¿ 24 godziny jest traktowane jak zajêcia pasa drogo-
wego przez 1 dzieñ.

4) za zajêcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci
w celach innych ni¿ okre�lone w pkt 1, pkt 2 i pkt 3 takie
jak np. koperty parkingowe i punkty handlowe nie bêd¹ce
budynkami 0,70 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A Nr XXXIII/201/2004 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 11 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Prze�mierowo - rejon ul. Le�nej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 w zakresie dzia³ek nr 722 i 723.

Na podstawie art. 20 i art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne uchwala, co na-
stêpuje:

§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego Prze�mierowo - rejon ul. Le�nej,
Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 w zakresie dzia³ek nr 722
i 723.

§2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okre�la rysunek, bêd¹cy jej integraln¹ czê�ci¹, zaty-
tu³owany �ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODA-
ROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZE�MIEROWO - REJON
ULICY LE�NEJ, WYSOGOTOWSKIEJ I DROGI KRAJOWEJ NR
2 W ZAKRESIE DZIA£EK NR 722 1 723� opracowany w skali
1:1000, zwany dalej rysunkiem planu.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§3. Przedmiotem i celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest:

- wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych pla-
nem,

- umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,

- wyznaczenie przebiegu nowych ulic wynikaj¹cych z nowe-
go sposobu zagospodarowania terenu.

§4. Na obszarze objêtym opracowaniem ustala siê nastê-
puj¹ce kategorie przeznaczenia terenów:

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ny na rysunku - MN,

2) teren drogi wewnêtrznej, oznaczony na rysunku - KDW

§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa we wstêpie niniejszej uchwa³y, o ile
z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Tarnowo Podgórne, o ile z tre�ci przepisu nie
wynika inaczej,

3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y, okre�lony w § 1,

4) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ takie przeznacze-
nie, które powinno obowi¹zywaæ na danym obszarze,
wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,

6) obowi¹zuj¹cych liniach zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ, wyznaczone na dzia³ce linie okre�laj¹ce odleg³o�æ
budynku od linii rozgraniczaj¹cej ulicy.

§6. W zakresie zasad podzia³u terenów na dzia³ki budow-
lane ustala siê:

1) na rysunku planu przedstawiono propozycjê podzia³u na
dzia³ki budowlane,

2) na obszarze planu zezwala siê na wtórne podzia³y dzia³ek
pod warunkiem zapewnienia bezpo�redniego dostêpu
nowo wydzielanych dzia³ek do drogi wewnêtrznej,

3) zezwala siê na scalanie istniej¹cych dzia³ek i zagospoda-
rowanie ich w ca³o�ci, pod warunkiem, ¿e nie spowoduje
to dysfunkcyjno�ci terenów s¹siednich, tzn. uniemo¿liwi
ich zabudowê zgodnie z ustaleniami niniejszego planu
albo ograniczy prawid³owy dostêp do nich.

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§7. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(MN) ustala siê:

1) zezwala siê na lokalizacjê funkcji zabudowy mieszkaniowe
jednorodzinnej,

2) funkcje gara¿owe i gospodarcze nale¿y zlokalizowaæ
w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym,

3) zezwala siê na modernizacjê, rozbudowê lub wymianê
istniej¹cych budynków,

4) prawo rozbudowy, w tym nadbudowy istniej¹cych oraz
budowy nowych budynków o wysoko�ci do 2 kondygnacji
nadziemnych z dachem pochy³ym,
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5) zakaz lokalizacji budynków wy¿szych ni¿ 4 m od poziomu
ulicy do linii gzymsu, a w najwy¿szym punkcie wy¿szych
ni¿ 9 m,

6) nachylenie pochy³ych po³aci dachowych - 30° do 45°,

7) poziom parteru nowych budynków mieszkalnych nie
wy¿szy ni¿ 0.5 metra nad terenem,

8) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej zgodnie z obowi¹zu-
j¹c¹ linia zabudowy okre�lon¹ na rysunku planu,

9) minimaln¹ powierzchniê dzia³ki budowlanej - 600 m2, przy
szeroko�ci min. 20 m dla zabudowy wolnostoj¹cej,

10) nieprzekraczalna powierzchnia zabudowy dzia³ki w wyso-
ko�ci 35%, nie wiêcej ni¿ 300 m2,

11) minimaln¹ powierzchniê zieleni - 25% powierzchni ca³ko-
witej dzia³ki,

12) ogrodzenia od strony ulicy o maksymalnej wysoko�ci 1,5
m, a¿urowe w min. 60% powierzchni.

13) od strony ulicy zakazuje siê stosowania ogrodzeñ z ele-
mentów prefabrykowanych betonowych,

14) dla terenu objêtego planem ustala siê obowi¹zek zapew-
nienia miejsc postojowych w ramach posesji, zgodnie
z potrzebami wynikaj¹cymi ze sposobu jej u¿ytkowania,

§8. Dla terenu komunikacji (KDW - droga dojazdowa
wewnêtrzna) ustala siê:

1) lokalizacjê ulicy na obszarze zmiany planu zgodnie
z rysunkiem,

2) szeroko�æ projektowanej ulicy zgodn¹ z rysunkiem,
z wydzielon¹ jezdni¹ i chodnikiem jedno - lub dwustron-
nym lub w uk³adzie jednoprzestrzennym z innymi zabez-
pieczeniami ruchu pieszych,

3) tereny komunikacji stanowi¹ przestrzeñ do realizacji urz¹-
dzeñ podziemnych infrastruktury technicznej.

§9. 1. Ustalenia w zakresie obs³ugi terenów infrastruktur¹
techniczn¹:

a) wodoci¹g - zaopatrzenie w wodê nast¹pi poprzez pod³¹-
czenie do miejskiej sieci wodoci¹gowej,

b) kanalizacja sanitarna - �cieki sanitarne odprowadzane
bêd¹ do kanalizacji sanitarnej; odprowadzanie wszystkich
�cieków do kanalizacji komunalnej, do czasu uzbrojenia ul.
Folwarcznej w sieæ kanalizacyjna, zezwala siê na budowê
szczelnych zbiorników bezodp³ywowych na �cieki,

c) wody deszczowe czyste odprowadzane bêd¹ do gruntu
lub w maksymalny sposób zagospodarowywane przez
inwestora;

d) sieæ energetyczna (skablowana, podziemna) - sposób za-
silania i uk³ad sieci wraz z transformatorami wewnêtrzny-
mi rozwi¹zany bêdzie na etapie programowania i projek-

Poz. 2011

towania realizacyjnego i uzgodniony z w³a�ciwym dyspo-
nentem sieci.

e) przy³¹czenie nowych obiektów do sieci elektroenergetycz-
nej nast¹pi na podstawie: warunków przy³¹czenia, które
okre�li w³a�ciwy dysponent sieci na wniosek zaintereso-
wanego podmiotu i Umowy o przy³¹czenie do sieci.

f) zachowuje siê istniej¹ce uzbrojenie elektroenergetyczne,
a wszelkie kolizje mog¹ byæ usuniête kosztem i staraniem
podmiotów powoduj¹cych ich powstanie, na podstawie
warunków technicznych uzyskanych u dysponenta sieci,

g) sieæ telefoniczna (skablowana podziemna) - warunki tech-
niczne przy³¹czenia do sieci okre�li operator sieci na
etapie programowania i projektowania realizacyjnego.

h) sieæ gazowa - zaopatrzenie w gaz nast¹pi z istniej¹cej sieci
gazowej - warunki techniczne przy³¹czenia do sieci roz-
dzielczej okre�li w³a�ciwy dysponent sieci.

2. Ustala siê gromadzenie odpadów bytowych z ka¿dej
posesji w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.

3. Zaleca siê stosowanie do celów grzewczych paliw
gazowych i p³ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elek-
trycznego.

4. Nale¿y zachowaæ funkcjonowanie systemu melioracyj-
nego, a w przypadku konieczno�ci jego naruszenia, zapewniæ
rozwi¹zanie zastêpcze.

5. Podstaw¹ realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ
bêd¹ projekty bran¿owe.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§10. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych
w zmianie planu ustala siê 15% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu
op³aty z tytu³u wzrostu warto�ci nieruchomo�ci.

§11. Trac¹ moc ustalenia miejscowego planu ogólnego
zagospodarowania przestrzennego Prze�mierowo - rejon ul.
Le�nej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 przyjêtego
uchwa³¹ Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XXXIII/254/96
z dnia 24 wrze�nia 1996 r., opublikowan¹ w Dz. Urz. Woj. Poz.
Nr 26 poz. 299, na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹.

§12. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Tarnowo Podgórne.

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Tadeusz Czajka
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UCHWA£A NR XXV/211/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowo�ci Suchy Las na terenie dzia³ki o nr ewid. 103.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
Dz.U z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy
Suchy Las uchwala, co nastêpuje.

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowo�ci Suchy Las na terenie dzia³ki o nr
ewid 103, zwany dalej �planem�, stwierdzaj¹c jego zgodno�æ
z ustaleniami studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Suchy Las (zatwierdzonego
uchwa³¹ nr LXV/349/98 Rady Gminy Suchy Las z dnia 18
czerwca 1998 r., zmienionego uchwa³¹ nr XLIV/424/2001 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 12 lipca 2001 r. ).

2. Granice planu okre�lono w czê�ci graficznej planu.

3. Za³¹czniki do uchwa³y stanowi¹:

- czê�æ graficzna planu, zwana dalej �rysunkiem planu�
za³¹cznik nr 1,

- rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu za³¹cznik nr 2,

- rozstrzygniêcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹
do zadañ w³asnych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych za³¹cz-
nik nr 3.

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§2. Celem ustaleñ planu jest zmiana przeznaczenia terenu
z us³ug sportu na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹
z okre�leniem warunków zabudowy i zagospodarowania te-
renu, zasad podzia³u terenu, zasad obs³ugi komunikacyjnej
oraz zasad obs³ugi infrastruktur¹ techniczn¹.

§3. Przedmiotem planu jest teren przeznaczony pod zabu-
dowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN.

§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu
s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) symbol oznaczaj¹cy przeznaczenie terenów,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ró¿nym sposobie zagospodarowania,

3) linie zabudowy - nieprzekraczalne.

§5. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:

1. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Suchy Las, o ile z tre�ci przepisu nie wynika inaczej,

2. przepisach szczególnych - nale¿y przez to rozumieæ prze-
pisy ustaw z aktami wykonawczymi,

3. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
�rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcia
w rozumieniu przepisów szczególnych,

ROZDZIA£ II

Przepisy szczegó³owe

§6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
MN ustala siê:

1. Mo¿liwo�æ lokalizacji budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych - wolnostoj¹cych.

2. Wysoko�æ budynków mieszkalnych - do 3 kondygnacji
w tym poddasze u¿ytkowe.

3. Dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku gara¿owego
na dzia³ce, o powierzchni maksymalnej 25 m2 na jedno
stanowisko lub 40 m2 na dwa stanowiska.

4. Budynki gara¿owe nale¿y lokalizowaæ w obrêbie budynku
mieszkalnego lub poza budynkiem mieszkalnym.

5. Wysoko�æ budynków gara¿owych 1 kondygnacja.

6. Nachylenie po³aci dachowych budynków mieszkalnych od
22° do 45°.

7. Pokrycie dachów dachówk¹ ceramiczn¹, cementow¹ lub
innym materia³em dachówko podobnym.

8. Dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów p³askich
i pochy³ych pod warunkiem zapewnienia wysokich walo-
rów architektonicznych projektowanych obiektów.

9. Poziom posadowienia parteru budynków mieszkalnych
nie wy¿szy ni¿ 0,5 metra nad terenem.

10. Nieprzekraczalny wska�nik intensywno�ci zabudowy ku-
baturowej 30% powierzchni ca³kowitej dzia³ki.

11. Minimalna powierzchnia biologicznie czynna 40% po-
wierzchni ca³kowitej dzia³ki.

12. Dopuszcza siê lokalizowanie nieuci¹¿liwych us³ug, nie
powoduj¹cych zanieczyszczeñ powietrza, gleby i wody,
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nadmiernego wzrostu poziomu ha³asu oraz uci¹¿liwego
ruchu pojazdów, w parterach budynków mieszkalnych
o maksymalnej powierzchni u¿ytkowej 60 m2.

13. Nieprzekraczalna maksymalna wysoko�æ od poziomu te-
renu:

- dla budynków: mieszkalnych 10,0 m od poziomu tere-
nu do najwy¿szego punktu dachu,

- dla budynków gara¿owych 5,5 m od poziomu terenu
do najwy¿szego punktu dachu.

14. Zabudowa mieszkaniowa musi byæ sytuowana na posesji
tylko zgodnie z wyznaczonymi liniami zabudowy:

- ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy w odleg³o-
�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy,

- ustala siê nieprzekraczaln¹ linie zabudowy w odleg³o-
�ci 5,0 m od granicy rowu.

15. Parkowanie pojazdów nale¿y zapewniæ w granicach w³a-
snej dzia³ki zgodnie z funkcj¹ terenu.

16. Na rysunku planu przedstawiono postulowany podzia³
terenu na dzia³ki budowlane;

- minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki 20 m,

- bezpo�redni dostêp do drogi publicznej.

§7. W zakresie obs³ugi komunikacyjnej oraz infrastruktur¹
techniczn¹ ustala siê:

1. Obs³uga komunikacyjna terenu nast¹pi z przyleg³ej drogi
publicznej ul. Bogus³awskiego.

2. Zasady pod³¹czenia nowych budynków do sieci infrastruk-
tury technicznej:

1) zasilanie w wodê: z istniej¹cej sieci gminnej w ul.
Bogus³awskiego, na warunkach okre�lonych przez
dysponenta sieci;

2) odprowadzanie �cieków sanitarnych: do gminnej sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Bogus³awskiego, na warun-
kach okre�lonych przez dysponenta sieci;

3) odprowadzenie wód deszczowych: do gminnej sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Bogus³awskiego, na wa-
runkach okre�lonych przez dysponenta sieci;

4) zasilanie w energiê elektryczn¹: z istniej¹cej linii napo-
wietrznej wzd³u¿ ul. Bogus³awskiego, na warunkach
okre�lonych przez zak³ad energetyczny;

5) zaopatrzenie w gaz: z istniej¹cej sieci gazowej w ul.
Bogus³awskiego, na warunkach okre�lonych przez
zak³ad gazowniczy.

§8. Ustalenia w zakresie:

1. Zasad ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego:

1) zakazuje siê budowy wiêcej ni¿ jednego budynku miesz-
kalnego na jednej dzia³ce;

2) zakazuje siê sytuowania wszelkich obiektów budowla-
nych i urz¹dzeñ tymczasowych, które nie s¹ �ci�le
zwi¹zane lub koliduj¹ z planowan¹ podstawow¹ funkcj¹
terenu;

3) ustala siê obowi¹zek dostosowania realizowanych ele-
mentów zagospodarowania skal¹, jako�ci¹ i charakte-
rem do pe³nionych funkcji i krajobrazu;

4) ogrodzenia dzia³ek - do wysoko�ci 1,80 m, z zakazem
stosowania litych murów powy¿ej 1,0 m.

2. Zasad ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) zakazuje siê lokalizowania przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko;

2) ustala siê obowi¹zek pod³¹czenia nowych budynków
do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej: sieci
wodoci¹gowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
bez mo¿liwo�ci wprowadzania �cieków do ziemi i do
wód p³yn¹cych;

3) nale¿y przestrzegaæ zasad ochrony rowu melioracyjne-
go, przyleg³ego do wschodniej granicy terenu objête-
go planem, udostêpniaæ teren od strony rowu do
konserwacji i pielêgnacji zarz¹dzaj¹cemu rowem;

4) do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa gazowe,
p³ynne lub energie elektryczn¹ oraz wprowadzaæ nowe
odnawialne �ród³a energii, zakaz stosowania wêgla
i koksu;

5) odpady sta³e nale¿y wstêpnie segregowaæ i gromadziæ
w szczelnych pojemnikach na dzia³kach, i wywoziæ do
miejsc ich utylizacji - zgodnie z gminnym programem
gospodarki odpadami;

6) nale¿y zachowaæ funkcjonowanie istniej¹cego syste-
mu melioracyjnego a w przypadku jego naruszenia
zapewniæ rozwi¹zanie zastêpcze.

3. Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz
dóbr kultury wspó³czesnej:

na terenie objêtym planem nie wystêpuj¹ obiekty i
tereny chronione w my�l ustawy z dnia 23 lipca 2003
r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568).

4. Wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych:

1) na terenie objêtym planem nie wyznacza siê przestrze-
ni publicznych;

2) wprowadzanie tablic informacyjnych na terenie dzia³ek
oraz na obiektach budowlanych i ogrodzeniach do-
puszczalne jest pod warunkiem utrzymania ich w har-
monii z otoczeniem, niekolizyjno�ci z uk³adem komu-
nikacyjnym oraz dostosowania wielko�ci¹ i kolory-
styk¹ do miejsca, gdzie maj¹ byæ zlokalizowane.

5. Zasad i warunków scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

na terenie objêtym planem nie wyst¹pi scalanie
i podzia³ nieruchomo�ci w trybie ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami (t. j.
Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.).

6. Sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów:
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1) obecne przeznaczenie terenu: us³ugi sportu mo¿e byæ
zachowane do czasu zagospodarowania zgodnie
z niniejszym planem;

2) zakazuje siê rozbudowy istniej¹cego budynku w celu
zachowania jego obecnej funkcji budynku zaplecza
kortu tenisowego; dopuszcza siê wy³¹cznie remonty
tego obiektu.

ROZDZIA£ III

Przepisy koñcowe

§9. Ustala siê 30% stawkê, o której mowa w art. 15 ust.
2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty z tytu³u

wzrostu warto�ci nieruchomo�ci, okre�lon¹ w zwi¹zku z uchwa-
leniem planu.

§10. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ trac¹ moc
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego miejscowo�ci Suchy Las, rejon Aleksandrowo - Pó³noc-
ny Wschód, zatwierdzonego uchwa³¹ nr XLVIII/449/2001 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18 pa�dziernika 2001 r., opubliko-
wan¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie-
go Nr 139, poz. 2785.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§12. Uchwa³a wraz z za³¹cznikiem graficznym planu nr
1 wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXV/211/2004

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowo�ci Suchy Las

na terenie dzia³ki o nr ewid. 103.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Suchy Las

nie rozstrzyga
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego plami
zagospodarowania przestrzennego w miejscowo�ci Suchy
Las na terenie dzia³ki o nr ewid 103 ze wzglêdu na brak uwag
nie uwzglêdnionych przez Wójta Gminy Suchy Las.

Uzasadnienie
Do projektu przedmiotowego planu wniesiona zosta³a, przez
w³a�ciciela dzia³ki o nr ewid. 103 Adama Mejera, jedna

uwaga, dotycz¹c¹ okre�lenia obowi¹zuj¹cej linii zabudowy
w odleg³o�ci 6,0 m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy.
Wójt Gminy uwzglêdni³ tê uwagê i ustali³, ¿e w odleg³o�ci 6,0
m od linii rozgraniczaj¹cej ulicy okre�lona bêdzie nieprzekra-
czalna linia zabudowy na terenie dzia³ki o nr ewid. 103.
Okre�lenie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony ulicy
w odleg³o�ci 6,0 m jest zgodne z ustaleniami obowi¹zuj¹cego
obecnie w tym rejonie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego Suchy Las, Aleksandrowo - Pó³nocny
Wschód (zatwierdzonego uchwa³¹ Nr XLVIII/449/2001 Rady
Gminy Suchy Las z dnia 18.10.2001 r.).
Oznacza, ¿e budynki na dzia³ce nr ewid. 103 bêd¹ mog³y byæ
lokalizowane równie¿ w g³êbi dzia³ki, z jednoczesnym uwzglêd-
nieniem nie przekroczenia tylnej linii zabudowy - 5,0 m od
strony rowu.

Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXV/211/2004

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowo�ci Suchy Las na terenie dzia³ki o nr ewid. 103.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA,

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. jednolity tekst Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Suchy Las

nie rozstrzyga
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych

gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych, poniewa¿ w ulicy Bogus³awskie-
go, drodze publicznej, przy której jest po³o¿ona dzia³ka o nr
ewid. 103, zrealizowane s¹ elementy infrastruktury technicz-
nej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy:
- kanalizacja sanitarna,
- kanalizacja deszczowa,
- wodoci¹g,
- utwardzenie nawierzchni ulicy Bogus³awskiego.
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UCHWA£A Nr XXV/214/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i szkó³ podstawowych oraz granic ich obwodów

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 z pó�niejszymi zmianami), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pó�niejszymi zmianami), Rada Gminy Suchy Las
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci publicznych gimnazjów i szkó³
podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Gminy
Suchy Las:

1. Szko³a Podstawowa im. Wojciecha Bogus³awskiego
w Suchym Lesie, ul. Szkolna 15.

Stopieñ organizacyjny klas: I - VI.

Uczêszczaæ do niej bêd¹ dzieci z Suchego Lasu, Z³otnik
Wsi, Z³otnik Osiedla, Osiedla Grzybowego, Z³otkowa
i Jelonka.

Szko³a Podstawowa Filialna w Z³otnikach, ul. ¯ukowa 14.

Stopieñ organizacyjny klas: I - III.

Uczêszczaæ do niej bêd¹ dzieci ze Z³otnik Wsi i Z³otnik
Osiedla.

2. Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Suchym Lesie, ul. Poziom-
kowa 11.

Stopieñ organizacyjny klas: I - III.

Uczêszczaæ bêd¹ do niego dzieci z Suchego Lasu, Z³otnik
Wsi, Z³otnik Osiedla, Osiedla Grzybowego, Z³otkowa
i Jelonka.

3. Zespó³ Szkó³ im. Ojca Mariana ¯elazka w Chludowie, ul.
Szkolna 3, w sk³ad którego wchodz¹.

a. Gimnazjum: stopieñ organizacyjny klas I - III,

b. Szko³a Podstawowa: stopieñ organizacyjny klas I - VI,

c. Szko³a Podstawowa Filialna w Golêczewie, ul. Dworco-
wa 59:

Stopieñ organizacyjny klas I - III.

Do Zespo³u uczêszczaæ bêd¹  dzieci z Chludowa, Ziel¹tko-
wa i Golêczewa.

4. Zespó³ Szkó³ im. 7 pu³ku Strzelców Konnych Wlkp.
w Biedrusku, ul. �wierczewskiego 46, w sk³ad którego
wchodz¹.

a. Gimnazjum: stopieñ organizacyjny klas I - III,

b. Szko³a Podstawowa: stopieñ organizacyjny klas I - VI.

Do Zespo³u uczêszczaæ bêd¹ dzieci z Biedruska, Mariano-
wa i Janowa.

§2. Traci moc uchwa³a Nr VII/83/99 Rady Gminy Suchy
Las z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
publicznych gimnazjów i szkó³ podstawowych oraz granic ich
obwodów.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹ca od 1 wrze�nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka
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UCHWA£A Nr XVIII/118/04 RADY POWIATU PLESZEWSKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie okre�lenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicz-
nych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na inne zadania publiczne ni¿ okre�lone w ustawie z dnia 24 kwietnia

2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania
zleconego zadania

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:

§1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicz-
nych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ wystêpo-
waæ do Zarz¹du Powiatu w Pleszewie z wnioskiem o przyzna-
nie dotacji z bud¿etu Powiatu Pleszewskiego na realizacjê
zadañ publicznych Powiatu Pleszewskiego innych ni¿ okre�lo-
ne w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) Powiecie - rozumie siê przez to Powiat Pleszewski,

2) podmiocie lub podmiotach - rozumie siê przez to odpo-
wiednio podmiot lub podmioty niezaliczone do sektora
finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia
zysku,

3) zadaniu - rozumie siê przez to zadanie publiczne inne ni¿
okre�lone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³al-
no�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873).

4) najkorzystniejszej ofercie � rozumie siê przez to najko-
rzystniejsz¹ ofertê w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177),

5) ustawie - rozumie siê przez to ustawê z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

§3. 1. Podmioty mog¹ sk³adaæ wnioski o udzielenie dotacji
z bud¿etu Powiatu na zadanie publiczne inne ni¿ okre�lone
w ustawie w terminie do dnia 15 sierpnia roku poprzedzaj¹-
cego rok bud¿etowy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿liwe
jest sk³adanie wniosków o przyznanie dotacji po terminie
okre�lonym w ust. 1, nie pó�niej jednak ni¿ na dwa miesi¹ce
przed planowan¹ realizacj¹ zadania.

3. Wnioski o których mowa w ust. 1 nale¿y sk³adaæ
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pleszewie, które
dokonuje ewidencji wniosków i przekazuje je niezw³ocznie
pracownikom merytorycznym.

4. Wzór wniosku o udzielenie dotacji okre�la za³¹cznik nr
1 do niniejszej uchwa³y.

§4. 1. Opiniowanie wniosków o udzielenie dotacji nastêpu-
je na stanowiskach i w jednostkach merytorycznych.

2. Zaopiniowanie wniosku mo¿e byæ poprzedzone we-
zwaniem podmiotu do z³o¿enia w ustalonym terminie dodat-
kowych informacji, wyja�nieñ lub dokumentów.

3. Wykazy wniosków zaopiniowanych pozytywnie prze-
kazuje siê Skarbnikowi Powiatu w terminie do dnia 25 sierp-
nia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy wed³ug zasad okre-
�lonych w uchwale w sprawie procedury uchwalenia bud¿etu
oraz rodzaju i szczegó³owo�ci materia³ów towarzysz¹cych
projektowi uchwalenia bud¿etu.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji
uwzglêdnia siê w szczególno�ci:

- znaczenie zadania dla realizowanych przez Powiat celów,

- wysoko�æ dochodów publicznych bêd¹cych w dyspozycji
Powiatu,

- ocenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów re-
alizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego
zadania,

- ocenê mo¿liwo�ci realizacji zadania przez podmiot,

- analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim z uwzglêdnieniem rzetelno�ci
i terminowo�ci realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na
ten cel �rodków.

5. Wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacjê zlecone-
go zadania dokonuje Zarz¹d Powiatu.

§5. 1. Zlecenie zadania i udzielenia dotacji podmiotowi
nastêpuje na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiêdzy
Powiatem a podmiotem, której wzór stanowi za³¹cznik nr 2 do
niniejszej uchwa³y.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna okre�laæ:

- oznaczenie stron umowy,

- szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,

- okre�lenie czasu, na jaki umowa zosta³a zawarta,

- wysoko�æ dotacji i terminy jej przekazania,

- zasady i terminy rozliczeñ,

Poz. 2014
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- zobowi¹zanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji
w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania pod
wzglêdem rzeczowym i finansowym,

- zobowi¹zanie podmiotu do poddania siê w ka¿dym czasie
bez wcze�niejszego powiadomienia, kontroli prowadzonej
przez Zarz¹d Powiatu lub osobê przez niego pisemnie
upowa¿nion¹ w zakresie objêtym umow¹,

- zobowi¹zanie podmiotu do wykorzystania dotacji zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ
publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177),

- okre�lenie sankcji z tytu³u nienale¿ytego wykonania umo-
wy lub wykorzystania dotacji na inne cele, ni¿ okre�lone
w umowie,

- termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia na inne
cele, ni¿ okre�lone w umowie,

- termin zwrotu dotacji w przypadku niewykonania lub
czê�ciowego wykonania zadania.

3. Umowê zawiera siê na czas okre�lony, nie przekracza-
j¹cy jednego roku bud¿etowego.

4. Podmiot nie mo¿e wykorzystywaæ dotacji na inne cele,
ni¿ okre�lone w umowie.

5. Prawa i obowi¹zki stron umowy nie mog¹ byæ przeno-
szone na osoby trzecie.

6. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza siê za zgod¹
stron, mo¿liwo�æ zmiany w ci¹gu roku zakresu rzeczowego
oraz warunków realizacji zadania, w formie pisemnego anek-
su do umowy.

7. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego lub nieprawid³owego
jej wykonywania. Podstawê do rozwi¹zania umowy stanowi¹
wyniki kontroli jej wykonywania.

§6. 1. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia wyod-
rêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanej dotacji na realiza-
cjê zadania oraz wydatków z tym zwi¹zanych.

2. W przypadku wykorzystania na realizacjê zadania tylko
czê�ci przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana kwota
dotacji podlega zwrotowi.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust.
2 nastêpuje w terminach okre�lonych w umowie, nie pó�niej
ni¿ do 31 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego na rachunek
bie¿¹cy bud¿etu powiatu.

§7. 1. Wykaz dotacji dla podmiotów na realizacjê zadañ
zleconych na dany rok bud¿etowy okre�la za³¹cznik do uchwa-
³y bud¿etowej.

2. Zarz¹d Powiatu w terminie 21 dni od dnia uchwalenia
przez Radê Powiatu uchwa³y bud¿etowej przekazuje podmio-
tom informacjê o przyznanej dotacji oraz ojej wielko�ci.

3. Udzielenie dotacji odbywa siê po uchwaleniu przez
Radê Powiatu uchwa³y bud¿etowej na dany rok, pod warun-
kiem rozliczenia siê podmiotu z przyznanej dotacji dotycz¹cej
roku poprzedniego.

4 Uruchomienie �rodków nastêpuje jednorazowo lub
w kilku ratach, w zale¿no�ci od specyfiki wykonywanego
zadania i postanowieñ umowy. Przekazanie kolejnej raty
�rodków nastêpuje po rozliczeniu poprzedniej.

§8. 1.Podmiot jest zobowi¹zany zgodnie z umow¹ do
przedstawienia pracownikom lub jednostkom merytorycz-
nym rozliczenia finansowego z przyznanej dotacji, którego
wzór stanowi za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y oraz spra-
wozdania opisowego, którego wzór stanowi za³¹cznik nr 4 do
niniejszej uchwa³y.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ
w terminie do 30 dni po zakoñczeniu realizacji zadania,
a w przypadku zadañ, w których termin zakoñczenia realizacji
up³ywa z dniem 31 grudnia w terminie do 20 dni.

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania powinno nast¹piæ
nie pó�niej ni¿ do 31 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego.

§9. 1.Pracownicy merytoryczni lub jednostki merytorycz-
ne s¹ zobowi¹zani do prowadzenia nadzoru w zakresie wyko-
nania umowy na zasadach w niej okre�lonych, w szczególno-
�ci w zakresie:

- sposobu realizacji zadania zleconego,

- gospodarowania przekazan¹ dotacj¹,

- prowadzenia dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ustalenie kosz-
tów zleconego zadania.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owo�ci w realiza-
cji zleconego zadania lub wykorzystania dotacji, kontrolê
prowadzi Zarz¹d Powiatu.

§10. Od chwili z³o¿enia wniosku do zakoñczenia postêpo-
wania w przedmiocie udzielenia dotacji z bud¿etu Powiatu,
zapewnia siê pe³n¹ jawno�æ postêpowania, w szczególno�ci
poprzez:

- publiczne og³oszenie wykazu z³o¿onych wniosków,

- zapewnienie uczestnikom postêpowania wgl¹du do opinii
wydanych w sprawie wniosków,

- podanie do publicznej wiadomo�ci rozstrzygniêcia w spra-
wie wniosków.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powia-
tu.

§12. Traci moc uchwa³a nr VIII/44/99 z dnia 22 czerwca
1999 r. oraz uchwa³a nr XIV/94/99 z dnia 29 grudnia 1999 r.
Rady Powiatu Pleszewskiego w przedmiocie przyjêcia regula-
minu okre�laj¹cego tryb postêpowania o udzielenie dotacji,
sposobu jej rozliczenia i kontroli wykonania zleconego zada-
nia.

§13. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 2 czerwca 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Bogdan Skitek
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2015

UCHWA£A Nr XVI/89/04 RADY POWIATU KONIÑSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci op³at za zajêcie pasa drogowego dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806
oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000
r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.
1816 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721,
Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz. 2124) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg, których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu Koniñskie-
go, na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem,
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) 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 pkt 1-3.

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

1) jezdni do 20% szeroko�ci 3,00 z³,

2) jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci 5,00 z³

3) jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego jej zajêcia 8,00 z³,

4) chodników, placów i zatok autobusowych 3,00 z³,

5) pozosta³ych elementów pasa drogowego 2,00 z³.

2. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowane jak zajêcie pasa rogowego przez
1 dzieñ.

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

1) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 200,00 z³,

2) w pozosta³ych przypadkach 40,00 z³.

2. Roczne stawki op³at okre�lone w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogo-
wym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogo-
wym obiekcie in¿ynierskim.

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

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego 0,50 z³,

2) reklamy 2,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Piotr Matyba

2016

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 31 marca 2004 r. w sprawie powierzenia
Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski zarz¹dzania droga-
mi powiatowymi w obrêbie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu Ostrowskiego reprezentowa-
nym przez:

1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego,

2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskie-
go,
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oraz
1. Jerzym �wi¹tkiem - Prezydentem Miasta Ostrowa Wielko-

polskiego.

Dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr
71, poz. 838 z 26 czerwca 2000 r. ze zm.) strony zawieraj¹
porozumienie nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. Zarz¹d Powiatu Ostrowskiego powierza Prezydentowi
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarz¹dzanie drogami powia-
towymi na terenie Ostrowa Wielkopolskiego od dnia 01
kwietnia 2004 r. na czas nieokre�lony.

§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególno�ci:

a) opracowywanie projektów planów robót bie¿¹cego utrzy-
mania,

b) pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego dla robót bie¿¹ce-
go utrzymania,

oraz zadania wymienione w art. 20 p. pkt 3, 4, 11, 12, 13,
14, 16 ww. ustawy o drogach publicznych.

2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo-finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Ostrowa Wielkopolskiego, tworzonych na dany rok
w porozumieniu z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie
Wielkopolskim i w ramach dotacji okre�lonej w bud¿ecie
Powiatu Ostrowskiego.

3. Z realizacji planowych zadañ Prezydent Miasta Ostro-
wa Wielkopolskiego przedk³adaæ bêdzie Zarz¹dowi Powiatu
Ostrowskiego informacje kwartalne i roczne oraz bie¿¹ce � na
¿¹danie.

§3. 1. Wysoko�æ dotacji, o której mowa w §2 pkt 2, na rok
2004 wynosi 144.000,00 z³ (sto czterdzie�ci cztery tysi¹ce).

2. Wysoko�æ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2005 okre�lona bêdzie zgodnie z zasadami jak w §3, pkt
3 z tym, ¿e do obliczeñ kwota dotacji z roku 2004 powiêkszona
zostanie o ³¹czn¹ kwotê poniesionych przez Powiatowy Za-
rz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wydatków na zimowe
i bie¿¹ce utrzymanie w okresie od 01 stycznia do 31 kwietnia
2004 r. na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, która wynosi
71.000 z³

3. Wysoko�æ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na lata
nastêpne okre�lana bêdzie na dany rok w odniesieniu do
kwoty przedmiotowej dotacji za rok ubieg³y - zwiêkszonej (lub
zmniejszonej) o wska�nik wzrostu (lub spadku) planowanych
bud¿ecie Powiatu Ostrowskiego w danym roku wydatków na
utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku do roku
poprzedniego.

4. Kwoty wszelkich op³at drogowych pobranych z terenu
Ostrowa Wielkopolskiego stanowi¹cych dochód �rodka spe-
cjalnego Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopol-
skim (w rozumieniu ww. ustawy) nie wp³ywaj¹ na wysoko�æ
dotacji i przeznaczone bêd¹ jako �rodki dodatkowe do wyko-
rzystania na utrzymanie dróg na terenie Ostrowa Wielkopol-
skiego.

Poz. 2016

5. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego mo¿e fi-
nansowaæ przedmiotowe zadania tak¿e z innych �róde³.

6. Zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na
terenie Ostrowa Wielkopolskiego nie ujête w planach,
o których mowa w §2, pkt 2 Prezydent Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego mo¿e realizowaæ ze �rodków w³asnych (lub
innych �róde³), po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Zarz¹du
Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

7. Zadania inwestycyjne z zakresu budowy, modernizacji
i remontów kapitalnych dróg powiatowych na terenie miasta
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego mo¿e realizowaæ
w trybie jak w pkt 6.

8. Finansowanie zadañ w sposób opisany w pkt 5-7 nie
daje Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podstaw
do wystêpowania o zwiêkszenie dotacji.

§4. �rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym roku w nastêpuj¹cym trybie:

1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21 dni
od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostro-
wie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzyma-
niem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.

2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia 15
grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wiel-
kopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur po-
twierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzyma-
niem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.

§5. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odpowia-
da za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.

§6. 1.Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Zarz¹du Powiatu Ostrowskiego nadzór
i kontrolê realizacji powierzonych spraw.

2. W imieniu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskie-
go realizacjê zadañ okre�lonych w §2 wykonuje Miejski Za-
rz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

§7. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹
ze stron za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba ¿e stro-
ny ustal¹ inny termin.

§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia
2004 roku.

§9. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej ze
stron.

Prezydent Miasta
(�) Jerzy �wi¹tek

Starosta
(�) W³odzimierz Jêdrzejak

Wicestarosta
(�) Piotr Walkowski
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POROZUMIENIE

Zawarte w dniu 31 marca 2004 r. w sprawie powierzenia
Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego prowadzenia
niektórych spraw zwi¹zanych z pe³nieniem funkcji zarz¹dcy
dróg krajowych w obrêbie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
pomiêdzy Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ w Poznaniu, reprezentowan¹ przez:

1) mgr in¿. Kazimierza Ba³êcznego Dyrektora Oddzia³u.

2) mgr in¿. Tadeusza £ukê Zastêpca Dyrektora Oddzia³u.

a Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, repre-
zentowanym przez:
1) mgr Jerzego �wi¹tka - Prezydenta Miasta.

Dzia³aj¹c na postawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71 poz. 838 ze
zmianami) strony zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddzia³ w Poznaniu powierza Prezydentowi Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego na okres od 1.04.2004 r. do 31.03.2007 r.,
prowadzenie niektórych spraw zwi¹zanych z pe³nieniem funk-
cji zarz¹dcy dróg krajowych nr 11, 25 i 36 w obrêbie granic
administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

2. Porozumienie mo¿e zostaæ przed³u¿one na nastêpny
okres za zgod¹ stron i przy zachowaniu formy pisemnej.

3. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizowaæ
bêdzie obowi¹zki wynikaj¹ce z niniejszego porozumienia przy
pomocy Miejskiego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje:

- bie¿¹ce utrzymanie dróg w zakresie: mycia tablic drogo-
wych, mycia znaków drogowych i urz¹dzeñ bezpieczeñ-
stwa ruchu oraz koszenia traw.

- utrzymanie porz¹dku i czysto�ci w obrêbie pasa drogowe-
go (sprz¹tanie, wygrabianie li�ci i traw oraz oczyszczanie
jezdni przy krawê¿niku).

- zimowe utrzymanie chodników.

2. Nadzór nad realizacj¹ zadañ wyszczególnionych w pkt
1, z ramienia GDDKiA Oddzia³ w Poznaniu, pe³niæ bêdzie
Kierownictwo Rejonu w Kaliszu.

§3. 1. Za realizacjê powierzonych zadañ Prezydent Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego, po up³ywie ka¿dego kwarta³u, przed-
k³adaæ bêdzie Oddzia³owi w Poznaniu notê obci¹¿eniow¹
z do³¹czon¹ specyfikacj¹ rzeczow¹ i warto�ciow¹ wykona-
nych prac.

2. Na podstawie przedstawionej noty zap³ata nast¹pi
w terminie 14 dni od jej z³o¿enia w siedzibie Oddzia³u
w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5 A.

3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dzia³ w Poznaniu zobowi¹zuje siê do partycypowania
w kosztach zadania opisanego w §1 i §2 na kwotê ³¹czn¹
125.000,00 z³ (s³ownie: stodwadzie�ciapiêætysiêcyz³otych).

4. Kwota partycypacji okre�lona w pkt 3 dotyczy zadañ
realizowanych w okresie od 1.04.2004 do 31.03.2005.

5. Kwota partycypacji w nastêpnych okresach bêdzie
wynosiæ równie¿ 125.000,00 z³ powiêkszon¹ o og³oszony
przez GUS roczny wska�nik inflacji.

§4. 1. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odpo-
wiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.

2. W ramach �rodków o których mowa w pkt 1 §3
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zawrze ubezpie-
czenie OC w zakresie realizowanych zadañ i bêdzie ponosiæ
odpowiedzialno�æ za szkody zg³aszane przez osoby trzecie,
w zakresie obejmuj¹cym niniejsze porozumienie.

§5. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹
ze stron za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba ¿e stro-
ny ustal¹ inny termin.

§6. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 01.04.2004 r.

§7. Porozumienie sporz¹dzono w czterech egzemplarzach,
po dwa dla ka¿dej ze stron.

Prezydent Miasta
Ostrowa Wlkp.

(�) Jerzy �wi¹tek

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Oddzia³ w Poznaniu
(�) mgr in¿. Kazimierz Ba³êczny
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2018

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 31 marca 2004 r. w sprawie wspólnej
realizacji remontu chodników w m. Ostrowie Wlkp. przy Al.
S³owackiego w ci¹gu drogi krajowej nr 25

Stronami porozumienia s¹:
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia³

w Poznaniu, reprezentowana przez:

1) mgr in¿. Kazimierza Ba³êcznego Dyrektora Oddzia³u

2) mgr in¿. Tadeusza £ukê Zastêpcê Dyrektora Oddzia-
³u

2. Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp. reprezentowany przez:

1) mgr Jerzego �wi¹tka � Prezydenta Miasta

Strony ustalaj¹ tre�æ paragrafów w nastêpuj¹cym brzmieniu:

§1. Strony podejmuj¹ siê wspólnej realizacji w roku 2004
remontów chodników w m. Ostrowie Wlkp. przy Al. S³owac-
kiego w ci¹gu drogi krajowej nr 25.

§2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Od-
dzia³ w Poznaniu zobowi¹zuje siê do zakupu w r. 2004r. n/w
materia³ów jako wspó³udzia³ w realizacji zadania:

- kostka brukowa gr. 6 cm (szara) 1800 m2,

- kostka brukowa gr. 6 cm (czerwona) 700 m2,

- krawê¿nik o wym. 20 x 30 240 mb,

- obrze¿e betonowe 2200 mb,

§3. Prezydent Miasta Ostrowa Wlkp. zobowi¹zuje siê do:

1. Wykonania remontów chodników w 2004 r.

§4. Kontrola techniczna nad realizacj¹ robót sprawowana
bêdzie przez GDDKiA-O/PO-Rejon Kalisz

§5. Odbiory robót bêd¹ dokonywane w obecno�ci zainte-
resowanych stron. Po dokonaniu odbioru 1 egz. protoko³u
nale¿y przes³aæ do tut. Oddzia³u.

§6. Wszelkie zmiany umowy wymagaj¹ formy pisemnej
pod rygorem niewa¿no�ci.

§7. Porozumienie sporz¹dzono w 4-ch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po 2 dla ka¿dej ze stron.

Prezydent Miasta
Ostrowa Wlkp.

(�) Jerzy �wi¹tek

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad

Oddzia³ w Poznaniu
(�) mgr in¿. Kazimierz Ba³êczny

2019

POROZUMIENIE MIÊDZYGMINNE

zawarte w dniu 30.04.2004 r. w Ostrowie Wielkopolskim
pomiêdzy:

Gmin¹ Miasto Ostrów Wielkopolski w imieniu której dzia³a:
1. Jerzy �wi¹tek - Prezydent Miasta

a Gmin¹ Ostrów Wielkopolski w imieniu której dzia³a:
1. Zbigniew Dolata � Sekretarz Gminy

a Gmin¹ So�nie w imieniu której dzia³a:
1. Krzysztof Bochen � Wójt Gminy

a Miastem i Gmin¹ Odolanów w imieniu których dzia³a:
1. Józef Wajs - Burmistrz Miasta i Gminy

a Gmin¹ Sieroszewice w imieniu której dzia³a:
1. Czes³aw Berkowski � Wójt Gminy

a Gmin¹ Przygodzice w imieniu której dzia³a:
1. Przemys³aw Ka�mierczak � Wójt Gminy

a Miastem i Gmin¹ Raszków w imieniu których dzia³a:
1. Andrzej Fr¹szczak � Burmistrz Miasta i Gminy

a Miastem i Gmin¹ Nowe Skalmierzyce w imieniu których
dzia³a:
1. Bo¿ena Budzik � Burmistrz Miasta i Gminy

w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopol-
ski zadania i okre�lenia uprawnieñ i obowi¹zków przy reali-
zacji wspólnego przedsiêwziêcia pod nazw¹ �Budowa miê-
dzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierz¹t� i jego
prowadzenie z lokalizacj¹ na gruntach wsi Wysocko Wielkie
Gmina Ostrów Wielkopolski.

§1. 1.Gminy - strony porozumienia - powierzaj¹ Gminie
Miasto Ostrów Wielkopolski wykonanie zadania w zakresie
budowy i prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierz¹t,
za� Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski o�wiadcza, ¿e zadania
te przyjmuje i bêdzie je wykonywaæ.

2. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski staje siê inwesto-
rem przedsiêwziêcia pod nazw¹ �Budowa miêdzygminnego
schroniska dla bezdomnych zwierz¹t�, zwanego dalej �schro-
Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski.
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3. Realizacja wymienionego wy¿ej zadania nastêpowaæ
bêdzie na podstawie obowi¹zuj¹cych przepisów prawa,
a w szczególno�ci ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r.
o zamówieniach publicznych, rozporz¹dzenia Ministra Rolnic-
twa i Gospodarki ¯ywno�ciowej z dnia 21 stycznia 1999 r.
w sprawie szczegó³owych warunków weterynaryjnych wyma-
ganych przy organizowaniu lub urz¹dzaniu targów, spêdów
i wystaw zwierz¹t oraz prowadzeniu schroniska dla zwierz¹t
oraz postanowieñ niniejszego porozumienia.

§2. 1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przy wspó³pracy
pozosta³ych stron porozumienia opracuje niezw³ocznie po
podpisaniu niniejszego porozumienia harmonogram realiza-
cji zadania okre�laj¹cy w szczególno�ci:

a) zakres prac i termin ich realizacji,

b) koszt inwestycji (koszt szacunkowy 400.000,00 z³),

c) roczny koszt prowadzenia schroniska (koszt szacunkowy
120.000,00 z³).

2. Wprowadzenie zmian w harmonogramie wymaga za-
chowania trybu okre�lonego w ust. 1 i formy pisemnej.

3. Przewidziany termin oddania schroniska do eksploata-
cji ustala siê na 31.12.2004 r.

§3. 1. Ka¿da z gmin � stron porozumienia - uczestniczyæ
bêdzie finansowo w realizacji inwestycji �Budowa miêdzyg-
minnego schroniska dla bezdomnych zwierz¹t� i w jego
prowadzeniu. Udzia³ ka¿dej gminy bêdzie liczony w stosunku
procentowym w zale¿no�ci od ilo�ci mieszkañców danej
gminy na dzieñ 31.12.2002r.

2. Ka¿da z gmin przeka¿e swoja kwotê na realizacjê
inwestycji w trzech ratach w terminie do:

I rata (30%) � do dnia 31.06.2004 r.

II rata (30%) � do dnia 30.09.2004 r.

III rata (40%) � do dnia 31.12.2004 r.

3. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przeka¿e kwotê
w wysoko�ci 185.200,00 z³ co stanowi 46,3% §2 ust. 1b,

4. Gmina Ostrów Wielkopolski przeka¿e kwotê w wyso-
ko�ci 44.800,00 z³ co stanowi 11,2% §2 ust. 1b,

5. Gmina So�nie przeka¿e kwotê w wysoko�ci 16.400,00
z³ co stanowi 4,1% §2 ust. 1b,

6. Miasto i Gmina Odolanów przeka¿e kwotê w wysoko-
�ci 34.800,00 z³ co stanowi 8,7% §2 ust. 1b,

7. Gmina Sieroszewice przeka¿e kwotê w wysoko�ci
24.400,00 z³ co stanowi 6,1% §2 ust. 1b,

8. Gmina Przygodzice przeka¿e kwotê w wysoko�ci
28.000,00 z³ co stanowi 7,0% §2 ust. 1b,

9. Miasto i Gmina Raszków przeka¿e kwotê w wysoko�ci
28.000,00 z³ co stanowi 7,0% §2 ust. 1b,

10. Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce przeka¿e kwotê
w wysoko�ci 38.400,00 z³ co stanowi 9,6% §2 ust. 1b,

11. Gmina Ostrów Wielkopolski na poczet swojego udzia³u
w inwestycji zaliczy rzeczywiste koszty poniesione na:

- zmianê planu zagospodarowania przestrzennego terenu,

- podzia³ gruntów,

- zmianê studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego.

12. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski na poczet swojego
udzia³u w inwestycji zaliczy koszty poniesione na wykonanie
dokumentacji technicznej na schronisko wraz z kosztorysem
inwestorskim.

13. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przeka¿e rocznie
kwotê na prowadzenie schroniska w wysoko�ci 55.560,00 z³
co stanowi 46,3% §2 ust. 1c,

14. Gmina Ostrów Wielkopolski przeka¿e rocznie kwotê na
prowadzenie schroniska w wysoko�ci 13.440,00 z³ co stanowi
11,2% §2 ust. 1c,

15. Gmina So�nie przeka¿e rocznie kwotê na prowadzenie
schroniska w wysoko�ci 4.920,00 z³ co stanowi 4,1% §2 ust.
1c,

16. Miasto i Gmina Odolanów przeka¿e rocznie kwotê na
prowadzenie schroniska w wysoko�ci 10.440,00 z³ co stanowi
8,7% §2 ust. 1c,

17. Gmina Sieroszewice przeka¿e rocznie kwotê na prowa-
dzenie schroniska w wysoko�ci 7.320,00 z³ co stanowi 6,1%
§2 ust. 1c,

18. Gmina Przygodzice przeka¿e rocznie kwotê na prowa-
dzenie schroniska w wysoko�ci 8.400,00 z³ co stanowi 7,0%
§2 ust. 1c,

19. Miasto i Gmina Raszków przeka¿e rocznie kwotê na
prowadzenie schroniska w wysoko�ci 8.400,00 z³ co stanowi
7,0% §2 ust. 1c,

20. Miasto i Gmina Nowe Skalmierzyce przeka¿e rocznie
kwotê na prowadzenie schroniska w wysoko�ci 11.520,00 z³
co stanowi 9,6% §2 ust. 1c.

21. Ka¿da z gmin przeka¿e swoj¹ kwotê na prowadzenie
schroniska raz na kwarta³ (do koñca pierwszego miesi¹ca
danego kwarta³u) w wysoko�ci 25% warto�ci.

§4. 1. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zobowi¹zuje siê
wykorzystaæ otrzyman¹ kwotê zgodnie z ich przeznaczeniem.

2. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zobowi¹zuje siê
przedstawiæ Gminom sprawozdanie z wykonania inwestycji
w terminie trzech miesiêcy od zakoñczenia inwestycji.

§5. 1. Porozumienie zawiera siê na czas nieokre�lony.

2. Porozumienie nie mo¿e zostaæ rozwi¹zane przed up³y-
wem 5 lat od dnia oddania schroniska do eksploatacji.

3. Gminy zobowi¹zuj¹ siê przekazywaæ �rodki na prowa-
dzenie schroniska przez okres co najmniej 5 lat od daty
oddania schroniska do eksploatacji.

4. Niniejsze porozumienie upowa¿nia gminy do nieod-
p³atnego korzystania z us³ug schroniska.

5. Po up³ywie okresu, o którym mowa w ust. 2 rozwi¹za-
nie porozumienia mo¿e nast¹piæ na wniosek co najmniej
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po³owy sygnatariuszy porozumienia za zgod¹ wszystkich
stron porozumienia.

6. Z zastrze¿eniem ust. 2 ka¿da ze stron porozumienia
mo¿e wypowiedzieæ swój udzia³ w porozumieniu z zastoso-
waniem 6-cio miesiêcznego okresu wypowiedzenia ze skut-
kiem na koniec roku kalendarzowego.

§6. 1. Zmiana tre�ci porozumienia mo¿e nast¹piæ na wnio-
sek ka¿dej ze stron w formie aneksu za zgod¹ wszystkich stron
porozumienia.

2. Wszelkie spory wynikaj¹ce z realizacji niniejszego po-
rozumienia bêd¹ rozstrzygane przez S¹dy Powszechne.

§7. 1. Tre�æ porozumienia lub jej zmiana wymaga akcep-
tacji w formie uchwa³y przez Rady Gmin wszystkich sygna-
tariuszy porozumienia.

Poz. 2019, 2020

2. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§8. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w 8 jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach po 1 egz. dla ka¿dej ze stron.

Prezydent Miasta
(�) Jerzy �wi¹tek

Wójt
(�) Przemys³aw Ka�mierczak

Wójt
(�) Krzysztof Bochen

2020

UCHWA£A Nr 41/SO-12/ P/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 13 kwietnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii o prawid³owo�ci prognozy kwoty d³ugu publicznego
za³¹czonej do uchwa³y bud¿etowej Gminy �lesin na 2004 rok

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001
r. Nr 55 poz. 577z pó�n. zm.) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t. j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.)
Sk³ad Orzekaj¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada 2000
r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Leszek Maciejewski
Cz³onkowie Zofia Ligocka

Józef Go�dzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu gminy �lesin na 2004 rok -
uchwa³a Nr 151/XIII/04 z dnia 18 marca 2004 r. wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê kwoty d³ugu pu-
blicznego Gminy i Miasta �lesin

Uzasadnienie
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczo-

no uchwa³ê Nr 151/XIII/04 Rady Miejskiej Gminy �lesin z dnia
18 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy �lesin
na 2004 r. Do uchwa³y bud¿etowej za³¹czono prognozê kwoty
d³ugu. Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania
maj¹ce wp³yw na wysoko�æ kwoty d³ugu porównano z kwo-
tami wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek i kredy-
tów: Nr 46/P/Ko/OW/O1 z 06.09.2001 r., Nr 65//P/Ko/OW/01
z 03.10.2001 r., Nr 100/P/Ko/OW/2001 z 15.11.2001 r., Nr 2/P/
Ko/OW/02 z 16.05.2002 r., Nr 140/P/Ko/OW/02 z 25.11.2002 r.,
Nr 2/P/Ko/OW/03 z 8.05.2003 r., Nr 104/P/Ko/OW/03 z 1.09.2003
r., Nr 152/P/Ko/OW/03 z 28.10.2003 r. i stwierdzono zgodno�æ

tych kwot. Ponadto prognoza kwoty d³ugu przewiduje zwiêk-
szenie zad³u¿enia gminy w roku 2004 z tytu³u planowanych
kredytów i po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 8.354.000 z³. Dochody
bud¿etu w 2004 roku wynosz¹ 24.694.870 z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy oceniaj¹c prawid³owo�æ do³¹czonej do bu-
d¿etu prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu ustali³, i¿:
- na dzieñ 01.01.2004 r. Gmina ma zobowi¹zania pieniê¿ne

z tytu³u po¿yczek i kredytów w wysoko�ci 1.981.400 z³, co
stanowi 8,02% dochodów Gminy

- prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2004 r. wynosiæ
bêdzie 9.603.100 z³, co stanowi 38,89% dochodów Gminy.

W �wietle powy¿szego Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e
³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na
koniec roku bud¿etowego nie przekracza 60% planowanych
dochodów tej jednostki, co spe³nia wymóg okre�lony przepi-
sem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t. j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 z pó�n. zm.).
Maj¹c powy¿sze na uwadze uchwalono jak w sentencji

Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y s³u¿y
odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu

Przewodnicz¹cy Sk³adu
Orzekaj¹cego

Cz³onek Kolegium
(�) Leszek Maciejewski
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UCHWA£A NR 35/SO-11/D/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

z dnia 13 kwietnia 2004 r.

w sprawie wydania opinii o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etowego
zaplanowanego w uchwale bud¿etowej Gminy �lesin na 2004 rok

Poz. 2021, 2022

Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 pa�dziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t. j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148 z pó�n. zm.)
Sk³ad Orzekaj¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regional-
nej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Leszek Maciejewski
Cz³onkowie Zofia Ligocka

Józef Go�dzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy �lesin na 2004 rok -
uchwa³a Nr 151/XIII/04 z dnia 18 marca 2004 r. wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwo�ci sfinansowania deficytu bud¿etu

Uzasadnienie
Do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu dorêczo-

no uchwa³ê Nr 151/XIII/04 z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu Gminy �lesin na 2004 r. W przedmioto-
wej uchwale Rada Miejska zaplanowa³a deficyt bud¿etu
w wysoko�ci 7.621.700 z³ i okre�li³a, ¿e �ród³em sfinansowania
deficytu bêd¹ przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
ria rynku krajowym. W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y bud¿eto-
wej zaplanowano przychody z w/w �róde³ w wysoko�ci
8.354.000 z³ a rozchody z tytu³u sp³aty otrzymanych po¿yczek

i kredytów krajowych w wysoko�ci 732.300 z³, tj. Dochody
bud¿etu w 2004 r. wynosz¹ 24.694.870 z³ a wydatki 32.316.570
z³.

Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekrocz¹ progu okre�lonego przepisem art.
114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (t. j. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.), tj. 60%
dochodów gminy. £¹czna kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych
do sp³aty w 2004 r. wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi
4,8% i nie przekracza 15% planowanych dochodów, co spe³nia
wymogi wynikaj¹ce z przepisu art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.

Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej na 2004 rok �ród³a sfinansowania deficytu przy-
chodami z kredytów i po¿yczek s¹ realne.

Pouczenie: Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia
7 pa�dziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz. U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y s³u¿y
odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu

Przewodnicz¹cy Sk³adu
Orzekaj¹cego

Cz³onek Kolegium
(�) Leszek Maciejewski

2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY DAMAS£AWEK ZA ROK 2003

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY DAMAS£AWEK NA 2003 ROK
WYKONANIE DOCHODÓW ZA ROK 2003

STAN NA DZIEÑ 03-12-30

Dzia³ Rozdz. § Nazwa Ogó³em Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.059.233,00 1.059.319,00 100

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.059.233,00 1.059.319,00 100

091
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

40 -

629
�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

1.059.233,00 1.059.279,00 100

020 Le�nictwo 2.785,00 2.785,00 100
02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.785,00 2.785,00 100
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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

2.785,00 2.785,00 100

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i
wodê

758.500,00 780.724,00 102,9

40001 Dostarczanie ciep³a 350.000,00 355.447,00 101,6
083 Wp³ywy z us³ug 350.000,00 355.447,00 101,6

40002 Dostarczanie wody 408.500,00 425.277,00 104,1
083 Wp³ywy z us³ug 406.000,00 422.178,00 104,0

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

2.500,00 3.099,00 124,0

600 Transport i ³¹czno�æ 63.669,00 63.669,00 100,0
60016 Drogi publiczne gminne 63.669,00 63.669,00 100,00

629
�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

0,00

633
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych
gmin (zwi¹zków gmin)

63.669,00 63.669,00 100,0

700 Gospodarka mieszkaniowa 331.242,00 337.702,00 101,9
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 331.242,00 337.702,00 101,9

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

11.100,00 11.205,00 100,9

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

138.000,00 143.258,00 103,8

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

147.500,00 147.532,00 100,0

083 Wp³ywy z us³ug 32.175,00 33.254,00 103,4
084 Wp³aty ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 1.267,00 1.267,0 100,0

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

1.200,00 1.186,00 98,8

750 Administracja publiczna 79.951,00 81.737,00 102,2
75011 Urzêdy wojewódzkie 51.300,00 51.300,00 100,0

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

51.300,00 51.300,00 100,0

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28.651,00 30.437,00 106,2
091 Odsetki od nieterminowych wp³at 28 -
083 Wp³ywy z us³ug 6.900,00 7.555,00 109,5
092 Pozosta³e odsetki 13.000,00 13.957,00 107,4
097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 8.751,00 8.897,00 101,7

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

11.668,00 11.668,00 100,0

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa

820,00 820,00 100,0

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

820,00 820,00 100,0

75110 Referenda ogólnokrajowa i konstytucyjne 10.848,00 10.848,00 100,0

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

10.848,00 10.848,00 100,0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200,00 200,00 100,00
75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,00

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

200,00 200,00 100,00

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

2.020.605,00 2.040.931,00 101,0
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75601 Wp³ywy z  podatku dochodowego od osób fizycznych 4.160,00 4.697,00 112,9
091 Odsetki od nieterminowych wp³at 45 -

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

4.160,00 4.652,00 111,8

75615
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

440.341,00 440.255,00 99,9

091 Odsetki od nieterminowych wp³at 22 -
031 Podatek od nieruchomo�ci 296.857,00 296.690,00 99,9
032 Podatek rolny 77.027,00 77.023,00 100,0
033 Podatek le�ny 1.963,00 2.031,00 103,4
034 Podatek od �rodków transportowych 17.106,00 17.110,00 100,0
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 1.614,00 1.605,00 99,4

244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje
zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

45.774,00 45.774,00 100,0

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

907.656,00 912.795,00 100,6

031 Podatek od nieruchomo�ci 217.000,00 224.033,00 103,2
032 Podatek rolny 569.034,00 562.783,00 98,9
033 Podatek le�ny 14,00 17,00 121,4
034 Podatek od �rodków transportowych 44.402,00 44.634,00 100,5
036 Podatek od spadków i darowizn 3.830,00 4.142,00
037 Podatek od posiadania psów 1.330,00 1.197,00 90,0
043 Wp³ywy z op³aty targowej 17.000,00 17.396,00 102,3
045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 5.236,00 5.316,00 101,5
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 41.405,00 44.279,00 106,9

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

8.405,00 8.998,00

75618 Wp³ywy z innych op³at stan. dochody jedn. sam. teryt. na
podstawie ustaw

74.180,00 82.758,00 111,6

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 18.790,00 20.183,00 107,4
048 Wp³ywy z op³at za sprzeda¿ alkoholu 50.000,00 56.962,00 113,9

049
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie
odrêbnych ustaw

5.390,00 5.613,00 104,1

75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa

594.268,00 600.426,00 101,0

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 587.737,00 592.399,00 100,8
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 6.531,00 8.027,00 122,9

758 Ró¿ne rozliczenia 4.672.269,00 4.671.784,00 99,9

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

3.493.638,00 3.493.638,00 100,0

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.493.638,00 3.493.638,00 100,0
75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 712.288,00 712.288,00 100,0

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 712.288,00 712.288,00 100,0
75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 466.343,00 466.343,00 100,0

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 466.343,00 466.343,00 100,0
75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 485

035 Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych 102
036 Podatek od spadków i darowizn 322

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

61

801 O�wiata i wychowanie 588.298,00 588.298,00 100,0
80101 Szko³y podstawowe 2.370,00 2.370,00 100,0

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

2.370,00 2.370,00 100,0

80130 Szko³y zawodowe 568.541,00 568.541,00 100,0

232
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

568.541,00 568.541,00 100,0
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80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 17.387,00 17.387,00 100,0

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

17.387,00 17.387,00 100,0

853 Opieka spo³eczna 567.451,00 567.452,00 100,0

85313
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecznej 6.950,00 6.928,00 99,7

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

6.950,00 6.928,00 99,7

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

356.224,00 356.224,00 100,0

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

356.224,00 356.224,00 100,0

85315 Dodatki mieszkaniowe 71.200,00 71.200,00 100,00

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

71.200,00 71.200,00 100,00

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 19.975,00 19.955,00 99,9

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

19.975,00 19.955,00 99,9

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 70.200,00 70.200,00 100,00

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

70.200,00 70.200,00 100,0

85324
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych

0,00

244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje
zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

0,00

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 880,00 923,00 104,9
083 Wp³ywy z us³ug 880,00 923,00 104,9

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 12.149,00 12.149,00 100,00

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

12.149,00 12.149,00 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 29.873,00 29.873,00 100,0

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

1.800,00 1.800,00 100,0

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

28.073,00 28.073,00 100,0

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 42.454,00 42.446,00 100,0
854 Przedszkola 25.940,00 25.932,00 100,0

083 Wp³ywy z us³ug 25.940,00 25.932,00 100,0
85415 Pomoc materialna dla uczniów 16.514,00 16.514,00 100,0

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

5.374,00 5.374,00 100,0

232
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

11.140,00 11.140,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 39.595,00 40.449,00 102,2
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 34.095,00 34.095,00 100,0

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

34.095,00 34.095,00 100,0

90020 Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem �rodków z
op³at produktowych

5.500,00 6.354,00 115,5
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040 Wp³ywy z op³aty produktowej 5.500,00 6.354,00 115,5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17.303,00 16.127,00 93,2

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 17.303,00 16.127,00 93,2

270

�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin (zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków
powiatów),samorz¹dów województw, pozyskane z innych
�róde³

17.303,00 16.127,00 93,2

Razem 10.255.223,0
0

10.305.291,00 100,5

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY DAMAS£AWEK NA 2003 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK

STAN NA DZIEÑ 03.12.30

Dzia³ Rozdz. § Nazwa Ogó³em Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.241.718,00 1.240.539,00 99,5

01008 Melioracje wodne 4.530,00 3.430,00 75,7
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 500,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.600,00 3.000,00 83,3
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 430,00 430,00 100,00

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.223.302,00 1.223.302,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 618.510,00 618.510,00 100,00
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 0,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 604.792,00 604.792,00 100,00

01030 Izby rolnicze 12.800,00 12.721,00 99,4

2850
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci
2%uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego 12.800,00 12.721,00 99,4

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.086,00 1.086,00 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 886,00 886,00 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200,00 200,00 100,00

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i
wodê

411.200,00 333.960,00 81,2

40001 Dostarczanie ciep³a 238.900,00 175.107,00 73,3

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

443,00 333,00 75,2

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 206.700,00 148.917,00 72,0
4260 Zakup energii 15.200,00 14.934,00 98,3
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.257,00 1.908,00 44,8
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 77,00 15,4
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 11.800,00 8.938,00 75,7

40002 Dostarczanie wody 172.300,00 158.853,00 92,2

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

850,00 472,00 55,5

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 800,00 127,00 15,8
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 200,00 18,00 9,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.150,00 9.525,00 67,3
4260 Zakup energii 57.700,00 55.922,00 96,9
4270 Zakup us³ug remontowych 5.000,00 4.203,00 84,1
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 37.300,00 34.081,00 91,4
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 8.000,00 7.428,00 92,8
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 33.000,00 32.627,00 98,9
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 15.300,00 14.450,00 94,4

600 Transport i ³¹czno�æ 249.386,00 213.140,00 85,5
60016 Drogi publiczne gminne 234.855,00 199.641,00 85,0

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 37.593,00 18.697,00 49,7
4270 Zakup us³ug remontowych 13.000,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 48.595,00 45.377,00 93,4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 71.998,00 71.898,00 100,00
6053 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 63.669,00 63.669,00 100,00

60095 Pozosta³a dzia³alno�æ 14.531,00 13.499,00 92,9
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 0,00 - -
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 - -
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 850,00 234,00 27,5
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.581,00 2.165,00 83,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 11.100,00 11.100,00 100,0
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700 Gospodarka mieszkaniowa 107.990 82.780,00 76,6
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 107.990 82.780,00 76,6

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 49.229,00 33.396,00 67,8
4260 Zakup energii 7.300,00 7.057,00 96,7
4270 Zakup us³ug remontowych 1.500,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 43.988,00 37.152,00 84,5
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.973,00 5.175,00 86,6

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 26.200,00 26.167,00 99,9
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 26.200,00 26.167,00 99,9

4270 Zakup us³ug remontowych 26.200,00 26.167,00 99,9
750 Administracja publiczna 1.412.157,00 1.379.649,00 97,7

75011 Urzêdy wojewódzkie 92.816,00 89.448,00 96,4
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 70.670,00 68.563,00 97,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.509,00 5.509,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 12.740,00 11.682,00 91,7
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.868,00 1.665,00 89,1
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.029,00 2.029,00 100,0

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 46.808,00 46.808,00 100,0
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 45.120,00 45.120,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 230,00 230,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.458,00 1.458,00 100,0

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.242.433,00 1.213.366,00 97,7

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ 6.808,00 6.808,00 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 772.419,00 755.098,00 97,8
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.510,00 59.510,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 143.771,00 134.009,00 93,2
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 21.201,00 19.703,00 92,9
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 37.674,00 37.671,00 100,0
4260 Zakup energii 5.405,00 5.405,00 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 31.548,00 31.548,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 91.873,00 91.748,00 99,9
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 20.593,00 20.511,00 99,6
4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 502,00 502,00 100,0
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 6.500,00 6.305,00 97,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 28.629,00 28.629,00 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 16.000,00 15.919,00 99,5

75047
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci
bud¿etowych

30.100,00 30.027,00 99,8

4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 30.000,00 29.989,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 50,00 33,00 65,5
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 50,00 5,00 9,3

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

11.668,00 11.668,00 100,0

75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa 820,00 820,00 100,0

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 76,00 76,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 11.00 11,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 49,00 49,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 684,00 684,00 100,0

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.848,00 10.848,00 100,0
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych7.128,00 7.128,00 7.128,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 140,00 140,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 20.00 20,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.015,00 1.015,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.713,00 1.713,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 832,00 832,00 100,0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 131.012,00 130.730,00 99,8
75405 Komendy powiatowe Policji 10.000,00 10.000,00 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.000,00 10.000,00 100,0
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 120.812,00 120.530,00 99,8

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych7.128,00 144,00 144,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 572,00 486,00 85,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 78,00 69,00 88,6
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 29.092,00 28.998,00 99,7
4260 Zakup energii 5.476,00 5.399,00 98,6
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 19.718,00 19.718,00 100,0
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4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.322,00 4.306,00 99,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.510,00 6.510,00 100,0
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 54.900,00 54.900,00 100,0

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 29,00 29,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4,00 4,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 167,00 167,00 100,0

757 Obs³uga d³ugu publicznego 174.164,00 171.378,00 98,4

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

174.164,00 171.378,00 98,4

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

174.164,00 171.378,00 98,4

758 Ró¿ne rozliczenia 0,00 - -
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0,00 - -

4810 Rezerwy 0,00 - -
801 O�wiata i wychowanie 4.349.568,00 4.262.745,00 98,0

80101 Szko³y podstawowe 2.475.869,00 2.389.162,00 96,5

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

94.960,00 94.958,00 100,0

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.370,00 2.370,00 100,0
4010 Wynagrodzenie osobowe dla pracowników 1.454.190,00 1.454.186,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121.206,00 121.206,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 361.431,00 274.750,00 76,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 40.810,00 40.800,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 125.877,00 125.876,00 100,0
4260 Zakup energii 135.386,00 135.386,00 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 9.874,00 9.874,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 29.956,00 29.948,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.590,00 4.589,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 95.219,00 95.219,00 100,0

80104 Przedszkola 60.512,00 60.483,00 99,9

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

2.484,00 2.481,00 97,3

4010 Wynagrodzenie osobowe dla pracowników 41.802,00 41.802,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.163,00 3.163,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 8.216,00 8.215,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.095,00 1.095,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.046,00 1.021,00 97,6
4270 Zakup us³ug remontowych 0,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 440,00 440,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.266,00 2.266,00 100,0

80110 Gimnazja 1.004.700,00 1.004.698,00 100,0

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ 43.960,00 43.960,00 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe dla pracowników 616.620,00 616.620,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38.723,00 38.723,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 111.630,00 111.630,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 17.132,00 17.132,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 22.117,00 22.117,00 100,0
4260 Zakup energii 92.647,00 92.646,00 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 0,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.770,00 17.769,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.581,00 1.581,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 45.520,00 45.520,00 100,0

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 207.259,00 207.182,00 99,9
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 24.196,00 24.196,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 181.063,00 180.986,00 99,9
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.000,00 2.000,00 100,0

80130 Szko³y zawodowe 568.541,00 568.541,00 100,0

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ 22.366,00 22.366,00 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe dla pracowników 371.751,00 371.751,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.900,00 16.900,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 69.702,00 69.702,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 9.680,00 9.680,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 28.140,00 28.140,00 100,0
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4260 Zakup energii 8.989,00 8.989,00 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 1.500,00 1.500,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.336,00 10.336,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 577,00 577,00 100,0
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 0,00 - -
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 28.600,00 28.600,00 100,0

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 15.300,00 15.292,00 99,9
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.900,00 9.899,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.400,00 5.393,00 99,9

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 17.387,00 17.387,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 156,00 156,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 17.231,00 17.231,00 100,0

803 Szkolnictwo wy¿sze 7.500,00 7.500,00 100,0
80303 Wy¿sze szko³y s³u¿b publicznych 7.500,00 7.500,00 100,0

2520 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla szko³y wy¿szej 7.500,00 7.500,00 100,0
851 Ochrona zdrowia 50.000,00 46.044,00 92,1

85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 50.000,00 46.044,00 92,1
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.900,00 6.321,00 80,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.000,00 1.751,00 87,5
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 600,00 424,00 70,7
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000,00 3.295,00 65,9
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 34.500,00 34.253,00 99,3

853 Opieka spo³eczna 809.996,00 805.833,00 99,5

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

6.950,00 6.928,00 99,7

4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 6.950,00 6.928,00 99,7

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne

441.224,00 439.148,00 99,5

3110 �wiadczenia spo³eczne 425.592,00 423.516,00 99,5
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.632,00 15.632,00 100,0

85315 Dodatki mieszkaniowe 149.397,00 149.397,00 100,0
3110 �wiadczenia spo³eczne 149.397,00 149.397,00 100,0

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 19.975,00 19.955,00 99,9
3110 �wiadczenia spo³eczne 19.975,00 19.955,00 99,9

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 124.311,00 124.266,00 99,9

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

400,00 400,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83.580,00 83.580,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.468,00 6.468,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.953,00 15.953,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.149,00 2.149,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.813,00 4.806,00 99,9
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.950,00 5.913,00 99,4
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.630,00 2.629,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.368,00 2.368,00 100,0

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 1.317,00 390,00 29,7
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 194,00 27,00 14,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 28.00 4,00 13,8
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.095,00 359,00 32,8

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 12.149,00 12.149,00 100,0
3110 �wiadczenia spo³eczne 12.149,00 12.149,00 100,0

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 54.673,00 53.600,00 98,0

2820
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1.000,00 1.000,00 100,0

3110 �wiadczenia spo³eczne 51.873,00 51.818,00 99,9
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.800,00 782,00 43,4

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 275.962,00 275.962,00 100,0
85404 Przedszkola 258.398,00 258.398,00 100,0

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

10.427,00 10.427,00 100,0

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164.406,00 164.406,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.869,00 10.869,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 31.769,00 31.769,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.390,00 4.390,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.067,00 10.067,00 100,0
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 1.500,00 1.500,00 100,0
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4260 Zakup energii 7.627,00 7.627,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.266,00 4.266,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 607,00 607,00 100,0
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 300,00 300,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 12.170,00 12.170,00 100,0

85415 Pomoc materialna dla uczniów 16.514,00 16.514,00 100,0
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 16.514,00 16.514,00 100,0

75446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 1.050,00 1.050,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 800,00 800,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 250,00 250,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 229.848,00 219.580,00 95,5
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 97.900,00 91.732,00 93,7

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

222,00 222,00 100,0

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.000,00 14.968,00 88,0
4260 Zakup energii 62.300,00 59.656,00 95,8
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.800,00 14.352,00 90,8
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 8,00 8,00 100,0
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.570,00 2.526,00 98,3

90003 Oczyszczanie miast i wsi 2.712,00 2.624,00 96,8
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.644,00 1.644,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.068,00 980,00 91,8

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5.200,00 4.734,00 91,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.200,00 2.957,00 92,4
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000,00 1.777,00 88,8

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 124.036,00 120.490,00 97,1
4260 Zakup energii 111.262,00 111.262,00 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 3.000,00 2.606,00 86,9
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 9.774,00 6.622,00 67,7

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 270.375,00 254.441,00 94,1
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 163.992,00 148.432,00 90,5

2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 127.248,00 127.248,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.430,00 8.077,00 46,3
4260 Zakup energii 10.572,00 10.572,00 100,0
4270 Zakup us³ug remontowych 4.546,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.196,00 2.535,00 60,4

92116 Biblioteki 59.000,00 59.000,00 100,0
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 59.000,00 59.000,00 100,0

92120 Ochrona i konserwacja zabytków 481,00 281,00 58,4
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 481,00 281,00 58,4

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 46.902,00 46.728,00 99,6
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 0,00 - -
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 0,00 - -
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.224,00 26.120,00 99,6
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 19.610,00 19.540,00 99,6
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 315,00 315,00 100,0
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 753,00 753,00 100,0

926 Kultura fizyczna i sport 59.075,00 58.165,00 98,5
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 59.075,00 58.165,00 98,5

2820
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

41.050,00 40.808,00 99,4

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.325,00 7.211,00 98,4
4260 Zakup energii 4.900,00 4.884,00 99,7
4270 Zakup us³ug remontowych 500,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.300,00 5.262,00 99,3

Razem 9.817.819,00 9.520.281,00 97,0
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PLAN DOCHODÓW DLA GMINY DAMAS£AWEK NA 2003 ROK
WYKONANIE ZADAÑ ZLECONYCH ZA 2003 ROK

STAN NA DZIEÑ 03.12.30

Dzia³ Rozdz. § Nazwa Ogó³em Wykonanie %
750 Administracja publiczna 59.300,00 70.950,00 119,6

75011 Urzêdy wojewódzkie 59.300,00 70.950,00 119,6

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

51.300,00 51.300,00 100,0

235 Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego

8.000,00 19.650,00 245,6

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

11.668,00 11.668,00 100,0

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa

820,00 820,00 100,0

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

820,00 820,00 100,0

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.848,00 10.848,00 100,0

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

10.848,00 10.848,00 100,0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200,00 200,00 100,0
75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,0

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

200,00 200,00 100,0

801 O�wiata i wychowanie 2.370,00 2.370,00 100,0
80101 Szko³y podstawowe 2.370,00 2.370,00 100,0

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

2.370,00 2.370,00 100,0

853 Opieka spo³eczna 467.298,00 467.256,00 99,9

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

6.950,00 6.928,00 99,7

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

6.950,00 6.928,00 99,7

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
zdrowotne

356.224,00 356.224,00 100,0

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

356.224,00 356.224,00 100,0

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 19.975,00 19.955,00 99,9

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

19.975,00 19.955,00 99,9

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 70.200,00 70.200,00 100,0

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

70.200,00 70.200,00 100,0

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 12.149,00 12.149,00 100,0

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

12.149,00 12.149,00 100,0
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85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.800,00 1.800,00 100,0

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

1.800,00 1.800,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 34.095,00 34.095,00 100,00
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 34.095,00 34.095,00 100,00

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

34.095,00 34.095,00 100,00

Razem 574.931,00 586.539,00 102,0

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY DAMAS£AWEK NA 2003 ROK
WYKONANIE ZADAÑ ZLECONYCH ZA 2003 ROK

STAN NA DZIEÑ 03.12.30

Dzia³ Rozdz. § Nazwa ogó³em Wykonanie %
750 Administracja publiczna 51.300,00 51.300,00 100,0

75011 Urzêdy wojewódzkie 51.300,00 51.300,00 100,0
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 39.000,00 39.000,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.100,00 3.100,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.400,0 7.400,0 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 700,0 700,0 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.100,00 1.100,00 100,0

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

11.668,00 11.668,00 100,0

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa

820,00 820,00 100,0

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 76,00 76,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 11,00 11,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 49,00 49,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 684,00 684,00 100,0

85110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 10.848,00 10.848,00 100,0
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.128,00 7.128,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 140,00 140,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 20,00 20,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.015,00 1.015,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.713,00 1.713,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 832,00 832,00 100,0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200,00 200,00 100,0
75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 100,0

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 29,00 29,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4,00 4,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 0,00 0,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 167,00 167,00 100,0

801 O�wiata i wychowanie 2.370,00 2.370,00 100,0
80101 Szko³y podstawowe 2.370,00 2.370,00 100,0

3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.370,00 2.370,00 100,0
853 Opieka spo³eczna 467.298,00 467.256,00 100,0

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

6.950,00 6.928,00 99,7

4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 6.950,00 6.928,00 99,7

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

356.224,00 356.224,00 100,0

3110 �wiadczenia spo³eczne 340.592,00 340.592,00 100,0
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.632,00 15.632,00 100,0

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 19.975,00 19.955,00 99,9
3110 �wiadczenia spo³eczne 19.975,00 19.955,00 99,9

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 70.200,00 70.200,00 100,0

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ

228,00 228,00 100,0

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 48.535,00 48.535,00 100,0
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.687,00 3.687,00 100,0
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4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 9.003,00 9.003,00 100,0
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.234,00 1.234,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.518,00 2.518,00 100,0
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.275,00 2.275,00 100,0
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.370,00 1.370,00 100,0
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.250,00 1.250,00 100,0

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 12.149,00 12.149,00 100,0
3110 �wiadczenia spo³eczne 12.149,00 12.149,00 100,0

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.800,00 1.800,00 100,0
3110 �wiadczenia spo³eczne 1.800,00 1.800,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 34.095,00 34.095,00 100,0
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 34.095,00 34.095,00 100,0

4260 Zakup energii 34.095,00 34.095,00 100,0
Razem 566.931,00 566.889,00 100,0

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY DAMAS£AWEK NA 2003 ROK
WYKONANIE WYDATKÓW SO£ECTW ZA ROK 2003

STAN NA DZIEÑ 03.12.30

Dzia³ Rozdz. § Nazwa Ogó³em Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 2.986,00 1.886,00 63,2

01008 Melioracje wodne 2.100,00 1.000,00 47,6
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 500,00 - -

Zadania so³ectwo Rakowo 500,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.600,00 1.000,00 62,5

Zadania so³ectwo Starê¿ynek 1.600,00 1.000,00 62,5
01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 886,00 886,00 100,0

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 886,00 886,00 100,0
Zadania Kozielsko 886,00 886,00 100,0

600 Transport i ³¹czno�æ 27.668,00 18.359,00 66,3
60016 Drogi publiczne gminne 27.337,00 18.053,00 66,0

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.593,00 9.345,00 74,2
Zadania So³ectwo Rakowo 1.176,00 1.176,00 100,0
So³ectwo Wi�niewko 395,00 - -
So³ectwo Turza 1.500,00 1.392,00 92,8
So³ectwo Starêzynek 900,00 - -
So³ectwo Starê¿yn 1.400,00 1.400,00 100,0
So³ectwo Niemczyn 723,00 723,00 100,0
So³ectwo Miêdzylesie 1.408,00 1.408,00 100,0
So³ectwo Mi¹¿a 1.172,00 1.172,00 100,0
So³ectwo Kopanina 952,00 607,00 63,8
So³ectwo D¹browa 1.500,00 - -
So³ectwo Damas³awek 1.467,00 1.467,00 100,0

4270 Zakup us³ug remontowych 3.000,00 - -
Zadania so³ectwa Damas³awek 3.000,00 - -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.744,00 8.708,00 74,1
Zadania So³ectwo Wi�niewko 805,00 805,00 100,0
So³ectwo Turza 1.500,00 1.356,00 90,4
So³ectwo Stasrêzynek 766,00 - -
So³ectwo Starê¿yn 1.395,00 1.395,00 100,0
So³ectwo Rakowo 413,00 - -
So³ectwo Niemczyn 863,00 810,00 93,8
So³ectwo Miêdzylesie 1.374,00 1.374,00 100,0
So³ectwo Mi¹¿a 986,00 986,00 100,0
So³ectwo Kopasnona 1.000,00 637,00 63,7
So³ectwo D¹browa 1.179,00 - -
So³ectwo Damas³awek 1.463,00 1.345,00 91,9

60095 Pozosta³a dzia³alno�æ 331,00 306,00 92,3
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 0,00 - -

Zadania so³ectwo Niemczyn 0,00 - -
4120 Sk³adki na Fundusz Paracy 0,00 - -

Zadania so³ectwo Niemczyn 0,00 - -
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 331,00 306,00 92,3

Zadania so³ectwo Gruntownice 0,00 - -
So³ectwo Niemczyn 331,00 306,00 92,3
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700 Gospodarka mieszkaniowa 3.500,00 - -
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 3.500,00 - -

4270 Zakup us³ug remontowych 1.500,00 - -
Zadania so³ectwo Ko³ybki 1.500,00 - -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000,00 - -
Zadania so³ectwo Starê¿ynek 2.000,00 - -

750 Administracja publiczna 510,00 510,00 100,0
75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 510,00 510,00 100,0

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 510,00 510,00 100,0
Zadania so³ectwo Mi¹¿a 510,00 510,00 100,0

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 16.870,00 16.009,00 94,9
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 16.870,00 16.009,00 94,9

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.360,00 2.499,00 74,4
Zadania So³ectwo Niemczyn 1.000,00 1.000,00 100,0
So³ectwo Miêdzylesie 860,00 - -
So³ectwo Damas³awek 1.500,00 1.499,00 100,0

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000,00 1.000,00 100,0
Zadania so³ectwo Mokronosy 1.000,00 1.000,00 100,0

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.510,00 6.510,00 100,0
Zadania So³ectwo Mokronosy 6.510,00 6.510,00 100,0

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 6.000,00 6.000,00 100,0
Zadania So³ectwo Miêdzylesie 5.000,00 5.000,00 100,0
So³ectwo Mi¹¿a 500,00 500,00 100,0
So³ectwo Gruntowice 500,00 500,00 100,0

853 Opieka spo³eczna 1.000,00 1.000,00 100,0
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.000,00 1.000,00 100,0

3110 �wiadczenia spo³eczna 1.000,00 1.000,00 100,0
Zadania So³ectwo Damas³awek 1.000,00 1.000,00 100,0

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 11.974,00 8.775,00 73,3
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200,00 200,00 100,0

4210 Zakup materia³ów i wyposazenia 200,00 200,00 100,0
So³ectwo Niemczyn 200,00 200,00 100,0

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 11.774,00 8.575,00 72,8
4270 Zakup us³ug remontowych 2.000,00 1.953,00 97,6

Zadania So³ectwo Piotrkowice 2.000,00 1.953,00 97,6
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 9.774,00 6.622,00 67,8

Zadania So³ectwo Smuszewo 9.774,00 6.622,00 67,8
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 27.126,00 11.267,00 41,5

92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 26.171,00 10.612,00 40,5
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 17.429,00 8.077,00 46,3

Zadania So³ectwo Piotrkowice 108,00 108,00 100,0
So³ectwo Ko³ybki 422,00 422,00 100,0
So³ectwo Wi�niewko 291,00 30,00 10,3
So³ectwo Turza 3.119,00 104,00 3,3
So³ectwo Stêpuchowo 3.277,00 1.209,00 36,9
So³ectwo Starê¿ynek 2.000,00 - -
So³ectwo Smuszewo 543,00 543,00 100,0
So³ectwo Miokronosy 38,00
So³ectwo Rakowo 988,00 988,00 100,0
So³ectwo Niemczyn 2.377,00 2.377,00 100,0
So³ectwo Miêdzylesie 413,00 413,00 100,0
So³ectwo Mi¹¿a 60,00 60,00 100,0
So³ectwo Kozielsko 666,00 551,00 99,3
So³ectwo Kopanina 1.032,00 321,00 31,1
So³ectwo Gruntowice 2.095,00 951,00 45,4

4270 Zakup us³ug remontowych 4.546,00 - -
Zadania So³ectwo Piotrkowice 1.546,00 - -
So³ectwo D¹browa 3.000,00 - -

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.196,00 2.535,00 60,4
Zadania So³ectwo Wi�niewka 300,00 300,00 100,0
So³ectwo Turza 40,00 40,00 100,0
So³ectwo Piotrkowice 265,00 265,00 100,0
So³ectwo Smuszewo 625,00 625,00 100,0
So³ectwo Mokronosy 500,00 231,00 46,2
So³ectwo Starê¿ynek 1.000,00 - -
So³ectwo Niemczyn 266,00 30,00 11,3
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So³ectwo Ko³ybki 1.200,00 1.044,00 87,0
92120 Ochrona i konserwacja zabytków 481,00 281,00 58,4

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 481,00 281,00 58,4
Zadania So³ectwo Niemczyn 200,00 - -
So³ectwo Kopanina 281,00 281,00 100,0

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 474,00 374,00 78,9
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 304,00 204,00 67,1

Zadania So³ectwo Niwmczyn 100,00 - -
So³ectwo Damas³awek 204,00 204,00 100,0

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 170,00 170,00 10,0
926 Zadania so³ectwo Damas³awek 170,00 170,00 10,0

Kultura fizyczna i sport 2.217,00 1.604,00 72,3
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.217,00 1.604,00 72,3

2820
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1.000,00 1.000,00 100,0

Zadania so³ectwa Damas³awek 1.000,00 1.000,00 100,0
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 717,00 604,00 84,2

Zadania So³ectwo Kopanina 168,00 168,00 100,0
So³ectwo Ko³ybki 113,00 - -
So³ectwo Miedzylesie 436,00 436,00 100,0

4270 Zakup us³ug remontowych 500,00 - -
Zadania So³ectwo Ko³ybki 500,00 - -
Razem 93.851,00 59.410,00 63,3

Saldo � 34.441

WYKONANIE PLANU ZADAÑ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2003 R. W Z£

Plan Wykonanie
1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowni¹

�cieków w Niemczynie oraz ruroci¹gu t³ocznego p. �.
Niemczyn, p�. Starê¿yn

1.223.302 1.223.302

2. Zakupy inwestycyjne do hydrofornii i oczyszalni
15.300 14.450

3. Przebudowa ulicy Nowej w Damas³awku
128.867 128.867

4. dokumentacja-ulica Lipowa 6.800 6.700

4. Zakupy komputerów i kserokoparki dla Urzêdu Gminy
16.000 15.919

5. Zmiana konstrukcji dachu na przystanku PKS w Dama-
s³awku 11.100 11.100

6. Dobudowa sanitariatów przy OSP Mokronosy
6.510 6.510

7. Zakup wozu stra¿ackiego (�r. so³eckie 6000 z³)
54.900 54.900

8. Za³o¿enie lamp ulicznych we wsi Smuszewo (�r. so³eckie)
9.774 6.622

9. Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla
Rewiru Dzielnicowych w Damas³awku

10.000 10.000

Razem 1.560.648 1.478.370

DOTACJE POZOSTA£E UJÊTE W PLANIE WYDATKÓW NA 2003 R.

Plan Wykonanie
Dla
1. Filii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z siedzib¹ w W¹growcu-partycypacj a w kosztach utrzyma-
nia zgodnie z uchwa³¹ Nr XI/41799 Rady Gminy Damas³a-
wek z dnia 16.9.99r. 7.500 7.500

2. Gminnego O�rodka Kultury w Damas³awku z przeznacze-
niem na dzia³alno�æ bibliotek w Damas³awku i w Niemczy-
nie 59.000 59.000

3. Gminnego O�rodka Kultury w Damas³awku , z przezna-
czeniem na pozosta³¹ dzia³alno�æ

127.248 127.248

4. Klubu �Sokó³� w Damas³awku na dzia³alno�æ sportow¹ na
podstawie z³o¿onego wniosku

39.500 39.500

z tego 1000 z³ z so³ectwa Damas³awek

5. Klubu TROPS w Damas³awku na dzia³alno�æ sportow¹ na
podstawie z³o¿onego wniosku

1.050 1.050
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6. Klubu sportowego przy Szkole Podstawowej w Niemczy-
nie na podstawie z³o¿onego wniosku

500 258

7. Stowarzyszenia im. Ks. Jerzego Niwarda Musollfa
w W¹growcu na hospicjum na podstawie z³o¿onego
wniosku 1.000 1.000

235.798 235.556

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA ROK 2003 R. - ROZDZIA£ 90011

Plan w z³ Wykonanie
I. Przychody

Stan �rodków na pocz¹tek roku 4452 4452
Wp³ywy za sk³adowanie odpadów, op³at i kar §069

27748 26250
odsetki bankowe 60
Razem przychody 32200 30762

II. Wydatki

1. Utrzymanie wysypiska �mieci

Przeprowadzono dwukrotnie badanie wód z piezometrów
obserwacyjnych, bie¿¹co prowadzone s¹ niwelacje sk³a-
dowiska, wykoszono teren przyleg³y, przeprowadzono
pomiary �rodowiskowe ze wzglêdu na ha³as do czego
zobligowuje nas Pañstwowa Inspekcja Pracy, zakupiono
�rodki czysto�ci do utrzymania kontenera socjalnego,
wykonano now¹ pokrywê ¿elbetonow¹ na studzienkê,
zap³acono op³aty za odpady  z tytu³u ochrony �rodowiska.

§4210 materia³y 3.200 3.003

§4260 energia elektryczna 1.600 1.294

§4300 us³ugi 8.000 7.981

§4430 op³ata za odpady 18.300 17.455

3. Sprz¹tanie �wiata

- �wiêto ziemi (kwiecieñ) §4210
400 405

zakupiono i zasadzono drzewa i krzewy na terenie szko³y
podstawowej w Damas³awku, a w szkole podstawowej
w Niemczynie przeprowadzono konkurs wiedzy przyrod-
niczo-ekologicznej

- sprz¹tanie �wiata (wrzesieñ) §4210
700 598

W akcji �Sprz¹tanie �wiata� wziê³o udzia³ 971 uczniów
szkó³. Przeprowadzono konkursy wiedzy ekologicznej:

- ogólnoszkolny �Ratujmy nasz¹ planetê�,

- plastyczny �S¹ odpady wokó³ nas, sprz¹tn¹æ je ju¿
czas�

- pokazowy �Jak odpadki przerobiæ na odlotowe szatki�

- wiedzy �O odpadach wiem ju¿ wszystko�

Razem wydatki 32.200 30.736.26

Stan �rodków na koniec roku 26

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW �RODKÓW SPECJALNYCH W ROKU 2003 W Z£

Plan Wykonanie
Wy¿ywienie w szkole � rozdzia³ 80101

Stan �rodków na pocz¹tek roku
16751 16.751

Wp³ywy

odp³atno�æ za obiady §083 70.790 70.790

dobrowolne wp³aty §097 46.500 46.408

(na utrzymanie szko³y, wyposa¿enie sali komputerowej,
�rodki czysto�ci i zakup art. gosp. do sto³ówek szkolnych)

Wp³ywy ogó³em 134.041 133.949

Wydatki

zakup �rodków ¿ywno�ciowych §4220
78.040 77.933

zakup �r. czysto�ci i art. gosp. domowego, gaz 9126,
og³oszenia 4636, zmywarka do naczyñ i kosz do talerzy
5789, pomoce naukowe i ksi¹¿ki 3457, zestaw mikrofono-
wy 390, komputery, monitory, program antywirusowy,
toner 6482, okna, parapety 4322, dzwonki szkolne 540, art.
budowlane, malarskie, przemys³owe (malowanie i napra-
wy) 9056, prowizje bankowe 562

§4210 40.210 40.210

§4270 4.150 4.150

Wydatki ogó³em 122.400 122.293

Stan �rodków 11.641 11.6565

Wy¿ywienie w Przedszkolu - rozdzia³ 85404

Stan �rodków na pocz¹tek roku
1.460 1460



� 9610 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 Poz. 2022

Wp³ywy

odp³atno�æ za obiady §083 14.490 14143

odsetki bankowe §092 35

Wp³ywy ogó³em 15.950 15638

Wydatki

zakup �rodków ¿ywno�ciowych §4220
15.950 12.761

Stan �rodków - 2.877

Ogó³em 15.950 15.638

CZÊ�Æ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUD¯ETU ZA 2003 ROK

DZIA£ 010 - ROLNICTWO I £OWIECTWO

Dochody

Na zakoñczone w 2001 r.zadanie �Gminna oczyszczalnia
�cieków i kanalizacja sanitarna dla wsi Damas³awek, Sta-
rê¿yn i czê�æ Turzy� dokonywane by³y wp³aty tytu³em
udzia³u w wy¿ej wymienionej inwestycji od mieszkañców
gminy 13.287 z³, od zak³adów pracy 5.000 z³.

Dnia 30.06.03 r. podjêta zosta³a uchwa³a Nr VIII/45/03 Rady
Gminy Damas³awek w sprawie uchylenia uchwa³y Nr XVI/
80/2000 Rady Gminy Damas³awek z dnia 29.05.2000
r w sprawie ustalenia op³aty za przy³¹czenie siê do kana-
lizacji sanitarnej w Damas³awku, Starê¿ynie i czê�ci Turzy.

Na realizacjê zadania �Budowa kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami, przepompowni¹ �cieków w Niemczynie
oraz ruroci¹gu t³ocznego na odcinku Niemczyn - Starê¿yn
przyjêto do dochodów z depozytu �rodki, które wp³ynê³y
do Urzêdu zgodnie z zawartym z Agencj¹ W³asno�ci
Rolnej Skarbu Pañstwa w Pile porozumieniem, a nie
zosta³y do koñca 2002 r wykorzystane na po wy¿sz¹
inwestycjê w kwocie 436.200 z³.

Zgodnie z planem uzyskali�my dotacjê z Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu
SAPARD w kwocie 604.792 z³. �rodki wp³ynê³y do Gminy
na pocz¹tku stycznia 2004 r.

W roku 2003 do oczyszczalni pod³¹czonych zosta³o 99
budynków, z tego 80 ze wsi Niemczyn. Do pod³¹czenia
pozosta³y 43 budynki.

Wydatki

W roku 2003 zakoñczona zosta³a i oddana do u¿ytku
inwestycja: �Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalika-
mi i przepompowni¹ �cieków w Niemczynie oraz ruroci¹-
gu t³ocznego na odcinku Niemczyn-Starê¿yn�. W wyniku
przetargu wykonawc¹ zadania by³o Przedsiêbiorstwo �ATA
TECHNIK� Gramowscy Budzyñ. Wykonano: kolektor gra-
witacyjny Q 200-d³. 3.737 mb, i 160 -29 mb, ruroci¹g
t³oczny Q 125/11,4 - d³. 5.074 mb, przepompowniê �cie-
ków. Liczba przy³¹czy 80 sztuk. Zadanie wykonano
w ramach programu SAPARD. Wydatki poniesiono zgod-
nie z planem w kwocie 1.223.302 z³, z tego 604.792 z³
z dotacji z SAPARDU, 436.200 z AWRSP, 137.696 z po¿ycz-
ki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i 44.614 z³ z �rodków

w³asnych Gminy. Wydatki by³yby wy¿sze, gdyby�my nie
skorzystali z prawa do zwrotu VAT z Urzêdu Skarbowego
w W¹growcu w kwocie 86.888 z³. Do �rodków trwa³ych
przyjêty zosta³ obiekt na warto�æ 1.237.932 z³.

Za 3000 z³, w tym 1000 z³ z �rodków so³eckich, wykony-
wano prace na kanale ³ekiñskim. Z �rodków so³eckich za
886 z³ zakupiony zosta³ tester do zbo¿a.

Na Izby Rolnicze przekazano nale¿ne udzia³y w wysoko�ci
12 721 z³, co stanowi 99,4% planu.

DZIA£ 020 - LE�NICTWO

Wp³ynê³y planowane �rodki z obwodów ³owieckich
w kwocie 2.785 z³.

DZIA£ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIÊ ELEKTRYCZN¥, GAZ I WODÊ

Dostarczanie ciep³a.

Za rok 2003 wystawiono rachunki za energiê ciepln¹ na
kwotê 362.259 z³ natomiast zanotowano wp³ywy w wyso-
ko�ci 355.447 z³, tj.101,6% planu. Zaleg³o�æ na 31.12.03 r.
wynosi 1.884 z³. Na powy¿sze wystawiono upomnienie.

Na utrzymanie kot³owni wydatkowano 175.107 z³, tj. 73,3%
planu (po dodaniu p³ac, pochodnych i f-szu socjalnego
ujêtych w administracji 283.296 z³), z tego 148.917 z³ na
materia³y przede wszystkim na zakup wêgla. Na zakup
wêgla i mia³u dla ca³ej Gminy organizowany jest corocznie
przetarg. Koszt energii elektrycznej wyniós³ 14.934 z³, op³at
i sk³adek 8.938 z³. Przed sezonem na kot³owni przeprowa-
dzono do�æ znaczny remont pieców polegaj¹cy na wymia-
nie rusztów, belek i drzwi zasypowych. W celu zmniejsze-
nia kosztów wykonano go w³asnymi si³ami. W kot³owni
i na placu wykonano wylewki betonowe, w celu za³atania
dziur powstaj¹cych w wyniku eksploatacji w sezonie.

Dostarczanie wody

Za 2003 r. wystawiono rachunki za pobór wody i �cieki na
kwotê 483.086 z³, natomiast zanotowano wp³ywy w wyso-
ko�ci 422.178 z³, tj. 104,0% planu. Na dzieñ 31.12. zaleg³o-
�ci za wodê wynios³y 142.323 z³, ³¹cznie z odsetkami
181.570 z³. Wobec osób nie p³ac¹cych w terminie toczy siê
postêpowanie u komornika lub zakoñczy³o siê stwierdze-
niem nie�ci¹galno�ci z powodu braku �rodków. W zwi¹zku
ze znacznym zwiêkszeniem siê kwoty zaleg³o�ci odbiorcy
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zalegaj¹cy z zap³atami informowani s¹ o mo¿liwo�ci od-
ciêcia wody w przypadku zalegania z op³at¹ za d³u¿ej ni¿
dwa okresy obrachunkowe. W stosunku do oko³o 40
odbiorców wszczêta zosta³a procedura zmierzaj¹ca do
odciêcia wody, co zaowocowa³o wiêkszymi wp³ywami,
a tak¿e wnioskami o roz³o¿enie zaleg³ych p³atno�ci na raty.

W zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy przychody za wodê
i �cieki umniejszane s¹ o kwoty wp³acane wcze�niej przez
mieszkañców na budowê gminnej oczyszczalni.

W roku 2003 wp³ywy z tego tytu³u zmniejszy³y siê o 13.649
z³.

Wp³ywy z odsetek tytu³em sprzeda¿y wody stanowi¹
kwotê 3.099 z³.

Wydatki na hydroforniach wynios³y 158.853 z³, tj.92,2%
planu (po dodaniu p³ac, pochodnych i f-szu socjalnego
ujêtych w administracji 344.775 z³), z tego na energiê
elektryczn¹ 55.922 z³, op³aty z tytu³u ochrony �rodowiska
32.627 z³, zakupy materia³ów i us³ug 47.809 z³, inwestycje
14.450 z³ (jeden agregat pompowy i zestaw inkasencki).
Na hydroforniach usuniêto 49 awarii sieci. Dokonano
4 wymiany uszkodzonych pomp g³êbinowych oraz 5 po-
ziomych. Wykonano czyszczenie zbiorników retencyjnych
w Miêdzylesiu oraz wymieniono ruroci¹g wód pop³ucz-
nych. Wykonano malowanie armatury i zbiorników na
SUW. Wykonano pomiary elektryczno-ochronne. Zakupio-
no w celu wymiany wodomierz na SUW Miêdzylesie.
Dokonano naprawy sprê¿arek w Damas³awku i Kozielsku.
Dokonano gruntownej naprawy dachu nad czê�ci¹ SUW
w Mokronosach oraz pieca co w Kozielsku. Wymieniono
dwa niesprawne hydranty.

DZIA£ 600 - TRANSPORT I £¥CZNO�Æ

Zgodnie z umow¹ z Województwem Wlkp. a Gmin¹
w ramach programu aktywizacji obszarów wiejskich otrzyma-
li�my dotacjê w kwocie 63.669 z³ na realizacjê zadania:
�Przebudowa ulicy Nowej w Damas³awku�

Wydatki

Drogi - ogó³em plan 234.855 z³ wyk. 199.641 z³

1. �rodki gminy 207.518 z³ 181.588z³

- bie¿¹ce remonty nawierzchni, znaków, inne prace na
drogach 10.502 z³ 10.502 z³

- od�nie¿anie i wykaszanie
16.160 z³ 11.052 z³

- bie¿¹ce remonty nawierzchni, malowanie przej�æ
i. t. p. na ulicach 28.189 z³ 23.653 remont ulicy Pod-
górnej/bez �r. so³eckich, które wynosz¹

3.000 5.000 z³

Zakupiono 328 m2 kostki. Ze wzglêdu na brak �rodków
na koniec roku faktura stanowi zobowi¹zanie na rok
2004.

- inwest. - przebudowa ul. Nowa. Po przeprowadzonym
przetargu i podpisaniu umowy z przeds �Transkop�

Poz. 2022

Osiniec-Gniezno w m-cu maju rozpoczête zosta³y pra-
ce, a zakoñczone 31 lipca. Wykonano nowy dywanik
asfaltowy o d³. 340 m, szeroko�ci 6 m wraz z krawê¿-
nikami 128.867 z³ 128.867 z³

- progi ul. Nowa 5.000 z³

Progów zwalniaj¹cych nie za³o¿ono, gdy¿ nie zatwier-
dzi³a tego zadania Powiatowa Komisja Bezpieczeñstwa
zalecaj¹c ustawienie znaku D-40.

- pomiary geodezyjne dróg 2.000 z³ 814

Na wykonane zadanie rozgraniczenie w Mokronosach
faktura zostanie wystawiona po wydaniu decyzji przez
Starostwo,

- dokumentacja droga Niemczyn
5.000 z³

Czynione s¹ starania o uzyskanie funduszy z Agencji
Nieruchomo�ci Rolnych na realizacjê drogi. Ze wzglê-
du na to, ¿e w roku 2003 sprawa zosta³a za³atwiona
odmownie, wykonanie dokumentacji nie by³o celowe
-wykonano dokumentacjê i kosztorys inwestorski na
przebudowê ulicy Lipowej

6.800 z³ 6.700 z³

2. �rodki so³eckie 27.337z³ 18.053 z³

Wydatki bie¿¹ce na przystanki wynios³y 2.399 z³ na plan
3.431 z³, w tym z �rodków so³eckich 306 z³. Wykonano
remont dachu na dworcu PKS Damas³awek o powierzchni
27,41 m2. Wykonawca zosta³ wybrany w wyniku przetar-
gu. Koszt robót zgodnie z zawart¹ umow¹ 11.000 z³ plus
100 z³ za kosztorys.

DZIA£ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody

- za wieczyste u¿ytkowanie na plan 11.100 wp³ywy
wynios³y 11.205 z³, zaleg³o�æ 194 z³,

- za dzier¿awê gruntów na plan 47.000 wp³ywy wynios³y
56.955 z³, zaleg³o�æ 1.972 z³,

- czynsz za lokale mieszkalne i u¿ytkowe na plan 91.000
wp³ynê³o 86.302, zaleg³o�æ 11.450 z³,

- wp³ywy za wywóz �mieci na wysypisko na plan 32.175
z³ wynios³y 33.254 z³,

- za sprzeda¿ mienia na plan 147.500 wp³ywy wynios³y
147.532 z³, zaleg³o�æ 5.460 z³.

Nale¿no�æ do zap³aty w latach przysz³ych wynosi 30.803
z³.

Na kwotê 147.532 z³ sk³ada siê sprzeda¿ 2 mieszkañ
i 1 piwnicy w dobudowanym budynku.

O�rodku Zdrowia w Damas³awku, apteki i gabinetu stoma-
tologicznego w starym budynku.

O�rodka Zdrowia i 1 mieszkania w Niemczynie 133.723 z³,
sp³aty rat z lat ubieg³ych za sprzeda¿ budynków, mieszkañ
12.678 oraz gruntów 1.131 z³.
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- sprzeda¿ drzew zgodnie z planem wynios³a 1.267 z³

- wp³aty odsetek od nieterminowych wp³at wynios³y
1.186 z³ na plan 1.200 z³. Odsetki nale¿ne od w/w
zaleg³o�ci to kwota 6.862 z³.

Na zaleg³o�ci wystawiono upomnienia. Oko³o 10% wp³y-
nê³o w miesi¹cu styczniu. Pozosta³a kwota jest trudna do
�ci¹gniêcia. Z p³atnikami prowadzone s¹ rozmowy, co
przynosi efekty poprzez czê�ciowe sp³acanie zaleg³o�ci.

Wydatki w z³ ogó³em plan 107.990 wyk. 82.780

1) koszty utrzymania ci¹gnika 7.375 6.627

2)remonty budynków komunalnych 30.400 29.452

w budynku mieszkalnym w Rakowie dokonano naprawy
komina i szamba bezodp³ywowego, przeprowadzono re-
mont instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
w Starê¿ynku i Mi¹¿y, wymieniono stolarkê drzwiow¹
w 6 lokalach i okienn¹ w 8 t.j. Mi¹¿y, Starê¿ynku, Kopa-
ninie, Niemczynie i Damas³awku, wymieniono grzejnik
c.o. w lokalu przy ul. Piotrkowickiej l, za³o¿ono nowe
przy³¹cze wodoci¹gowe do budynku mieszkalnego w Sta-
rê¿ynku, przeprowadzono remont budynku przy ul. D³u-
giej, wyremontowano pompê obiegow¹ i naprawiono
czopuch c.o. w kot³owni w Niemczynie, naprawiono komi-
ny w budynku na ul. Janowieckiej 18 w Damas³awku
i pomalowano klatkê schodow¹ na ul. Piotrkowickiej 1.
W powy¿szej kwocie mie�ci siê zwrot �rodków na nak³ady
poniesione przez najemców sprzedanego gabinetu stoma-
tologicznego i apteki w wysoko�ci 8 400 z³ zgodnie
z zawartymi porozumieniami.

3) remonty urz¹dzeñ komunalnych 1.500

4) badanie wód z piezometrów na zrekultywowanym
wysypisku odpadów komunalnych w D¹browie -prze-
prowadzono w m-cu czerwcu,

1.527 1.527

5) zakupy wêgla 36.915 21.686

6) op³aty i sk³adki dotycz¹ce mienia komunalnego
5.973 5.175

7) energia 7.300 7.057

8) prace geodezyjne i wyceny 5.000 3.728

9) wywóz nieczysto�ci i pozosta³e 8.000 7.143

10) kanalizacji deszczowej przy ul. Lipowej
500 385

11) (�rodki so³eckie) Ko³ybki 1.500, Starêzynek 2.000/
3.500 z³.

DZIA£ 710 - DZIA£ALNO�Æ US£UGOWA

Opracowano projekt planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Niemczyn, który zosta³ pozytywnie zaopinio-
wany i uzgodniony. Poniesione koszty 19 337 z³. Za 5000 z³
opracowano prognozê oddzia³ywania na �rodowisko
i dokumentacjê ekofizjograficzn¹, kosztem 1220 z³ uzyskano
zgodê Wojewody i Ministra Rozwoju Wsi na wy³¹czenie

gruntów z produkcji rolnej. Z uwagi na brak wa¿nych planów
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy opraco-
wano i wydano 1 decyzjê o warunkach zabudowy na budowê
budynku mieszkalnego kosztem 366 z³ oraz decyzjê o ustale-
niu celu publicznego dla Energetyki Chodzie¿ kosztem 244 z³.
Ogó³em wydatkowano w 2003r 26 167 z³ na plan 26 200 z³.

DZIA£ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody

Dotacja na administracjê rz¹dow¹ wp³ynê³a zgodnie
z planem w kwocie 51.300 z³.

Wp³ywy za rozmowy telefoniczne i sprzeda¿ energii elek-
trycznej wynios³y 7.555 z³.

Zaleg³o�æ 170 z³ zosta³a uregulowana na pocz¹tku stycznia

Dochód z odsetek za nieterminowe wp³aty 28 z³.

Z odsetek bankowych uzyskali�my �rodki 13.957 z³ na plan
13.000 z³

Wp³yw z tytu³u ró¿nych dochodów wyniós³ 8.897 z³.

Urz¹d Gminy zrealizowa³ dochody zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci 19.650
z³ tj.245,6% planu rocznego. S¹ to op³aty za dowody
osobiste. Dochody te s¹ przekazywane do Urzêdu Woje-
wódzkiego.

Wydatki w z³ ogó³em plan 1.412.157 wyk. 1.379.649

1) administracja rz¹dowa (p³ace, pochodne, f-sz socjalny)
92.816 89.448

w tym z zadañ zleconych 51.300 51.300

2) rady gmin 46.808 46.808

3) administracja samorz¹dowa
1.242.433 1.213.366

- wynagrodzenia i pochodne
996.901 968.320

- pracownicy administracji 15,7 etatów 539.452

- pracownicy hydroforni 6,75 etatu 181.356

- pracownicy oczyszczalni 2,66 etatu 48.308

- pracownicy kot³owni 4 etaty 105.483

- pracownicy opiekunka 1 etat26.587

- pracownicy wysypiska 1 etat 14.539

(umniejszono o zwrot z Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w kwocie 485 z³)

- pracownicy interwencyjni, publiczni, do prac spo³ecz-
no-u¿ytecznych 47.485

w tym pracownicy programu �Szansa� (wydatki po-
mniejszono o zwroty z Agencji W³asno�ci Rolnej Skar-
bu Pañstwa i z Powiatowego Urzêdu Pracy w W¹grow-
cu) p³atno�ci ZUS od umów zleceñ 5.110

- f-sz �wiadczeñ socjalnych
28.629 28.629
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- podró¿e s³u¿bowe krajowe i zagraniczne
21.095 21.012

- inne wydatki osobowe
6.808 6.808

- zakup energii
5.405 5.405

- ró¿ne op³aty i sk³adki
6.500 6.305

- aktualiz. programów, utrzym. komputerów
3.6916 16.789

- zakup komputerów 16.000 15.919

- wykonanie elewacji budynku UG - w ramach udzie-
lonego zamówienia publicznego przeprowadzono
remont elewacji,

- wymianê parapetów okiennych
31.548 31.548

- prowizje bankowe i us³. niematerialne
19.009 19.009

- zakupy i naprawy bie¿¹ce
93.112 93.112

(w tym: materia³y biurowe 16.604, prenumerata 7.306,
znaczki 13.660, kwiaty 200, napoje i ciastka 1.489, bhp
3.939, naprawy urz¹dzeñ 6.613, rozm. telefon. 34.430,
naprawy c.o. 1.217, tablice og³oszeñ - so³tysi 1.119,
przegl¹d ga�nic 294,drobne zakupy i remonty 2.427,
zakup faksu 934, og³oszenia w gazecie 613, oprawa
dzienników 1.318, za przewóz so³tysów na szkolenie
711, transport puszek ¿ywno�ciowych 2.387

- tablice og³oszeñ (so³ectwo Mi¹¿a)
510 510

4) Wynagrodzenia so³tysów 30.100 30.027

DZIA£ 751 - URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY

Na zadanie zlecone aktualizacja rejestru wyborców
wp³ynê³a i zosta³a wydatkowana zgodnie z planem kwota 820
z³.
Na zadanie zlecone zwi¹zane ze sfinansowaniem kosztów
przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajo-
wego w sprawie przyst¹pienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej otrzymali�my zgodnie z planem kwotê 10
848 z³, która w ca³o�ci zosta³a wydatkowana.

DZIA£ 754 - BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
P. PO¯

Wydatki

Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego dla
Rewiru Dzielnicowych w Damas³awku

plan 10.000 wyk. 10.000

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne ogó³em 120.812 120.530

1. Dzia³alno�æ bie¿¹ca 55.621

OSP Damas³awek (umowy zlecenia 3.939,opa³ 9.803,pali-
wo 7.284, energia 2.266, ubezp. samochodów 1.270, na-
prawy samochodów 3.402, rozm. telef. 512, remont ogrze-
wania 420, badania okresowe 760, szkolenia 144, legaliza-
cja aparatów powietrznych 1.427, drobne zakupy i napra-
wy 576,przegl¹d ga�nic 110, kalendarze 176.)

32.089

OSP Miêdzylesie (um. zlecenia 1.585, opa³ 796, paliwo 460,
energia 1.517, naprawy samochodu 126, ubezp. samocho-
du 2.276, kalendarze 148, transport samochodu 806, drob-
ne zakupy 406) 8120

OSP Mokronosy (um. zlecenia 2.459, opa³ 1.009, paliwo
927, energia 983, telefon 542, naprawy samochodu 1.436,
ubezp. samochodów 684 zakup mundurów 388, zakup
wê¿a 720, wyjazd na zawody 600, kalendarze 148, badania
kierowców 460, drobne zakupy 228) 10.584

OSP Niemczyn (um. zlecenia 1.588, paliwo 551 energia
633, naprawy samoch. 438, ubezp. samoch. 239, wê¿e
1.182, kalendarze 148, ró¿ne 48) 4.827

2. Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-ga�niczego na
podwoziu Ford Transit 350M w cenie 99.900 z³ dla OSP
Miêdzylesie. Dop³ata ze �rodków Ministerstwa Spraw We-
wnêtrznych i Administracji wynios³a 40.000 z³, z PZU
W¹growiec 5.000 z³.

�rodki z gminy 48.900

3. �rodki so³ectw 16.009

Damas³awek 1.499

Gruntowice (na samochód dla Miêdzylesia)
500

Mi¹¿a (na samochód dla Miêdzylesia) 500

Miêdzylesie(na samochód) 5 000

Miêdzylesie 1.000

Niemczyn 1.000

Mokronosy - budowa sanitariatów 6.510

Obrona cywilna (zadanie zlecone) - kwota dochodu
w wysoko�ci 200 z³ zosta³a przeznaczona na konserwacjê
sprzêtu.

DZIA£ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ¥-

CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ

Zaleg³o�ci w podatkach za rok 2003 wynosz¹ ³¹cznie
399.368 z³, z tego:
1. W podatku dochodowym od osób fizycznych

- wp³ywy z karty podatkowej 13.930

2. Od jednostek uspo³ecznionych 118.387

- podatek od nieruchomo�ci 87.942

Wystawione s¹ upomnienia i tytu³y egzekucyjne oraz
zg³oszona jest wierzytelno�æ do S¹du Rejonowego w Pile

- podatek od �rodków transportowych 218
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- odsetki od nieterminowych wp³at 30.227

3. Od osób fizycznych 267.051

- podatek od nieruchomo�ci 50.976

- podatek rolny 86.610

- podatek od �rodków transportowych 34.453

- podatek od posiadania psów 664

- odsetki od nieterminowych wp³at naliczone od w/w
zaleg³o�ci 94.348

Celem realizacji powy¿szych zaleg³o�ci wystawione zosta-
³y decyzje, upomnienia i tytu³y egzekucyjne.

Rozdzia³ 75618 - wp³ywy wynios³y 82.758 z³, tj. 111,6%
planu

- op³ata skarbowa 20.183 z³, tj.l07,4% planu

- wp³ywy z op³at za sprzeda¿ alkoholu 56.962 z³ tj.
113,9% planu

- wp³ywy z op³at lokalnych, za tablice 1.410 z³, za �w.
poch. zwierz¹t 4.203 z³.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdzia³ 75621)
³¹cznie z �rodkami w drodze wp³yn¹³ w wysoko�ci 592.399
z³, i jest to 100,8% wykonania skorygowanego planu.
Gdyby nie wykonano korekty procent ten wynosi³by 92,9.

Podatek od osób prawnych wykonany zosta³ w wysoko�ci
8.027z³, tj. 122,9% planu.

DZIA£ 757 - OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO

Zap³acone zosta³y nale¿ne odsetki od po¿yczek w wysoko-
�ci 171.378 z³ tj. 98,4% planu.

DZIA£ 758 - RÓ¯NE ROZLICZENIA

Dochody z subwencji o�wiatowej wp³ynê³y w wysoko�ci
3.493.638 z³ tj. 100,0% planu. Czê�æ podstawowa subwencji
wp³ynê³a w wysoko�ci 712.288 z³, tj. 100,0% planu, czê�æ
rekompensuj¹ca podatek drogowy w kwocie 300.243 z³
tj.100,0% planu, a czê�æ rekompensuj¹ca ulgi ustawowe
w kwocie 166.100 z³, tj. 100,0% planu.

DZIA£ 801 - O�WIATA I WYCHOWANIE

Rozdzia³ 80101 -Szko³y podstawowe

80110-Gimnazja

80146 -Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

�rodki na utrzymanie szkó³ na plan 3.495.869 (z subwencji
o�wiatowej 3.462.793 z³, dotacja na wyprawki dla dzieci
2.370z³, z �rodków gminy plan wydatków na p³ace i pochodne
kierowcy autobusu szkolnego 30.706 z³) wydatkowano
3.409.152 z³, tj.97,5% planu z tego na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli 57,61 etatów
2.675.047 z³, tj. 96,9%planu

- administracji i obs³ugi 19,25 etatów

Poz. 2022

- delegacje, diety i wyd. osob. 145.088z³,tj. 100,0% pla-
nu

- wyprawki dla uczniów 2.370z³,tj. 100,0% planu

- materia³y(�rodki czysto�ci i bhp 13.204, prenumerata, art.
biurowe, druki szkolne 18.153, komputery, drukarki,
monitory, kalkulatory 9.272, art. gospodarcze, elek-
tryczne, przemys³owe (Damas³awek - wymalowano
1 segment szko³y, pokój nauczycielski, �wietlice, szat-
nie, ³¹cznik, Niemczyn - remont sanitariatów, malowa-
nie kuchni i izb lekcyjnych) 26.782,olej opa³owy dla
Niemczyna 61.230, ekwiwalent za odzie¿ 5.053, prepa-
raty do czyszczenia komputerów 9.448, wyk³adzina
3.338, odkurzacze 895, aparat cyfrowy 618)
147.993z³,tj.100,0% planu

- energia cieplna 192.439, elektryczna 32.068, woda 3.525
228.032z³, 100,0%planu

- us³ugi /(konserwacja, naprawa oprogramowania, ksera,
sprzêtu i ró¿ne naprawy 9.374, rozmowy telef. i inter-
net 15.791, abonament RTV, prowizje bankowe 2334,
badania okresowe 4.429,przegl¹d ga�nic 777, szkole-
nie uczniów i pracowników 8115, wywóz nieczyst,
us³.transp.1.896, wyk. inst. elektr. w Damas³awku 199,
wyk. bramy ogrodzeniowej w Niemczynie 450, monta¿
i konfiguracja sieci komputerowej 610, monitoring
systemu 1.220, reklama w biuletynie 732, wymiana
okien i malowanie izb w Niemczynie 8.664)
54.591 z³, tj. 100,0%planu

- f-sz �wiadczeñ socjalnych 140.739z³, tj. 100,0% planu

- dokszta³canie nauczycieli 15.292z³, tj. 99,9% planu

Rozdzia³ 80104 - oddzia³y klas �O� w szko³ach

Ogó³em wydatkowano z³ 60.483 tj. 99,9%planu

z tego na p³ace i pochodne (nauczyciele 1 etat, obs³uga
1,25 etatu) 54.275 tj 100,0%planu

diety i wydatki osobowe 2.481 tj. 97,3%planu

materia³y/radiomagnetofon 346, ksi¹¿ki 404, inne 271)
i us³ugi (prowizje bankowe) 1.461tj. 98,3%planu

f-sz �wiadczeñ socjalnych 2.266 t.j. 100,%

Rozdzia³ 80113 - Dowo¿enie uczniów do szkó³

Ogó³em wydatkowano z³ 207.182 tj. 99,9%

z tego materia³y (paliwo, opony, czê�ci zamienne)
24.196 tj. 100,0%

us³ugi

- za przewozy autobusowe (S KR) 139.698,

- opieka nad uczniami 20.987

- bilety miesiêczne PKS 1.034

- naprawy autobusu (kapitalny remont) 18.534,

- prowadzenie konta 733,

ró¿ne op³aty (legalizacja, badania, kurs, ubezp., rejestra-
cja) 2.266 tj. 100,0%planu
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Rozdzia³ 80130- Szko³y zawodowe

Uzyskali�my dotacjê z Starostwa Powiatowego w kwocie
568.541 z³, tj. 100%planu

Wydatkowane zosta³o 568.541 z³ tj. 100%

w tym na:

p³ace i pochodne(12,32 etaty nauczycielskie i 1 etat sprz¹-
taczki) 468.033 z³ tj. 100%

ró¿ne wyd. na rzecz osób fizycznych 22.366 z³ tj. 100%

materia³y i us³ugi 39.976 z³ tj. 100%

(wêgie18.509, �r. czysto�ci 1.174. prenumerata czaso-
pism. druki art. papiernicze 648.art. elektr, malarskie
i przemys³owe 3.343, monta¿ i konfiguracja sieci kom-
puterowej 1.464, pomiary elektryczne 515. ogrodzenie
betonowe 2.700, dokszta³canie uczniów klas wieloza-
wodowych 1.363, badania okresowe pracowników 324.
rozmowy telefoniczne 3.970. naprawy ksero 591. pro-
wizje bankowe 351. okna i parapety 15.024)

energia 8.989z³.tj. 100,0% planu

delegacje 577 z³. tj. 100,0% planu

f-sz �wiadczeñ socjalnych 28.600z³,tj. 100,0% planu

Rozdzia³ 80195 - Pozosta³a dzia³alno�æ

W roku 2003 r. uzyskali�my zgodnie z planem dotacjê na
f-sz socjalny dla nauczycieli i emerytów w wysoko�ci
17.231 z³, która w ca³o�ci zosta³a wydatkowana. Wp³ynê³a
i zosta³a wydatkowana zgodnie z planem kwota 156 z³ na
wydatki komisji kwalifikacyjnej powo³anej do przeprowa-
dzenia postêpowania kwalifikacyjnego zwi¹zanego z awan-
sem nauczycieli.

DZIA£ 803 - SZKOLNICTWO WY¯SZE

Dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
przekazano kwotê 7.500 z³, tj. 100.0% planu.

DZIA£ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdzia³ 85154 - Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

Wydatki realizowane s¹ w ramach preliminarza kosztów
Gminnego Programu

Rozwi¹zywania Problemów alkoholowych i za rok 2003
wynios³y 46.044 z³, tj. 92,1% planu

(z okazji Dnia Dziecka sfinansowano wyjazd 40-ro dzieci na
wycieczkê do Szreniawy 988 z³. koszt festynu rekreacyjne-
go zorganizowanego w miesi¹cu czerwcu pt., �S³oneczna
Dziecinada� wyniós³ 1.309 z³, a festyn zorganizowany
w m-cu wrze�niu kosztowa³ 1.176 z³. za spektakl teatralny,
który siê odby³ w miesi¹cu lutym zap³acono 300 z³, po raz
kolejny sfinansowano 10-cio dniowy turnus 29 dzieci na
warsztaty rekreacyjno - profilaktyczne do Mielna 13.630 z³.
zap³acono 2.150 z³ za obóz socjoterapeutyczny do Margo-
nina zorganizowany dla 5-ro dzieci przez Komendê Powia-
tow¹ Stra¿y Po¿arnych, kosztem 1.260 z³ na obóz socjote-
rapeutyczny w Antoniewie wyjecha³o 9 dzieci, w m-cu

Poz. 2022

listopadzie odby³ siê program profilaktyczny pt.: �Zanim
spróbujesz� w szko³ach podstawowych w Damas³awku
i w Niemczynie za 1.500 z³, wynagrodzenia, diety, delega-
cje cz³onków komisji wynios³y 16.574. utrzymanie punktu
informacyjno-konsultacyjnego 663, zakup materia³ów biu-
rowych, ksi¹¿ek, czasopism 484. wywiady �rodowiskowe
329, dy¿ury w punkcie informacyjno-konsultacyjnym 4.721,
pomoc dla dziecka ucz¹cego siê muzyki 400. paliwo dla
Policji na patrole zwi¹zane z walk¹ z alkoholizmem 560 z³.)

DZIA£ 853 - OPIEKA SPO£ECZNA

Na pomoc spo³eczn¹ w roku 2003r. wydatkowano 805.833
z³ tj. 99,5% planu.
Ogó³em objêto pomoc¹ 295 �rodowisk.

W ramach zadañ w³asnych finansowanych przez Urz¹d
Gminy z �rodków w³asnych i dotacji wydatkowano 338.577 z³
na:

- us³ugi opiekuñcze organizowane w domu chorego (2
osoby, p³ace ujêto w administracji) 390

Odp³atno�æ za us³ugi wynios³a 923 z³, tj. 104,9% planu.

- �wiadczenia celowe dla 217 rodzin 77.210

- zasi³ki celowe specjalne dla 19 rodzin 5.070

- schronienie 1 osoba 644

- op³ata za obiady w sto³ówkach szkolnych 171 dzieci (w
tym 28.073 z dotacji) 49.018

- op³ata za obiady w sto³ówkach szkolnych z �r. so³ec-
kich 1.000

- utrzymanie GOPS 54.066

- dodatki mieszkaniowe (w tym 71.200 z³ z dotacji)
149.397

- �rodki dla Stowarzyszenia �Iskra Nadziei� 482

- �r. dla Stowarzyszenia im. ks. J. Musollffa 1.000

- �r. dla stowarzyszenia �Rehabilitacja� 300

W ramach zadañ zleconych wydatkowano 467.256 na:

rozdzia³ 85313 - sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
6.928

- sk³adki od zasi³ków starych, rent socjalnych. zasi³ków
sta³ych wyrównawczych i gwarantowanych zasi³ków
okresowych - 23 osoby

rozdzia³ 85314 356.224

- renta socjalna 53 osoby 193.769

- zasi³ki sta³e wyrównawcze 20 osób 39.684

- macierzyñski zasi³ek okresowy 27 osób 21.410

- macierzyñski zasi³ek jednorazowy 19 osób 3.819

- gwarantowane zasi³ki okresowe 2 osoby 8.851

- zasi³ki okresowe 46 rodzin 11.613
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- ZUS od gwarantowanych zasi³ków okresowych i zasi³-
ków sta³ych 10 os. 15.632

rozdzia³ 85316 19.955

- zasi³ki rodzinne 11 dzieci 5.041

- zasi³ki pielêgnacyjne 11 osób 14.914

rozdzia³ 85319 - utrzymanie GOPS 70.200

Utrzymanie Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej ³¹cznie
z zadañ zleconych i w³asnych wynios³o 124.266 z³, w tym:
p³ace i pochodne(3,5 etatu) 108.150 z³.

rozdzia³ 85378 - usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
12.149

rozdzia³ 85395 -pozosta³a dzia³alno�æ

- wyprawki dla pierwszoklasistów l 800

Charakterystyka gospodarstw domowych objêtych pomoc¹

- ubóstwo 193 rodziny.

- bezdomno�æ 1 osoba,

- potrzeba ochrony macierzyñstwa 54 rodzin,

- bezrobocie 197 rodzin,

- niepe³nosprawno�æ 48 rodzin.

- d³ugotrwa³a choroba 61 rodzin.

- bezradno�æ w sprawach opiekuñczo-wychowawczych
i prowadzeniu gospodarstwa domowego 37 rodzin,
w tym: w rodzinach niepe³nych 13 rodzin i wielodziet-
nych 11 rodzin,

DZIA£ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdzia³ 85404 - Przedszkole

Wp³ywy z odp³atno�ci od rodziców wynios³y 25.932 z³
tj.100.0% planu.

Zatrudnienie w Przedszkolu wynosi³o �rednio 7,55 etatów,
w tym nauczycieli 4,05 etatu.

W roku 2003 do Przedszkola uczêszcza³o 85 dzieci, z tego
42 korzysta³o z obiadu, a 9 z pobytu 9 godzinnego.

Wydatki ogó³em wynios³y 258.398 tj. 100,0%planu

z tego: na p³ace i pochodne 211.434 tj. 100,0%planu

delegacje, diety i wyd. osobowe 11.034tj. 100,0%
planu

materia³y i us³ugi (opa³ 5.583, �r. biurowe 698. �r.
czysto�ci. 14.333tj.100.0% planu bhp 243, wypos.
apteczki 182, remont kuchni i naprawy 2.661, ma-
lowanie sali 700, us³ugi telekom. i radio 1.430.
prenumerata 321, badania lekarskie 486. wywóz
pojemników i przegl¹d ga�nic 135. prowizje bank,
szkolenia, inne 1.894)

energia (energia elektr. 1.944. woda 2.027. gaz 218)
7.627tj. 100.0%planu

zakup ksi¹¿ek, wyposa¿enie k¹cika 1.500 tj. 100,0%
planu

ró¿ne op³aty i sk³adki 300 tj. 100,0%planu

f-sz �wiadczeñ socjalnych 12.170 tj. 100.0%planu

Rozdzia³ 85415

Wydatkowano na pomoc materialn¹ dla uczniów szko³y
zawodowej z dotacji Starostwa 11.140 z³ i z dotacji Woje-
wody 5.374 z³.

Rozdzia³ 85446

Szkolenia i kursy dla nauczycieli Przedszkola kosztowa³y
1.050 z³ tj.100,0% planu.

DZIA£ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA

Rozdzia³ 90001 -Gosp. �ciekowa i ochrona wód.

Wydatki na oczyszczalniê �cieków za 2003 rok wynios³y
91.732 z³, tj. 93,7% planu (³¹cznie z wydatkami na wyna-
grodzenia, pochodne od wynagrodzeñ i fundusz socjalny
ujêtymi w administracji 142.070), z tego na energiê elek-
tryczn¹ 59.656 z³. Koszty energii elektrycznej znacznie
wzros³y w zwi¹zku z mro�n¹ i d³ugotrwa³¹ zim¹ a tak¿e
du¿ym ³adunkiem zanieczyszczeñ. W zwi¹zku z uzyskiwa-
niem du¿ych ilo�ci osadów ro�nie zu¿ycie worków do ich
usuwania oraz ilo�æ floculantu F-28. W zwi¹zku z niedro¿-
no�ci¹ g³ównego kolektora kilkakrotnie wynajmowany by³
zestaw WUKO (z WPWiK W¹growiec) w celu przeczyszcze-
nia. Konieczny by³ zakup nowej sprê¿arki oraz spawanie
elementów urz¹dzenia DRAIMAD oraz wymiana opasek
zaciskowych na worki. Po uruchomieniu kanalizacji
w Niemczynie wyst¹pi³o kilka awarii w przepompowniach
Niemczyn i Starê¿yn.

Rozdzia³ 90003 - wydatki na pracowników interwencyjnych
wynios³y 2.624 z³ (badania lekarskie, odzie¿ robocza, na-
rzêdzia pracy)

Rozdzia³ 90004 - koszt utrzymania zielem wyniós³ 4.734 z³ tj.
91,0% planu z tego na:

- paliwo, czê�ci do kosiarki 855

- kwiaty, trawa, opryski,nawóz 936

- zabiegi pielêgnacyjne-drzewa 1.006

- farby 131

- ciêcie drzew 589

- narzêdzia 77

- nadzór nad pracami w zakresie utrzymania zieleni 477

- zakup lampek na drzewa 463

- prace wykonywane przez so³ectwo Niemczyn 200

Rozdzia³ 90015 -wydatki na energiê elektryczn¹ przy drogach
wynios³y z³ 111.262 tj. 100,0% planu, z tego z dotacji
z Urzêdu Wojewódzkiego 34.095 z³
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Za³o¿ono 1 lampê uliczn¹ wraz z lini¹ o�wietleniow¹
w Piotrkowicach na plan 2.000 z³ wydatkowano 1.953 z³
(�rodki so³eckie) Zamontowano lampê uliczn¹ na ul. Po-
lnej za 653 z³.. Za³o¿ono ze �rodków so³eckich 3 lampy
uliczne w Smuszewie kosztem 6.622 z³. Oszczêdno�ci na
energii elektrycznej na ulicach w zwi¹zku z zainstalowa-
niem w roku 2002 zegarów steruj¹cych wynios³y w okresie
od marca 2002 r. do lutego 2003 r. ogó³em 27.418 z³, z tego
w 2003 roku 9.429 z³, w tym do zap³aty z �rodków
w³asnych 13.382 z³, z tego w 2003 roku 4.749 z³.

Rozdzia³ 90020 - wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem
�rodków z op³at produktowych Wp³ynê³y �rodki w wyso-
ko�ci 6.354 z³, tj. 115,5% planu.

DZIA£ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO-
DOWEGO

Dochody

Wp³aty od dzieci w zwi¹zku z wyjazdem do Niemiec
wynios³y 2.200 z³.

Na podstawie umowy z Urzêdem Komitetu Integracji
Europejskiej otrzymali�my na realizacjê programu �Euro-
pa w mojej miejscowo�ci� 16.127 z³ tj. 93,2 planu.

Dotacjê dla Gminnego O�rodka Kultury i Biblioteki Pu-
blicznej w Damas³awku przekazano w kwocie 186.248 z³,
tj. 100,0% planu. Sprawozdanie z dzia³alno�ci w za³¹cze-
niu. Dzia³alno�æ ocenia siê jako prowadzon¹ prawid³owo.

Na naprawy, zakupy i utrzymanie �wietlic wiejskich wy-
datkowano 21.184 z³, z tego z �rodków so³eckich 10.612 z³,
z �rodków gminy 10.572 z³ za energiê elektryczn¹ Wa¿niej-
sze wydatki z �rodków so³eckich to: zakup krzese³
w Gruntowicach, malowanie �wietlicy, plac zabaw, zap³ata
czynszu w Ko³ybkach, remont �wietlicy w Kopaninie,
remonty w Kozielsku, malowanie �wietlicy w Miêdzylesiu,
zakup krzese³ w Niemczynie, remonty w Piotrkowicach,
zakup wyk³adziny i firan w Rakowie, zakup drzwi i prace
murarskie w Smuszewie, instalacja elektryczna i piec
grzewczy w Stêpuchowie, rozpoczêcie budowy przy³¹cza
elektroenergetycznego do �wietlicy w Wi�niewku oraz
bie¿¹ce utrzymanie �wietlic.

Malowanie kaplicy w Kopaninie kosztowa³o 281 z³ (�r.
so³eckie).

Rozdzia³ 92195-pozosta³a dzia³alno�æ kulturalna

plan 46.902 wyk. 46.728
- organizacja �wi¹t pañstwowych, uroczysto�ci gmin-

nych 9.777 9.777

(Wyzwolenie Damas³awka 95, zakup flagi 116, konkurs
wiedzy o Europie 600, 1 i 3 Maja 285, �wiêto Ludowe
700, zakoñczenie roku szkolnego 470, zawody konne
1.301, nagrody-konkurs �Piêkna wie�� 464, Do¿ynki
4785, spotkanie z okazji 25 lecia Pontyfikatu Papie¿a
440, �wiêto 11 Listopada 134, kwiaty i drobne upomin-
ki z okazji ró¿nych spotkañ 387)

- do¿ynki (so³ectwo Damas³awek-wyk. wieñca)
170 170

- koszty zwi¹zane z wspó³prac¹ z zagranic¹
13.334 13.334

(umowa zlecenia 2.016, materia³y biurowe, telefony
1.192, wyjazd dzieci do Niemiec 4.765, wyjazd delega-
cji do Niemiec 3.936, pobyt w m-cu grudniu Komitetu
Holenderskiego w celu zakupu i rozwiezienia paczek
�wi¹tecznych dla biednych 672, ubezpieczenie 40 dzie-
ci wyje¿d¿aj¹cych do Holandii 753)

- Ko³o Emerytów i Rencistów Damas³awek
1.200 1.200

- Ko³o Emerytów i Rencistów Niemczyn (so³. Niemczyn
100) 700 594

- spotkanie wigilijne dla osób samotnych
359 302

- Klub Seniora przy GOK (z tego 204 z �rodków so³ec-
kich) 1.404 1.399

- nagrody -konkurs przyrodniczo-³owiecki
200 194

- promowanie integracji europejskiej (organizacja w m-
cu maju festynu pod nazw¹: �Europejski Kram�

19.758 19.758

DZIA£ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kwotê 58.165 z³ tj. 98,5% planu wydatkowano na:
- dzia³alno�æ sportow¹ i wydatki na boiska sportowe

(�rodki gminy/paliwo 856, rozm. telef.785, energia 4.884,
16.376

opryski, koszenie, nawóz 665, �r. czyst., wywóz nie-
czyst. 1.178, nagrody na turnieje tenisa sto³owego 820,
turniej pi³ki no¿nej 306, turniej gry w bo�kê 114,
remont we 314, naprawy na stadionie 925, nagrody
zawody konne 2.983, tablica og³oszeñ 70, zakup trawy
i wapna 2.4767

zakupy dla so³ectwa Ko³ybki 377

�rodki so³eckie 604

- dotacje dla klubów sportowych 40.808

w tym dla Klubu Sokó³ przekazano 39.500 z³. (dodat-
kowe dochody wynios³y z odsetek 32 z³ z odp³atno�ci
za udzia³ w turniejach 2.860 z³, z wp³ywów z darowizn
6.389 z³, saldo pocz¹tkowe 20 z³. Razem 48.801 z³.
W roku 2003 wydatkowano 48.801 z³ na: trenerzy-
umowy o dzie³o 10 941, pranie odzie¿y-umowy zlece-
nia 3.056, przewozy zawodników 5.399, zakup obuwia
sportowego 6.063, koszty rehabilitacji 420, op³aty za
turnieje 1.115, ubezpieczenia, rejestracja, wpisowe
2.120, ¿ó³te i czerwone kartki 360, diety sêdziowskie
9.496, zakup pi³ek, odzie¿y, puchary 7.479, proszek,
znaczki pocztowe, napoje 338, prowizja BS 514, zawo-
dy lekkoatletyczne 1.500)

dla Klubu TROPS przekazano 1.050 z³ (dodatkowe
dochody z wp³ywów z darowizn wynios³y



� 9618 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 Poz. 2022

200 z³, saldo pocz¹tkowe 26 z³. Razem 1.276 z³. �rodki
wydatkowano na zakup pucharów i sprzêt sportowy
966 z³, paliwo 60 z³, wpisowe na zawody 55 z³, prowizje
3 z³. Razem 1.084. Saldo 192 z³.

dla Klubu UKS Niemczyn na plan 500 z³ przekazano 258
z³ na zakup pi³ek.

PODSUMOWANIE

Dochody na plan roczny 10.255.223 z³ wykonano w wyso-
ko�ci 10.305.291 z³, co stanowi 100,5% planu.
Wydatki na plan roczny 9.817.819 z³ wykonano w wysoko�ci
9.520.281 z³, co stanowi 97.0% planu, z tego:

- wydatki inwestycyjne stanowi¹ 15,5% tj. 1.478.370 z³

- p³ace i pochodne 48,2% tj. 4.591.534 z³

- wynagrodz. agenc. prowiz.(§4100) 0,3% tj. 30.027 z³

- dotacje 2,5% tj. 235.556 z³

- pozosta³e 33,5% tj. 3.184.794 z³

W okresie sprawozdawczym udzielono ulg,odroczeñ i zwol-
nieñ na kwotê 345.808 z³

z tego: w podatku rolnym 173.270 z³

- w tym -ulgi ustawowe 144.870 z³

- umorzenia 3.360 z³

- odroczenia 25.040 z³

w podatku od nieruchomo�ci 163.165 z³

- w tym-ulgi ustawowe 91.547 z³

- umorzenia(decyzje indywidualne) 13.273 z³

- zwolnienia od podatku maj¹tku gminy na podsta-
wie uchwa³y RG 48.558 z³

- zwolnienia-emeryci, renci�ci -uchwa³a RG 45 z³

- odroczenia 9.742 z³

w podatku le�ny (ustawowe) 1.184 z³

w podatku od �rodków transportowych 6.578 z³

w tym: umorzenia 2.873 z³

odroczenia 3.705 z³

odsetki (umorzenia) 1.611 z³

Skutki obni¿enia maksymalnych stawek podatków wy-
nosz¹ 451.878 z³
Dotycz¹ one podatku rolnego 10.875 z³

od nieruchomo�ci 404.718 z³

podatek od �r. transportowych 36.285 z³

Stan �rodków na koncie podstawowym Urzêdu Gminy, na
koncie w Banku Spó³dzielczym w Damas³awku na  31.12.2003r

8.618 z³

plus �rodki w drodze 667.999, �rodki z tytu³u ró¿nych rozliczeñ
2.481, z tyt. VAT 3.804, minus przekazana z Ministerstwa

Finansów na rok 2004 I rata subwencji o�wiatowej 267.652
406.832 z³

minus zaci¹gniête po¿yczki wg stanu na 31.12.03 r.
-2.109.313 z³

(saldo pocz¹tkowe na 1.1.2003.-3.128.217 minus sp³ata do
WFO�i GW i do NFOSiGW 636.600 i umorzenia po¿yczek
z WFO�iGW 520.000 plus zaci¹gniêta po¿yczka na kanalizacjê
Niemczyn 137.696) minus zaci¹gniêty w 2002 r kredyt z BO�
Poznañ wg stanu na 31.12.2003 r.(saldo pocz¹tkowe 228.000
minus sp³ata 28.500) -199.500 z³

niedobór - 1.893.363 z³

w tym niedobór z lat ubieg³ych 2.769.477 z³

zmiany niedoboru-zmniejszenie o umorzenia - 520.000 z³

- zwiêkszenie o dotacjê z Agencji W³asno�ci Rolnej
Skarbu Pañstwa z lat ubieg³ych 436.200 z³

- zmniejszenie o rozliczon¹ nadp³atê z U S W¹growiec
1.304 i z tvt. wadium 6000  -7.304 z³

nadwy¿ka za rok 2003 ( dochody 10.305.291 minus wydatki
9.520.281/ 785.010 z³

Szacunkowe zobowi¹zania gminy z tytu³u odsetek od
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wynosz¹ na lata przysz³e
142.752 z³.

W okresie sierpieñ - listopad gmina korzysta³a z kredytu
krótkoterminowego w kwocie 500.000 z³ zaci¹gniêtego
w zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji, celem zabezpieczenia pra-
wid³owego dzia³ania.

Z powodu braku �rodków na koncie na koniec roku nie
zosta³ wykonany plan wydatków na rok 2003 i powsta³y
zobowi¹zania na rok 2004 w poni¿szych dziedzinach:
rozdzia³ 40001 - Dostarczanie ciep³a- zakup opa³u 57.783 z³

rozdzia³ 40002 - Dostarczanie wody-zakup opa³u 2.095 z³

rozdzia³ 60016 - Drogi publiczne gminne -zakup kostki bruko-
wej na ul. Podgórn¹ 8.059 z³ rozdzia³ 60095 - Pozosta³a
dzia³alno�æ (przystanki) -zap³ata ZUS od umowy zlec. 25
z³ rozdzia³ 70005 - Gosp. gruntami i nieruchomo�ciami-
zap³ata za wêgiel 14.237 z³

rozdzia³ 75011 - Urzêdy wojewódzkie -zap³ata ZUS i podatku
2.740 z³

rozdzia³ 75023 - Urzêdy Gmin-zap³ata ZUS i podatku
28.663 z³

rozdzia³ 75412 - zap³ata ZUS od umów zleceñ 50 z³

 - zap³ata za przegl¹d po¿arniczy 21 z³

rozdzia³ 80101 - zap³ata ZUS przez Zespó³ Szkó³ Powszech-
nych Damas³awek 86.713 z³ rozdzia³ 85154 - zap³ata ZUS
i podatku od umów zleceñ 579 z³

rozdzia³ 92195 - zap³ata podatku i ZUS od umowy zlecenia
28 z³

Ogó³em 200.993 z³

Plan wydatków nie zosta³ wykonany ogó³em w wysoko�ci
297.538 z³ (plan 9.817.819 minus wykonanie 9.520.2817, z tego
przez so³ectwa w kwocie 34.441 z³. Przyczyny opisano
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w sprawozdaniu. Pozosta³y brak wydatków wynika z oszczêd-
no�ci.

Plan dochodów zosta³ przekroczony w wysoko�ci 50.068
z³ /wykonanie 10.305.291 minus plan 10.255.223).Najwiêkszy
nie planowany dochód wyst¹pi³ ze sprzeda¿y wody i �cieków
16.178 z³, nastêpnie z dzier¿awy gruntów, sprzeda¿y energii
cieplnej, z op³at za sprzeda¿ alkoholu.

Nadwy¿ka bud¿etu w kwocie 785 010 z³ zostania przezna-
czona na sp³aty po¿yczek i kredytów w kwocie 665.100 z³.
Przychody bud¿etu zwiêkszy³y siê w 2003 roku o nadwy¿kê
z lat ubieg³ych 90.000 z³ i po¿yczkê 137.696 z³. Stan �rodków
do dyspozycji na 2004 rok wynosi 347.606 z³, po umniejszeniu
kwoty na zadania, które zosta³y zrealizowane w 2003 roku,
a pozosta³y do zap³aty w 2004 roku 200.993 z³, pozostaje
146.613 z³, w tym dla so³ectw 34.441 z³.

2023

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY KU�LIN ZA 2003 ROK

Bud¿et Gminy Ku�lin na 2003 rok zosta³ przyjêty Uchwa³¹
Rady Gminy Nr IV/25/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r.
w nastêpuj¹cych kwotach:
Dochody 7.432.963

Wydatki 7.212.963

W ci¹gu roku kwota bud¿etu wzros³a po stronie dochodów
o kwotê 326.902 z³, a po stronie wydatków o kwotê 546.902
z³. Ró¿nica pomiêdzy wiêkszym wzrostem wydatków nad
dochodami w wysoko�ci 220.000 z³ jest spowodowana zaci¹-
gniêciem kredytu inwestycyjnego.
Dochody

Plan wg uchwa³y 7.432.963

Zwiêkszenie w 2003 r. 326.902

Plan po zmianach 7.759.865

Wykonanie za 2003 r 7.471.695 96,29%

Wydatki

Plan wg uchwa³y 7.212.963

Zwiêkszenia w 2003 r 546.902

Plan po zmianach 7.759.865

Wykonanie za 2003 r 7.625.607 98,27%

WYKONANIE% DOCHODÓW

Plan Wykonanie %
Dochody w³asne 2.135.306 1.910.645 89,48%
Udzia³y w dochodach bud¿etu pañstwa 655.737 598.916 91,33%
Subwencja 4.271.755 4.271.755 100%
Dotacje na zadania zlecone 549.351 542.663 98,78%
Dotacje na zadania w³asne 147.716 147.716 100%

7.759.865 7.471.695
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ZREALIZOWANE DOCHODY STANOWI¥

dochody w³asne 1.910.645 25,57% 
udzia³y w dochodach pañstwa 598.916 8,02% 
subwencja 4.271.755 57,17% 
dotacja na zadania zlecone 542.663 7,26% 
dotacja na zadania w³asne 147.716 1,98% 
 7.471.695 100,0% 

 

W 2003 roku umorzono podatki na kwotê 17.992 z³

W tym:
podatek od nieruchomo�ci 4.015 z³

podatek rolny 11.564 z³

podatek od �rodków transportowych 2.413 z³

SKUTKI OBNI¯ENIA PRZEZ RADÊ GMINY GÓRNYCH
STAWEK PODATKÓW ZA 2003 R.

- podatek rolny 25.784 z³

- podatek od nieruchomo�ci 239.077 z³

- podatek od posiadania psów 4.800 z³

- podatek od �rodków transportowych 9.737 z³

- podatek le�ny 180 z³

279.578 z³

ZALEG£O�CI W PODATKACH

- podatek rolny 48.473 z³

- podatek od nieruchomo�ci 73.379 z³

- podatek le�ny 61 z³

- podatek od �rodków transportowych 4.511 z³

- podatek od posiadania psa 1.306 z³

- koszty upomnieñ 598 z³

- wp³aty za mieszkania i lokale 3.072 z³

- odsetki 21.988 z³

Razem zaleg³o�ci 153.388 z³

Zalegaj¹cym w podatkach zosta³y wystawione upomnie-
nia w ilo�ci 504 sztuk. Ponadto do Urzêdów Skarbowych
wys³ano 163 tytu³y wykonawcze, celem �ci¹gniêcia nale¿no-
�ci.
W podatku rolnym od osób fizycznych na 119 zalegaj¹cych
1 osoba zalega na kwotê 22.053 z³, oraz 6 osób na kwotê
powy¿ej 1.000 z³. W pozosta³ych przypadkach kwota zaleg³o-
�ci nie przekracza 1.000 z³.
W podatku od nieruchomo�ci 1 osoba prawna zalega z kwot¹
18.490 z³, 1 osoba 8.065 z³, 2 osoby z kwotami poni¿ej 400 z³.
W podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych na 144
zalegaj¹cych 1 osoba zalega z kwot¹ powy¿ej 18.000 z³,
3 osoby powy¿ej 1.000 z³. W pozosta³ych przypadkach kwota
zaleg³o�ci nie przekracza 1.000 z³.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2003 ROK
Zestawienie tabelaryczne wed³ug dzia³ów

ZMIANY
Dzia³ Nazwa dzia³u Bud¿et na

01.01.2002 r. Uchwa³y Rady
Gminy

Zarz¹dzenia
Wójta Gminy

Bud¿et po
zmianach

Wykonanie
bud¿etu w z³

Wykonanie
bud¿etu w%

10 Rolnictwo i £owiectwo 10.000 x x 10.000 3,351 33,51
700 Gospodarka mieszkaniowa 221.000 x x 221.000 212.367 96,094%
750 Administracja publiczna 56.800 -300 X 56.500 56.933 100,77%

751
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa

768 12.056 X 12.824 11.836 92,29%

754 Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa

200 x X 200 200 100%

756

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

2.691.504 -216.461 X 2.475.043 2.258.004 91,23%

758 Ró¿ne rozliczenia 3.972.520 298.035 1200 4.271.755 4.271.755 100%
801 O�wiata i wychowanie 11.271 10.674 X 21.945 21.945 100%
853 Opieka spo³eczna 393.900 103.420 65.842 563.162 557.462 98,99%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 75.000 x x 75.000 25.406 33,87%

900 Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

x 31.154 21.282 52.436 52.436 100%

RAZEM 7.432.963 238.578 88.324 7.759.865 7.471.695 96,29%
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WYKONANIE DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan na
31.12.2003

Wykonanie
bud¿etu

Procent
wykonania

010 Rolnictwo i ³owiectwo 10.000 3.350,83 33,51%

01022

Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i
biologicznych w kankach zwierz¹t i produktach
pochodzenia zwierzêcego.

4.000 958,00 23,95%

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 4.000 958,00 23,95%
01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 6.000 2.392,83 39,88%

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 6.000 2.392,83 39,88%
Gospodarka mieszkaniowa 221.000 212.367,19 96,09%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 221.000 272.367,19 96,09%

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

1.000 511,95 51,20%

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

150.000 162.393,96 108,26%

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

70.000 49.135,08 70,19%

700

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

0 326,20 0,00%

Administracja publiczna 56.500 56.933,42 100,77%
75011 Urzêdy wojewódzkie 46.500 46.500,00 100,00%

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

46.500 46.500,00 100,00%

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10.000 10.433,42 704,33%

045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe 5.000 9.421,71 188,43%

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 5.000 495,59 9,91%

750

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

0 516,12 0

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

12.824 11.835,76 92,29%

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa

768 768,00 100,00%

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

768 768,00 100,00%

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie

4.320 3.334,93 77,20%

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

4.320 3.334,93 77,20%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7.736 7.732,83 99,96%

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

7.736 7.732,83 99,96%

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200,00 100,00%
75414 Obrona cywilna 200 200,00 700,00%

754
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

200 200,00 100, 00%
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756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci
prawnej

2.475.043 2.258.003,55 91,23%

75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000 11.614,63 116,15%

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

10.000 11.541,49 115,41%

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

0 73,14 0,00%

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

932.000 837.429,60 89,85%

031 Dodatek od nieruchomo�ci 705.876 632.769,30 89,64%
032 Podatek rolny 130.000 117.077,00 90,06%
033 Podatek le�ny 10.000 13.982,70 139,83%
034 Podatek od �rodków transportowych 8.000 12.263,70 153,30%
050 Dodatek od czynno�ci cywilnoprawnych 15.000 1.406,80 9,38%
059 Wp³ywy z op³at za koncesje i licencje 3.000 805,50 26,85%

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

1.000 0,00 0,00%

244
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê
zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych

59.124 59 124,00 100,00%

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

802.306 727.656,86 90, 70%

031 Podatek od nieruchomo�ci 293.706 248.092,81 84,47%
032 Podatek rolny 404.000 396.545,60 98,15%
033 Podatek le�ny 1.600 1.712,57 107,04%
034 Podatek od �rodków transportowych 30.000 36.100,10 120,33%
036 Podatek od spadków i darowizn 2.000 825,50 41,28%
037 Podatek od posiadania psów 3.000 2.222,00 74,07%
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 40.000 27.412,00 68,53%
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 3.000 2.877,16 95,91%

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

25.000 11.869,12 47,48%

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

75.000 82.386,53 709,85%

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 25.000 15.154,59 60,62%
048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 50.000 67.180,58 134,36%

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

0 51,36 0,00%

75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa

655.737 598.975,93 97,33%

001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 645.737 599.829,00 92,89%
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 10.000 -913,07 -9,13%

758 Ró¿ne rozliczenia 4.271.755 4.271.755,00 100,00%

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

3.484.550 3.484.550,00 700,00%

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.484 550 3.484.550,00 100,00%
75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 247.454 247.454,00 700,00%

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 247.454 247.454,00 100,00%
75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 539.751 539.751,00 700,00%

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 539.751 539.751,00 100,00%
O�wiata i wychowanie 21.945 21.945,00 100,00%

80101 Szko³y podstawowe 4.714 4.714,00 700,00%

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

4.714 4.714,00 100,00%

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 17.231 17.231,00 100,00%

801

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

17.231 17.231,00 100,00%
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853 Opieka spo³eczna 563.162 557.462,00 98,99%

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

21.933 16.233,00 74,07%

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

21.933 16.233,00 74,01%

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne i zdrowotne

300.776 300.776,00 100,00%

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

300.776 300.776,00 100,00%

85315 Dodatki mieszkaniowe 99.436 99.436,00 100,00%

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)

99.436 99.436,00 100,00%

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 29.917 29.917,00 100,00%

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

29.917 29.917,00 100,00%

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 67.600 67.600,00 100,00%

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

67.600 67.600,00 100,00%

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 70.027 70.027,00 700,00%

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami

10.021 10.021,00 100,00%

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 33.479 33.479,00 100,00%

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

2.430 2.430,00 100,00%

203
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zkom
gmin)

31.049 31.049,00 100,00%

Edukacyjna opieka wychowawcza 75.000 25.406,10 33,87%
85404 Przedszkola 75.000 25.406,10 33,87%854

083 Wp³ywy z us³ug 75.000 25.406,10 33, 87%
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 52.436 52.436,00 100,00%

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 52.436 52.436,00 100,00%

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

52.436 52.436,00 100,00%
900

Razem 7.759.865 7.471.694,85 96,29%

DZIA£ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO

Z zaplanowanych wp³ywów ze sprzeda¿y �wiadectw miejsc
pochodzenia zwierz¹t na kwotê 4.000 z³ wykonano 958 z³ co
stanowi 23,95%- spowodowane to jest tym, ¿e �wiadectwa
pochodzenia zwierz¹t na trzodê chlewn¹ od 1 kwietnia 2003
wydaj¹ lekarze weterynarii. Na plan 6.000 z tytu³u dzier¿awy
za obwody ³owieckie otrzymano kwotê 2.393 z³ co stanowi
39,88%.

DZIA£ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowana kwota tego dzia³u to 221.000 a uzyskano
212.367, - jest to 96,09% planu. Dochodami tego dzia³u by³y

wp³ywy za sprzedane mienie komunalne na plan 70.000,-
wykonano 49.135, - tj. 70.19% oraz wp³ywy z tytu³u dzier¿aw.
Plan zosta³ znacznie przekroczony z tytu³u dzier¿aw. Na plan
150.000 wykonano 162.393 tj. 108,26%. Wieczyste u¿ytkowa-
nie gruntów plan 1.000, wykonanie 838

DZIA£ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowana kwota tego dzia³u wynosi³a 56.500, a uzyskano
56.933 co stanowi 100,77% w tym dotacja celowa 46.500, oraz
op³aty z tyt. czynno�ci administracyjnych 10.433.
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DZIA£ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

S¥DOWNICTWA

Wp³yw dotacji na prowadzenie sta³ego rejestru wyborców
- plan 768, i wykonanie 768, tj.100%. Wp³ywy dotacji na
referendum o przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej-7.736.
Wybory uzupe³niaj¹ce plan 4.320, wykonanie 3.335,-tj. 77,20%.

DZIA£ 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA

Wp³yw dotacji na obronê cywiln¹ wykonano w 100%. By³a
to kwota 200.

DZIA£ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ¥-

CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ

Dzia³ ten stanowi najwiêksz¹ pozycjê po stronie dochodów
w³asnych. Planowana kwota dochodów wynosi 2.475.043,-
a wp³ywy wykonano w kwocie 2.258.004, co stanowi 91,23%
Niskie wykonanie jest podatku dochodowego od osób praw-
nych, na plan 10.000, mamy nadp³atê z Urzêdów Skarbowych
-913, oraz podatku od osób fizycznych na plan 645.737,
wykonanie 599.829, tj. 92,89%. Ma³e wykonanie dochodów
wystêpuje w podatku od czynno�ci cywilnoprawnych na plan
55.000, wp³ynê³o 28.819. 52,40%, podatku od spadków
i darowizn na plan 2.000 wp³ynê³o 826,- tj. 41,28% oraz
wp³ywów z op³at za koncesje i licencje na plan 3.000, wyko-
nano 806,- tj. 9,38%. Podatek le�ny na plan 11.600, wykonano
15.695, co wynika ze zmian klas wieku drzewostanów, poda-
tek od �rodków transportu na plan 38.000, wykonano 48.364,
taki wzrost spowodowany jest sp³at¹ zaleg³o�ci za 2002 r. oraz
rejestracj¹ nowych pojazdów na terenie gminy. Podatek od
nieruchomo�ci i rolny zosta³ skorygowany o subwencje re-
kompensuj¹ce z tyt. ulg. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu wynosi³y 67.181, na plan 50.000,tj. 134,36%.

DZIA£ 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA

Subwencje na plan 4.271.755 z³, wykonano 4.271.755, tj.
100%

DZIA£ 801 O�WIATA 1 WYCHOWANIE

Dotacje na fundusz socjalny emerytów i rencistów do¿y-
wianie uczniów, na plan 17.231, wykonano 17.231, tj. 100%.Do-
tacje celowe na wyprawki szkolne w 2003 roku na plan 4.714,
wykonano w 100%.

DZIA£ 853 OPIEKA SPO£ECZNA

Plan roczny tego dzia³u wynosi 563.162 - wykonano557.462
tj. 98,99%. Dochody tego dzia³u to:
- dotacja na zadania zlecone - zasi³ki i ubezpieczenia 16.233

- dotacja na utrzymanie O�rodka Pomocy Spo³ecznej 67.600

- dotacja na zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne 29.917

- dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe 99.436

- dotacja na do¿ywianie uczniów 31.049 na wyprawki szkolne
2.430

- zasi³ki i pomoc w naturze 300.776

- usuwanie skutków ¿ywio³owych 10.021

DZIA£ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Odp³atno�æ za przedszkola i za korzystanie ze sto³ówek
szkolnych na plan 75.000 wykonano 25.406 tj. 33,88% niskie
wykonanie spowodowane jest zwolnieniem przez Radê Gmi-
ny z odp³atno�ci dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkoli do
5 godzin.

DZIA£ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA

Dotacja celowa na finansowanie o�wietlenia dróg publicz-
nych dla których gmina nie jest zarz¹dc¹ - plan 52.436 z³.
wykonano 100%. Nale¿y dodaæ,¿e powy¿sza dotacja by³a
realizowana tylko za I pó³rocze 2003 r., natomiast w II pó³roczu
Wojewoda nie przekaza³ �rodków na finansowanie o�wietle-
nia dróg.

WYDATKI
Plan Wykonanie Wykonanie w%

Z ogólnej kwoty wydatków
7.759.865 7.625.607 98,27%

Wydatki bie¿¹ce wynosz¹
7.512.135 7.379.124 98,23%

Wydatki maj¹tkowe
247.730 246.483 99,50%

DZIA£ 010 ROLNICTWO 1 £OWIECTWO

Wydatki wykonano w 94,50%. Przekazano �rodki w wyso-
ko�ci 10.223 na zwrot nadp³at mieszkañcom, którzy wspó³
finansowali budowê wodoci¹gu w D¹browie, Ku�lin 2.000. Na
Izby Rolnicze przekazano kwotê 9.900 na plan 12.000. Budowa
sieci wodoci¹gowej w Ku�linie - 34.192 (og³oszenie o przetar-
gu, projekt). Pozosta³a dzia³alno�æ 293.

DZIA£ 600 TRANSPORT I £¥CZNO�Æ

S¹ to wydatki na drogi na terenie gminy. Planowana
kwota tego dzia³u wynosi 354.100 a wydatkowano 345.084.
Z wa¿niejszych prac nale¿ wymieniæ: na od�nie¿anie, równa-
nie dróg, malowanie pasów 89.892,- zakup równiarki za 9.400
budowê wiaty przystankowej w Trzciance o warto�ci 4.070,
budowa drogi Michorzewko 120.120 remont drogi Grodziskiej
w W¹sowie 66.819, ulica Parkowa w Ku�linie 15.096,-, chodnik
Ku�lin 39.687.

DZIA£ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na eksploatacjê budynków komunalnych na plan 79.000
wykonano 76.029 tj. 96,24%, w tym na zakup opa³u wydano
kwotê 43.039 malowanie klatki schodowej, wymiana wanny,
remont CO 19.500, op³aty za energiê 4.619, wywóz nieczysto-
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�ci 8.821. Na szacunki i wycenê mienia komunalnego, prze-
targi, akty notarialne, og³oszenia w prasie wydano kwotê
4.133 tj. 94,22%.

DZIA£ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano 100%.
W poz. 75022 Rady Gminy na plan 60.000 wykonano 52.764,-
tj. 87,94%.
Na administracjê na plan 872.874 wykonano 851.718 tj. 97,58%
w tym: wynagrodzenia wraz z ZUS 682.583 fundusz �wiad-
czeñ socjalnych 15.000 energia 8.805 delegacje i rycza³ty
18.991, szkolenia 5.496 materia³y biurowe 27.551 op³aty pocz-
towe 13.521 telefony 15.815 opieka autorska programów
komputerowych 7.220 naprawa i konserwacje ksero, faksu
i maszyn do pisania 2.186 zakup drukarek, komputerów 9.115
dzienniki ustaw 4.500, zakup programów komputerowych
5.896 druki 1.254 op³aty RTV 541 oprawy dzienników 1.610
odzie¿ robocza 2.009 porada prawna 610,-badania pracowni-
cze 975, naprawa komputera USC 1.126, kontrola wewnêtrzna
7.320 prenumerata prasy 3.134, strona internetowa i domena
2.074 pozosta³e drobne naprawy, zakup �rodków czysto�ci,
wywóz �mieci,zakup wody, przegl¹d ga�nic, piecz¹tki i inne
wydatki 14.286.
W poz. 75047 na wynagrodzenia so³tysów 14.412 tj. 75,85%.
W poz. 75095 na plan 35.900 wykonano 33.552 tj. 93,46%.
By³y to diety so³tysów 7.200 sk³adka WOKIS 5.160, Stowarzy-
szenie Gmin Nadodrzañskich 1.120, Stowarzyszenie Gmin
i Powiatów Wlkp 1.132, promocja 11.640, abonament telefo-
niczny so³tysi 4.579, ubezpieczenie so³tysów 672, prowizje
bankowe 2.049.

DZIA£ 751 URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
KONTROLI I S¥DOWNICTWA

Z otrzymanych �rodków na prowadzenie sta³ego rejestru
wyborców dokonano wydatku w kwocie 766.

W poz. 75110 na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
wydano  7.733

W poz. 75109 wybory uzupe³niaj¹ce do rad 3.335.

DZIA£ 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA

Wydatki dla OSP na plan 70.970z³.- wykonano 68.840 tj.
97,00%. Wynagrodzenie palacza i udzia³ w po¿arach 15.542,
energia 4.741, delegacje 219, ubezpieczenie pojazdów 5.360,
zakup stacji selektywnego przywo³ywania dla OSP W¹sowo
6.659, zakup paliwa 5.137, abonament telefoniczny 622, zawo-
dy stra¿ackie 3.648, szkolenie ratownictwo medyczne 976,
zakup umundurowania 3.578, 50-lecie OSP Trzcianka 804,
wêgiel 876, remont sanitariatów w OSP Ku�lin 2.192, naprawy
samochodów i motopompy 1.790, malowanie stra¿nicy Ku-
�lin 2.526, naprawa Jelcza - Ku�lin 3.848, naprawa Stara
1.275, naprawa motopompy- �liwno 1.950, drobne remonty,
czasopismo Stra¿ak, kalendarze, materia³y - 7.097. Wydatki na
Obronê Cywiln¹ wydatkowano na plan 1.000 kwotê 564
tj.56,36%.

By³y to wydatki na zakup ogrzewacza wody 335, prenumerata
Obrony Cywilnej 33, materia³y do konserwacji sprzêtu 196.

DZIA£ 757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO

Wydatkowano kwotê 54.728, tj. 91,21%.

DZIA£ 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA

Rozdysponowano w II pó³roczu 2003 r. rezerwê bud¿etow¹
w wysoko�ci 40.000 z³.

DZIA£ 801 O�WIATA 1 WYCHOWANIE

Planowana kwota tego dzia³u to 3.972.184 wydatki wyko-
nano w 98,67%. W dziale tym wy stêpuj ¹ nastêpuj¹ce
zadania:
Szko³y podstawowe: wydatki 2.192.232 Z ogólnej kwoty na
wydatki takie jak: wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia
roczne, dodatki mieszkaniowe, zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych, sk³adka ZUS przypada kwota 1.843.858 stypendia
dla uczniów 4713, energia elektryczna i woda 20.992, delega-
cje 2.152, zaleg³o�ci za opa³ 2002 r. 12.498 opa³ 36.173, zakup
oleju opa³owego 85.917, �rodki czysto�ci, odzie¿y roboczej,
materia³y opatrunkowe, ¿arówek 10.405, artyku³y biurowe
12.590, zakup materia³ów naprawczych, ga�nic 6.883, nauka
jêzyków obcych 10.817, telefony 12.457, op³aty PKZP 5.123,
instalacja programu, prowizje, op³aty bankowe 11.414, pomo-
ce naukowe 5.627, zakup komputera, faksu 23.225, badanie
pracowników 6.079, naprawa dachu, po³o¿enie kostki bruko-
wej 46.604, wywóz nieczysto�ci 15.321, og³oszenia prasowe
i pozosta³e koszty 6.254.
Zaplanowanych wydatków na inwestycje w kwocie 13.130,
wykorzystano 100%-u³o¿enie terakoty w Szkole Podstawowej
w Michorzewie.

Przedszkola przy szko³ach podstawowych wydatki 170.694,
w tym: wynagrodzenia ZUS, �wiadczenia socjalne 153.823,
energia 4.648, opa³ 4.968, wywóz nieczysto�ci 791,-telefony
1.488, �rodki czysto�ci 230, zakup drukarki, bojlera, odzie¿y
2.875, zakup pomocy naukowych 1.411, badanie pracowni-
ków 461.

Gimnazja wydatki 1.145.813 w tym: wynagrodzenia, ZUS,
�wiadczenia socjalne 900.047- delegacje 1.643, opa³ 79.704,
nauka jêzyków obcych 43.066, energia 13.049, �rodki czysto-
�ci 4.534, zakup komputerów mebli, projektoskopu 27.843,
naprawy, us³ugi 17.215, - telefony 7.503, art. biurowe 7.891,
art. naprawcze 6.232, zaleg³o�ci opa³ z 2002 r. 16.017, wywóz
nieczysto�ci 8.201, badania pracowników 3.249,-, przegl¹d
ga�nic i ubezpieczenie sprzêtu 3.947.
Dowo¿enie wydatki 240.804, w tym: wynagrodzenia, ZUS,
�wiadczenia socjalne 31.237,-,- wynajem przewo�ników
209.567.

O�rodek O�wiaty wydatki 138.174, w tym: wynagrodzenia,
ZUS, �wiadczenia socjalne 123.257, telefony, opieki autorskie,
szkolenia 4.341, art. biurowe, czasopisma, �rodki czysto�ci
3.034, delegacje 1.999, zakup komputera i telefaksu 5.543.
Pozosta³a dzia³alno�æ Fundusz socjalny emerytów 17.231,
Placówki dokszta³cania nauczycieli 14.333.
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DZIA£ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki wykonano 97,87%.
Na profilaktykê antyalkoholow¹ z zaplanowanych 50.000,
zrealizowano 50.000, tj.100% Na utrzymanie O�rodka Zdrowia
plan 15.950, wydatkowano 14.547, tj. 91,20%
Utrzymanie O�rodka Zdrowia w W¹sowie (wynagrodzenie
sprz¹taczki, za energiê elektryczn¹, czynsz dzier¿awny, wywóz
nieczysto�ci, �rodki czysto�ci, wêgie³, telefon) wydano 6.924.
W O�rodku Zdrowia w Ku�linie, utwardzono plac 3.450,
wymieniono instalacjê wodno kanalizacyjn¹ 2.5 93, energia
407, remont instalacji elektrycznej 1.580.

DZIA£ 853 OPIEKA SPO£ECZNA

Plan 946.662, wydatki 917.707
Na zasi³ki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty 405.776
z³., wydano 405.776.
Zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne wykonanie 29.917.
Na utrzymanie O�rodka Pomocy Spo³ecznej na plan 253.350,-
wydano 252.943.
W tym: wynagrodzenia, ZUS, �wiadczenia socjalne 209.120,
delegacje 240, ubezpieczenie samochodu, przegl¹d technicz-
ny 1.632, paliwo 4.094, czê�ci do samochodu 1.740, op³aty
pocztowe i za wys³ane zasi³ki 3.543, telefony 3.153, konserwa-
cja i licencja systemu POMOST 7.933,- naprawy samochodu,
przegl¹dy 1.170, zakup art. biurowych i druków 3.607, zakup
rêczników myd³a deputat 1.749, porto, op³aty pocztowe 1.175,
szkolenia 1.499, us³ugi pozosta³e 2.507.

DZIA£ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 570.820, wydatki 562.603. S¹ to wydatki na przed-
szkola i �wietlice. �wietlice szkolne wydatki 62.323, s¹ to
wydatki na wynagrodzenia, ZUS i �wiadczenia socjalne. Przed-
szkola wydatki 497.849.

W tym: wynagrodzenia,ZUS i �wiadczenia socjalne 447.198,
delegacje 972, energia 8.002, zakup opa³u-22.646, �rodki
czysto�ci 2.972, art. papiernicze i druki 727, zakup zabawek,
odzie¿y 1.116, telefony 1.541, wywóz nieczysto�ci 3.867, za-
kup sprzêtu tonera i drukarki 624, zaleg³o�ci opa³ z 2002 r.
3.561, badanie pracowników 1.390, pomoce naukowe 1.056,
remonty 1.631.
Pozosta³a dzia³alno�æ 2.430, dokszta³canie nauczycieli.

DZIA£ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA

Za o�wietlenie ulic i eksploatacjê lamp przekazano 171.977,
co stanowi 99,33%
W dziale tym zaplanowano �rodki zwi¹zane z wdro¿eniem
planu zagospodarowania
przestrzennego plan 8.000, wykonanie 7.951, tj. 99,00%

DZIA£ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO-
DOWEGO

Przekazano dotacjê dla Gminnego O�rodka Kultury
w kwocie 150.000, w tym 10.000, dotacji na remont placu
przed budynkiem GOK, dla Biblioteki 120.000. Utrzymanie
�wietlic na plan 19.050, wykorzystano kwotê 17.850, by³y to
wydatki za energiê 7.954, czynsz dzier¿awny �liwno 4.818,
malowanie �wietlicy w Chraplewie 1.800, naprawa instalacji
w �liwnie 1.008, boazeria �wietlicy w Chraplewie 2.000.

DZIA£ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na plan 43.500 z³. wykonano 41.444, tj. 95,00%
W tym: imprezy sportowe o charakterze gminnym kwota
5.307, wydatki zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ szkolnego zwi¹zku
sportowego 6.447, LZS W¹sowo 8.586, LZS G³uponie 8.474,
LZS Michorzewo 9.096, pozosta³e wydatki 3.534.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2003 ROK 
Zestawienie tabelaryczne wed³ug dzia³ów 

ZMIANY 
Dzia³ Nazwa dzia³u 

Bud¿et na 
01.01.2003 r. Uchwa³y 

Rady Gminy 
Wójta 
Gminy 

Bud¿et po 
zmianach 

Wykonanie 
bud¿etu w z³ 

Wykonanie 
bud¿etu w% 

010 Rolnictwo i £owiectwo 42.000 17.700 200 59.900 56608 94,50% 
600 Transport i ³¹czno�æ 106.000 241.100 7.000 354 100 345.084 97,45% 
700 Gospodarka mieszkaniowa 95.000 -3.000 2.000 94000 90.162 95,92% 
750 Administracja publiczna 972.800 42.674 18.800 1.034.274 998.946 96,58% 

751 

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

768 12.056 X 12.824 11.834 92,28% 

754 Bezpieczeñstwo publiczne i 
ochrona przeciwpo¿arowa 

71.000 970 X 71.970 69.403 96,43% 

757 Obs³uga d³ugu publicznego 114.000 -54.000 X 60.000 54.728 91,21% 
758 Ró¿ne rozliczenia 40.000  -40.000 0 0 0,00% 
801 O�wiata i wychowanie 3.934.000 38.184 X 3.972.184 3.919.280 98,67% 
851 Ochrona zdrowia 62.000 2.350 1.600 65.950 64.547 97,87% 
853 Opieka spo³eczna 776.300 65.208 105.154 946.662 940.546 99,35% 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

578.000 -7.180 
 

570.820 562.603 98,56% 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona �rodowiska 109.095 46.154 29.382 184.631 182.841 99,03% 
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921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

272.000 15.550 1.500 289.050 287.580 99,49% 

926 Kultura fizyczna i sport 40.000 2.700 800 43.500 41.445 95,27% 
RAZEM 7.212.963 420.466 126.436 7.759.865 7.625.607 98,27% 

 

WYKONANIE WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY NA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ Plan na
31.12.2003

Wykonanie
bud¿etu

Procent
wykonania

Rolnictwo i ³owiectwo 59.900 56.607,89 94,50%
01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 47.600 46.413,76 97,51%

Wydatki maj¹tkowe 47.600 46.413,76 97,51%
01030 Izby rolnicze 12.000 9.900,63 82,57%

Wydatki bie¿¹ce 12.000 9.900,63 82,51%
01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 300 293,50 97,83%

010

Wydatki bie¿¹ce 300 293,50 97,83%
Transport i ³¹czno�æ 354.100 345.083,81 97,45%

60016 Drogi publiczne gminne 354.100 345.083,81 97,45%
Wydatki bie¿¹ce 167.100 158.144,48 94,64%

600

Wydatki maj¹tkowe 187.000 186.939,33 99,97%
Gospodarka mieszkaniowa 94.000 90.162,13 95,92%

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 15.000 14.132,82 94,22%
Wydatki bie¿¹ce 15.000 14.132,82 94,22%

70095 Pozosta³a dzia³alno�æ 79.000 76.029,31 96,24%

700

Wydatki bie¿¹ce 79.000 76.029,31 96,24%
Administracja publiczna 1.034.274 998.946,52 96,58%

75011 Urzêdy wojewódzkie 46.500 46.500,00 100,00%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 46.500 46.500,00 100,00%
- wynagrodzenia 39.200 39.200,00 100,00%
- pochodne od wynagrodzeñ 7.300 7.300,00 100,00%

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 60.000 52.763,80 87,94%
Wydatki bie¿¹ce 60.000 52.763,80 87,94%

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 872.874 851.718,40 97,58%
Wydatki bie¿¹ce w tym 872.874 851.718,40 97,58%
- wynagrodzenia 584.000 577.760,44 98,93%
- pochodne od wynagrodzeñ 110.000 104.822,60 95,29%

75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci
bud¿etowych

19.000 14.412,07 75,85%

Wydatki bie¿¹ce w tym: 19.000 14.412,07 75,85%
- wynagrodzenia 19.000 14.412,07 75,85%

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 35.900 33.552,25 93,46%

750

Wydatki bie¿¹ce 35.900 33.552,25 93,46%
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz s¹downictwa
12.824 11.833,71 92,28%

75101 Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, Kontroli
i ochrony prawa

768 765,95 99,73%

Wydatki bie¿¹ce 768 765,95 99,73%
75109 Wybory do rad gmin 4.320 3.334,93 77,20%

Wydatki bie¿¹ce 4.320 3.334,93 77,20%
Pochodne od wynagrodzeñ 64 47,23 73,80%

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 7.736 7.732,83 99,96%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 7.736 7.732,83 99,96%
- pochodne od wynagrodzeñ 126 125,38 99,51%
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 71.970 69.403,19 96,43%754

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 70.970 68.839,56 97,00%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 70.970 68.839,56 97,00%
pochodne od wynagrodzeñ 670 613,71 91,60%

75414 Obrona cywilna 1.000 563,63 56,36%
Wydatki bie¿¹ce 1.000 563,63 56,36%
Obs³uga d³ugu publicznego 60.000 54.728,27 91,21%

75705 Obs³uga kredytów podmiotów krajowych 60.000 54.728,27 91,21%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 60.000 54.728,27 91,21%

757

wydatki na obs³ugê d³ugu 60.000 54.728,27 91,21%
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Ró¿ne rozliczenia 0 0,00 0,00%
75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0,00 0,00%

758

Wydatki bie¿¹ce 0 0,00 0,00%
O�wiata i wychowanie 3.972.184 3.919.279,55 98,67%

80101 Szko³y podstawowe 2.202.753 2.192.232,05 99,52%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 2.189.623 2.179.102,05 99,52%
- wynagrodzenia 1.376.460 1.375.535,68 99,93%
pochodne od wynagrodzeñ 288.620 287.920,65 99,76%
Wydatki maj¹tkowe 13.130 13.130,00 100,00%

80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 173.200 170.693,55 98,55%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 173.200 170.693,55 98,55%
- wynagrodzenia 113.400 113.059,49 99,70%
- pochodne od wynagrodzeñ 24.800 24.500,32 98,79%

80110 Gimnazja 1.155.000 1.145.813,10 99,20%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 1.155.000 1.145.813,10 99,20%
- wynagrodzenia 671.000 669.499,75 99,78%
- pochodne od wynagrodzeñ 145.200 142.901,19 98,42%

80113 Dowo¿enie uczniów do szkól 255.000 240.803,63 94,43%
Wydatki bie¿¹ce w tynr 255.000 240.803,63 94,43%
- wynagrodzenia 24.715 24.676,03 99,84%
- pochodne od wynagrodzeñ 5.500 4.560,80 82,92%

80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 149.000 138.173,61 92,73%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 149.000 138.173,61 92,73%
- wynagrodzenia 105.620 102.817,62 97,35%
- pochodne od wynagrodzeñ 22.200 17.438,94 78,55%

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 20.000 14.332,61 71,66%

801

Wydatki bie¿¹ce 20.000 14.332,61 71,66%
80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 17.231 17.231,00 100,00%

Wydatki bie¿¹ce 17.231 17.231,00 100,00%
Ochrona zdrowia 65.950 64.547,10 97,87%

85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 50.000 50.000,00 100,00%
Wydatki bie¿¹ce 50.000 50.000,00 100,00%

85195 Pozosta³a dzia³alno�æ 15.950 14.547,10 97,20%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 15.950 14.547,10 91,20%

851

- pochodne od wynagrodzeñ 350 320,89 91,68%
853 Opieka spo³eczna 946.662 940.545,94 99,35%

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

21.933 16.233,00 74,01%

Wydatki bie¿¹ce 21.933 16.233,00 74,01%
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia

spo³eczne i zdrowotne
405.776 405.775,42 100,00%

Wydatki bie¿¹ce w tym: 405.776 405.775,42 100,00%
pochodne od wynagrodzeñ 6.534 6.533,42 99,99%

85375 Dodatki mieszkaniowe 177.186 177.177,19 100,00%
Wydatki bie¿¹ce 177.186 177.177,19 100,00%

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 29.917 29.916,98 100,00%
Wydatki bie¿¹ce 29.917 29.916,98 100,00%

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 253.350 252.943,35 99,84%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 253.350 252.943,35 99,84%
wynagrodzenia 176.950 176.871,03 99,96%
pochodne od wynagrodzeñ 32.400 32.248,95 99,53%

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 10.021 10.021,00 100,00%
Wydatki bie¿¹ce 10.021 10.021,00 100,00%

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 48.479 48.479,00 100,00%
Wydatki bie¿¹ce 48.479 48.479,00 100,00%
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Edukacyjna opieka wychowawcza 570.820 562.603,01 98,56%
85401 �wietlice szkolne 64.000 62.323,27 97,38%

Wydatki bie¿¹ce w tym: 64.000 62.323,21 97,38%
- wynagrodzenia 49.000 48.441,88 98,86%
- pochodne od wynagrodzeñ 11.100 10.217,64 92,05%

85404 Przedszkola 502.820 497.849,80 99,07%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 502.820 497.849,80 99,01%
- wynagrodzenia 329.100 328.894,68 99,94%
- pochodne od wynagrodzeñ 72.600 70.381,67 96,94%

85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 4.000 2.430,00 60,75%

854

Wydatki bie¿¹ce 4.000 2.430,00 60,75%
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 184.631 182.840,97 99,03%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 3.000 2.692,68 89,76%
Wydatki bie¿¹ce 3.000 2.692,68 89,76%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500 220,00 44,00%
Wydatki bie¿¹ce 500 220,00 44,00%

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 173.131 171.977,36 99,33%
Wydatki bie¿¹ce 173.131 171.977,36 99,33%

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 8.000 7.950,93 99,39%
Wydatki bie¿¹ce 8.000 7.950,93 99,39%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 289.050 287.580,15 99,49%

92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 169.050 167.580,15 99,73%
Wydatki bie¿¹ce w tym: 169.050 167.580,15 99,13%
- dotacje podmiotowe 150.000 150.000,00 100,00%

92116 Biblioteki 120.000 120.000,00 100,00%
Wydatki bie¿¹ce w tym. 120.000 120.000,00 100,00%

921

- dotacje podmiotowe 120.000 120.000,00 100,00%
Kultura fizyczna i sport 43.500 41.444,47 95,27%

92604 Instytucje kultury fizycznej 33.500 31.703,41 94,64%
Wydatki bie¿¹ce 33.500 31.703,41 94,64%

92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 10.000 9.741,06 97,47%
Wydatki bie¿¹ce 10.000 9.741,06 97,41%

926

Razem 7.759.865 7.625.606,71 98,27%

ZOBOWI¥ZANIA ZA 2003 ROK:

Kwota W tym: Zak³adowy
wymagalne Fundusz Nagród

Urz¹d Gminy (w tym op³ata za przesy³ki pocztowe)

55.592 53.958

Szko³y podstawowe

172.042 172.009

Przedszkola

57.224 57.224

Gimnazja 91.476 91.476

Dowo¿enie uczniów

3.570 3.570

Gminny O�rodek O�wiaty

13.424 13.424

Ochrona zdrowia (dzier¿awa O�rodka Zdrowia w W¹sowi)
262

O�rodek Pomocy Spo³ecznej

16.687 16.687

�wietlice szkolne

6.632 6.632

O�wietlenie uliczne (konserwacje)

1.105

�wietlica wiejska w �liwnie - czynsz

341

RAZEM 418.355 414.980

W roku 2003 przypad³a do sp³aty rata kredytu w wysoko�ci
220.000 zaci¹gniêtego w 2001 r. Rata ta zosta³a sp³acona.
Poza rachunkiem bud¿etu prowadzone by³y rachunki Zak³ado-
wego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych oraz Gminnego Fun-
duszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Na dzieñ 31.12.2003 r. stan powy¿szych rachunków wynosi³:
- Zak³adowego Funduszu �wiadczeñ Socjalnych -

8.915,68

- Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej -

1.256.585,82.

Zak³adem bud¿etowym Gminy jest Zak³ad Obs³ugi Komunal-
nej w Ku�linie. W 2003 r. sytuacja finansowa przedstawia³a siê
nastêpuj¹co:
- wp³ywy za wodê, �cieki i odpady - 889.052

- odsetki i pozosta³e dochody - 8.364

- dotacja z bud¿etu - 54.000

- wydatki - 907.511
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Na dzieñ 31.12.2003 r. powsta³y nale¿no�ci na kwotê 97.078
z³ oraz zobowi¹zania na kwotê 66.935 z³. Stan �rodków na
rachunku bankowym na dzieñ 31.12.2003 wynosi³ 64.011 z³.

KREDYTY I WIERZYTELNO�CI

I. KREDYTY

- na wydatki bie¿¹ce zaci¹gniêty w 2001 r. 800.000 z³,

- na sp³atê zobowi¹zañ za 2002 r. oraz budowê drogi
w Michorzewko i w renowacje nawierzchni drogi
w W¹sowi 220.000 z³.

II. WIERZYTELNO�CI

- Udzia³ w spó³ce Telefony Opalenickie 12.000 z³,

- Aport w Telefonach Opalenickich 190.030 z³,

- Akcje Skarbu Pañstwa w Telefonach Opalenickich
826.521 z³.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

�rodki z GFO� z zaplanowanych przychodów w kwocie
744.000 wykonano 935.128 w tym: �rodki za usuwanie drzew
i krzewów 894.644 za gospodarcze wykorzystanie �rodowiska
15.406 inne wp³ywy 2.681 oraz z tytu³u odsetek od lokaty
bankowej 22.396 Wydatki funduszu z zaplanowanych 420.020
wydano 269.382 w tym na dotacje do Zak³adu Obs³ugi Komu-
nalnej 54.000 dofinansowanie zadañ z zakresu konserwacji
urz¹dzeñ melioracyjnych 6.000 na zadrzewienia, trawniki oraz

sprz¹tanie 9.733 dokumentacja kanalizacji w miejscowo�ciach
Ku�lin, G³uponie, Michorzewko, Michorzewo 24.400 wycina-
nie drzew 16.587 opracowanie projektu ekofizjografii 5.500
opracowanie programu ochrony �rodowiska 2.000,- wykona-
nie analizy technicznej oczyszczalni �cieków 4.104 remonty
kanalizacji burzowych 144.241 inne wydatki 2.779 prowizje
bankowe 38. Stan funduszu na koniec roku wynosi³ l.256.586
z³.

2024

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY OBRZYCKO ZA 2003 ROK

I. REALIZACJA DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH W/G PO-
SZCZEGÓLNYCH DZIA£ÓW PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊ-
PUJ¥CO:

Dzia³ 010 - �ROLNICTWO I £OWIECTWO�

Rozdz. 01010 �Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi�

§083 � wp³ywy za pobór wody i odprowadzenie �cieków
zrealizowano w 130% z uwagi na wyegzekwowanie
zaleg³o�ci oraz poboru wiêkszej ilo�ci wody oraz pod-
³¹czono dalsze sieci kanalizacyjne.

§091 � odsetki od nieterminowych wp³at zrealizowano
 w 151%

§097 � dochody zrealizowano w 301% za wy¿sze op³aty za
dodatkowe pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i od-
prowadzanie �cieków.

§629 � �rodki pochodz¹ z wp³at mieszkañców gminy oraz
z Agencji Nieruchomo�ci Rolnych a zrealizowano je
w 100%.

Rozdz. 01022 - �Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biolo-
gicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia
zwierzêcego�

§069 � wp³ywy za �wiadectwa pochodzenia zwierz¹t zre-
alizowano w 74%, wystawianie �wiadectw przejê³y
weterynarie.

Rozdz.01095 � Pozosta³a dzia³alno�æ�

§069 � Dochody przekazane ze Starostwa Powiatowego za
dzier¿awê obwodów ³owieckich.

Dzia³ 600 - �TRANSPORT I £¥CZNO�Æ �

Rozdz. 60016 - �Drogi Gminne �

§244 � Dotacja na rekultywacje dróg gminnych zrealizo-
wano w 100%.

§629 � �rodki na budowê drogi z funduszu SAPARD

Dzia³ 700 - �GOSPODARKA MIESZKANIOWA�

Rozdz. 70005 - �Gospodarka Gruntami i Nieruchomo�ciami�

§047 � wp³aty za wieczyste u¿ytkowanie zrealizowano
w 65%.

§075 � dochody z dzier¿awy za grunty i lokale zrealizowa-
no w 117% z uwagi na wyegzekwowanie zaleg³o�ci.
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§077 � wp³ywy ze sprzeda¿y lokali i gruntów zrealizowano
w 109%.

§084 � wp³ywy ze sprzeda¿y pozosta³ych sk³adników ma-
j¹tkowych za drewno

§091 � odsetki od nieterminowych wp³at zrealizowano
w 270%.

Dzia³ 750 - �ADMINISTRACJA PUBLICZNA�,

Rozdz. 75011 - �Urzêdy Wojewódzkie�

§201 � dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego zrealizowana
w 100%

Rozdz. 75023 - �Urzêdy Gmin�

§083 � dochody za sprzedane znaki skarbowe zrealizowa-
no w 44%.

Dzia³ 751 - �URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

S¥DOWNICTWA�

§201 � dotacja z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowa-
na w 100%.

Rozdz.75110 - �Referenda Krajowe i Ogólnokrajowe�

§201 � dotacja z Krajowego Biura Wyborczego przekazana
w 100%

Dzia³ 754 - �BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA �

Rozdz. 75414 - �Obrona Cywilna �

§201 � Dotacja przekazana przez Wojewodê w 100%.

Dzia³ 756 - �DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥-

CYCH OSOBOWO�CI PRAWNEJ�

Rozdz. 75601 - �Wp³aty z podatku dochodowego od osób
fizycznych�

§035 � Dochody zrealizowano w 32% przez Urz¹d Skarbo-
wy z podatku od dzia³alno�ci gospodarczej p³aconego
w formie karty podatkowej.

§091 � odsetki zrealizowane w 25% przez Urz¹d Skarbowy
od nieterminowych wp³at.

Rozdz.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.

§031 � podatek od nieruchomo�ci zrealizowano w 110%
z uwagi na wyegzekwowanie zaleg³o�ci.

§032 � podatek rolny zrealizowano w 17% z uwagi na
udzielenie ulg inwestycyjnych.

§033 � podatek le�ny zrealizowano w 101%.

§050 � podatek od czynno�ci cywilnoprawnych zrealizo-
wano przez Urzêdy skarbowe w 37%.

§091 - odsetki od nieterminowych wp³at zrealizowano
w 82%.

Rozdz. 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

§031- podatek od nieruchomo�ci zrealizowano w 105%
z uwagi na wyegzekwowanie zaleg³o�ci.

§032 � podatek rolny zrealizowano w 117% z uwago na
wyegzekwowanie zaleg³o�ci.

§033 � podatek le�ny zrealizowano w 143% z uwagi na
wyegzekwowanie zaleg³o�ci.

§034 - podatek od �rodków transportowych ma wysoki
procent realizacji bo 260% a to dlatego, z e nie zwiêk-
szono planu o przypis II raty podatku za 2003 r.

§036 � podatek od spadków i darowizn zrealizowa³y
Urzêdy Skarbowe w 121%.

§050 � podatek od czynno�ci cywilnoprawnych zrealizo-
wa³y Urzêdy Skarbowe w 101%.

§091 � odsetki od nieterminowych wp³at zrealizowano
w 109%.

Rozdz. 75618 - �Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych docho-
dy jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw�

§041 � wp³ywy z op³aty skarbowej zrealizowano w 102%.

§045 � wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe zrealizowano w 135%.

§046 � wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej zrealizowano
w 64%.

§048 � wp³ywy z op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholi
zrealizowano w 106%.

§089 � odsetki za nieterminowe rozliczanie nie zosta³y
zrealizowane, gdy¿ Urzêdy Skarbowe rozlicza³y siê
w terminie.

§091 � odsetki od nieterminowych wp³at zrealizowano
w 14%.

Rozdz. 75621 - �Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa�

§001 - podatek od osób fizycznych Ministerstwo Finansów
przekaza³o w 93%.

§002 - podatek dochodowy od osób prawnych Urzêdy
Skarbowe zrealizowa³y w 127%.

Dzia³ 758 - �RÓ¯NE ROZLICZENIA �

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

§292 - subwencje ogólne zrealizowano w 100%.
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Rozdz. 75802 - �Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla
gmin�

§292 � subwencje ogólne zrealizowano w 100%.

Rozdz. 75805 - �Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin�

§292 � subwencje ogólne zrealizowano w 100%.

Rozdz.75814 - �Ró¿ne rozliczenia finansowe�

§092 - odsetki od �rodków na rachunkach bankowych
zrealizowano w 244% dlatego, ¿e dokonane by³y lokaty
�rodków pieniê¿nych na koncie.

Dzia³ 801 - �O�WIATA I WYCHOWANIE �

Rozdz. 80101 - �Szko³y Podstawowe�

§201 � dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

Rozdz. 80195 � �Pozosta³a Dzia³alno�æ�

§203 � dotacja z Urzêdu Skarbowego przekazana w 100%.

Dzia³. 853 � OPIEKA SPO£ECZNA�

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

§201 � dotacje z Urzêdu Wojewódzkiego przekazane
w 99%.

Rozdz. 85314 - �Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne�

§201 - dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

Rozdz. 85315 - �Dodatki Mieszkaniowe�

§203 � dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

Rozdz. 85316 - �Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-
cze�

§201 � dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%

Rozdz. 85319 - �O�rodki Pomocy Spo³ecznej�

§201 � dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

Rozdz. 85324 - �Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych�

Poz. 2024

§244 - dotacja refunduj¹ca ulgi ustawowe z tytu³u zatrud-
nienia osób niepe³nosprawnych nie zosta³a wprowa-
dzona do planu na 2003 r.

Rozdz. 85378 - �Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych�

§201 � dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego zrealizowana
w 100%.

Rozdz. 85395 - �Pozosta³a dzia³alno�æ�

§201 - dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

§203 - dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

Dzia³ 854 - �EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA�

Rozdz. 85401 - ��wietlice Szkolne�

§075 � dochody za wynajem �wietlicy i sto³ówki szkolnej
zrealizowano w 85%.

Dzia³. 900 - �GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA�

Rozdz. 90015 - �O�wietlenie ulic, placów i dróg�

§201 - dotacja z Urzêdu Wojewódzkiego przekazana
w 100%.

Rozdz. 90020 - �Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem
�rodków z op³at produktowych�

§040 � wp³ywy z op³aty produktowej zrealizowano w 67%.

Dzia³ 921 - �KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO-
DOWEGO�

Rozdz. 92109 - �Domy i O�rodki Kultury, �wietlice i Kluby�

§075 � dochody za wynajem �wietlic wiejskich zrealizowa-
no w 145%.

Ogó³em dochody zrealizowano w 104%.

Skutki obni¿enia maksymalnych stawek podatków za rok
2003 wynosz¹ kwotê 277.131 z³. w tym podatku od nierucho-
mo�ci kwota 251.198 z³., podatku rolnego kwota 17.280 z³ oraz
podatku od �rodków transportowych kwota 8.653 z³. Skutki
udzielonych ulg, odroczeñ, umorzeñ za rok 2003 wynosz¹
kwotê 32.262 z³.
Informacja o zaleg³o�ciach stanowi za³¹cznik nr 1.
Zestawienie cyfrowe o realizacji dochodów bud¿etowych za
rok 2003 stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej informacji
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STRUKTURA DOCHODÓW ZA 2003 ROK

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 
1. Dochody w³asne  2.072.761,- 2.297.698,- 111 
2. �rodki SAPARD 266.817 266.817 100 
3. Udzia³y w dochodach bud¿etu pañstwa 492.422 470.971 96 

4. 
Dotacje celowe na realizacje zadañ zleconych z 
zakresu administracji rz¹dowej 

373.263 373.226 100 

5. Dotacje celowe na zadania w³asne gminy 79.406 79.406 100 
6. Subwencje 2.505.776 2.505.776 100 
 Ogó³em: 5.790.445 5.993.894 104 

 

II. REALIZACJA WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH W/G PO-
SZCZEGÓLNYCH DZIA£ÓW PRZEDSTAWIA SIÊ NASTÊ-
PUJ¥CO:

Dzia³ 010 - �ROLNICTWO I £OWIECTWO�

Rozdz. 01008 - �Melioracje wodne�

Wydatki zrealizowano w 91% a przeznaczono je na zakup
rur drenarskich i prace zwi¹zane z odwodnieniem i czysz-
czeniem rowów melioracyjnych we wsiach: Pêckowo,
Ordzin, S³opanowo-Huby-Kobylniki, Lizbona.

Rozdz. 01010 - �Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi�

W rozdziale tym wydatki zrealizowano zgodnie z planem

1) na bie¿¹ce utrzymanie trzech hydroforni i przepom-
powni wody oraz sieci wodoci¹gowej na terenie ca³ej
gminy oraz usuwanie awarii.

2) na bie¿¹ce utrzymanie czterech oczyszczalni �cieków,
przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej na terenie
gminy.

3) wydatki inwestycyjne dotyczy³y wykonania:

- modernizacji hydroforni w Zielonejgórze, 1000 mb
sieci wodoci¹gowej na terenie gminy, moderniza-
cja sieci kanalizacyjnej we wsiach Gaj-Ma³y � Do-
brogostowo - Pêckowo przy wspó³finansowaniu ze
�rodków SAPARD

Rozdz. 01022 - �Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³o�ci chemicznych i biolo-
gicznych w tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia
zwierzêcego�.

Wydatki zrealizowano w 20% na prowizjê za �wiadectwa
pochodzenia zwierz¹t.

Rozdz. 01030 - �Izby Rolnicze

Wydatki zrealizowano w 87% na 2% odpisu od wp³ywów
z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 - �Pozosta³a Dzia³alno�æ�

W §4210 wydatki zrealizowano w 100% na zakup karmy
dla zwierzyny le�nej, natomiast w §4300 wydatki planowa-
ne by³y na wywóz i utylizacjê zwierz¹t domowych ale tylko
jeden rolnik skorzysta³ z pomocy.

Dzia³ 600 - �TRANSPORT I £¥CZNO�Æ�

Rozdz. 60016 � Drogi Publiczne Gminne�

Realizacja wydatków wynosi 95% na bie¿¹ce utrzymanie
dróg gminnych tj. na profilowanie i równanie dróg, posy-
pywanie piaskiem i od�nie¿anie, naprawê przystanków
autobusowych, na naprawê chodników, budowê nowych
chodników oraz zakup znaków drogowych. Wydatki na
inwestycje dotycz¹ budowy drogi Dobrogostowo - Kobyl-
niki wspó³finansowanej ze �rodków SAPARD oraz  budo-
wê drogi w Zielonejgórze i Pêckowie ze �rodków w³asnych
gminy.

Dzia³ 700 - �GOSPODARKA MIESZKANIOWA�

Rozdz. 70005 - �Gospodarka Gruntami i Nieruchomo�ciami�

Wydatki zrealizowano w 95% z przeznaczeniem na zakup
opa³u, wywóz nieczysto�ci, czyszczenie kominów, remont
dachu i komina i szczytu na posesji Obrzycko-Zamek 7,
remont mieszkania w S³opanowie, zakup okien, pieca.
Wydatki dotycz¹ równie¿ wyceny nieruchomo�ci, podzia³u
dzia³ek, wykonania map oraz innych us³ug geodezyjnych.
W roku 2003 zakupiono równie¿ budynek, który po wyre-
montowaniu przeznaczony zostanie na mieszkania socjal-
ne.

Dzia³ 700 - �ADMINISTRACJA PUBLICZNA�

Rozdz. 75011 - �Urzêdy Wojewódzkie�

Wydatki zrealizowano w 100% na zadania z zakresu admi-
nistracji rz¹dowej.

Rozdz. 75022 - �Rady Gmin�

Wydatki dotycz¹ rycza³tów dla Przewodnicz¹cego Rady
oraz diet dla Radnych i innych wydatków zwi¹zanych
z obs³ug¹ Rady a zrealizowane s¹ w 88%.

Rozdz. 75023 - �Urzêdy Gmin�

Wydatki zrealizowano w 97% z przeznaczeniem na p³ace
i pochodne dla pracowników, delegacje i rycza³ty, artyku³y
biurowe, �rodki czysto�ci i BHP, op³aty pocztowe, rozmo-
wy telefoniczne, sk³adki WOKISS, opiekê autorsk¹, RADIX,
kupno oprogramowania, utworzenie stron internetowych
dla gminy, op³acenie sk³adek dla Stowarzyszeñ Gmin
Regionu Wlkp.
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Rozdz. 75047 - �Pobór podatków, op³at i niepodatkowych
nale¿no�ci podatkowych�

Wydatki zrealizowano w 96% na diety i prowizje dla
so³tysów, zakup druków i papieru, op³aty komornicze.

Dzia³ 751 - �URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

S¥DOWNICTWA�

Rozdz. 75101 - �Urzêdy Naczelnych Organów W³adzy Pañ-
stwowej, Kontroli i Ochrony Prawa�

Wydatki zrealizowano w 100% do wysoko�ci otrzymanej
dotacji.

Rozdz.75110 - �Referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne�

Wydatki zrealizowano w 100%.

Dzia³ 754 - �BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA�

Rozdz. 75403 - �Jednostki Terenowe Policji�

Wydatki zrealizowano w 76% na zakup paliwa dla Rewiru
Dzielnicowych w Obrzycku.

Rozdz. 75412 - �Ochotnicze Stra¿e Po¿arne�

Wydatki zrealizowano w 87% na zakup paliwa, sprzêtu,
wyposa¿enia dla samochodu w Piotrowie, remont samo-
chodu w Jaryszewie, rycza³t dla kierowców i Komendanta
Gminnego OSP, ubezpieczenie stra¿aków i samochodów
OSP. Zosta³a w 2003 roku w 100% przelana dotacja dla
jednostki OSP w mie�cie Obrzycko.

Rozdz. 75414 - �Obrona Cywilna �

Wydatki zrealizowano w 100%.

Dzia³ 757 - �OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO�

Rozdz. 75702 - �Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów
i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego �

Wydatki na op³acenie odsetek od zaci¹gniêtych po¿yczek
z W.F.O.� i G.W w Poznaniu zrealizowano w 69%

Dzia³ 758 - �RÓ¯NE ROZLICZENIA �

Rozdzia³ 75818 - �Rezerwy ogólne i celowe�

Rezerwa wynosi kwotê 4.000 z³. i nie by³o potrzeby jej
uruchomienia.

Dzia³ 801 �O�WIATA I WYCHOWANIE�

Rozdz. 80101 - �Szko³y Podstawowe�

Wydatki zrealizowano w 96% na bie¿¹ce utrzymanie dwóch
szkó³ podstawowych oraz przeprowadzono remont Szko³y
Podstawowej w Gaju Ma³ym.

Rozdz. 80104 - �Przedszkola przy Szko³ach Podstawowych�

Wydatki zrealizowano w 99% na p³ace i pochodne dla
nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80110 - �Gimnazja�

Wydatki na bie¿¹ce utrzymanie Gimnazjum zrealizowano
w 98%.

Rozdz. 80113 - �Dowo¿enie uczniów do szkó³�

Wydatki zrealizowano w 95% na dowóz uczniów do szkó³
autobusem oraz zakup biletów miesiêcznych.

Rozdz. 80146 - �Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli�

Wydatki zosta³y zrealizowane w 88%.

Rozdz. 80195 - �Pozosta³a dzia³alno�æ�

Wydatki zrealizowano w 100% na ZFS� dla nauczycieli,
emerytów i rencistów.

Dzia³. 851 - �OCHRONA ZDROWIA�

Rozdz. 85154 - �Przeciwdzia³anie Alkoholizmowi�

Wykonanie wydatków wynosi 80% a przeznaczone zosta³y
na zakup nagród na konkursy dla dzieci, zakup wyposa¿e-
nia �wietlicy do zajêæ z dzieæmi z rodzin patologicznych.
Zorganizowano dla dzieci pobyt w o�rodku wypoczynko-
wym w Jeleñcu. Zorganizowano wyjazdy na spektakle
edukacyjne. Wydatki dotycz¹ równie¿ diet dla cz³onków
Komisji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.

Dzia³ 853 - �OPIEKA SPO£ECZNA �

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

Wydatki zrealizowano w 99% z przeznaczeniem na op³a-
cenie sk³adek dla 17 osób, które pobieraj¹ z tyt. OPS
zasi³ek sta³y, wyrównawczy lub rentê socjaln¹ a nie korzy-
staj¹ z innego ubezpieczenia. Jest to w ca³o�ci zadanie
zlecone.

Rozdz. 85314 - �Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne�

Wydatki ogó³em wykonano w 99% z przeznaczeniem na:

1) zasi³ki obligatoryjne jako zadania zlecone i tak:

- zasi³ki sta³e, wyrównawcze, renty socjalne oraz
op³acanie sk³adek ubezp.

2) Zasi³ki fakultatywne jako zadania zlecone to zasi³ki
okresowe, udzielane  najczê�ciej z tytu³u braku zatrud-
nienia.

3) Wydatki jako zadania w³asne to:

- op³aty za obiady w sto³ówce szkolnej, na zakup
opa³u, na zakup ¿ywno�ci, op³aty za turnusy reha-
bilitacyjne, na odzie¿y itp.

Na zadania zlecone przypada kwota 216.509 z³. na zadania
w³asne kwota 91.763 z³.
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Rozdz. 85315 - �Dodatki Mieszkaniowe�

Wydatki zosta³y zrealizowane w 86%.

Rozdz. 85316 - �Zasi³ki rodzinne,. Pielêgnacyjne i wychowaw-
cze�

Jest to w ca³o�ci zadanie zlecone a zrealizowano je
w 100%.

Rozdz. 85319 - �O�rodki Pomocy Spo³ecznej�

Wydatki zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na bie¿¹-
ce utrzymanie O�rodka Pomocy Spo³ecznej tj. p³ace
i pochodne, nagrody jubileuszowe, zakup art. biurowych,
�rodków czysto�ci, us³ugi transportowe, podró¿e s³u¿bo-
we itp. Jest to w czê�ci zadanie zlecone na co otrzymali-
�my kwotê 42.600 z³. a �rodki w³asne gminy to kwota
68.900 z³.

Rozdz. 85328 - �Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze�

Kwota nie jest wydatkowana, gdy¿ nie by³o potrzeby
uruchomienia us³ug opiekuñczych.

Rozdz. 85378 - �Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych�

Wydatki zrealizowano w 100% - w ca³o�ci zadanie zlecone.

Rozdz. 85395 - �Pozosta³a dzia³alno�æ�

Wydatki zrealizowano w 100% z przeznaczeniem na zakup
wyprawek szkolnych w kwocie 1.980 z³. jako zadanie
zlecone. Nastêpne wydatki w tym rozdziale to do¿ywianie
uczniów kwota 20.632 z³.

Dzia³. 854 - �EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA�

Rozdz. 85401 - ��wietlice Szkolne�

Wydatki zrealizowano w 99% na utrzymanie �wietlicy
szkolnej i sto³ówki przy Szkole Podstawowej w Gaju
Ma³ym.

Dzia³ 900 - �GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
�RODOWISKA�

Rozdz. 90003 - �Oczyszczanie Miast i Wsi�

Wydatki zrealizowano w 48% z przeznaczeniem na wywóz
pojemników na szk³o i plastiki. Nie zosta³y zakupione
dodatkowe pojemniki.

Rozdz. 90004 - �Utrzymanie zieleni w miastach i gminach�

Wydatki zrealizowano w 100% na zakup krzewów i drzew.

Rozdz. 90015 - �O�wietlenie ulic, placów i dróg�

Wydatki zrealizowano w 85%.

Dzia³ 921 - �KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARO-
DOWEGO�

Rozdz. 92109 - �Domy i O�rodki Kultury, �wietlice i Kluby�

Wydatki zrealizowano w 94% na bie¿¹ce utrzymanie �wie-
tlic wiejskich. Dotacja uchwalona dla Obrzyckiego O�rod-
ka Kultury zosta³a przekazana w 100%.

Rozdz. 92116 - �Biblioteki�

Wydatki zrealizowane zosta³y w 97% z tym, ¿e dotacja dla
Miejsko-Gminnej Biblioteki zosta³a przekazana w 100%.

Rozdz. 92120 - �Ochrona i Konserwacja Zabytków�

Wydatki na remont ko�cio³a w Piotrowie zrealizowano
w 100%.

Rozdz. 92195 - �Pozosta³a dzia³alno�æ�

Wydatki na organizacje masowych imprez takich jak:
turniej so³ectw, zakup nagród zrealizowane zosta³y w 98%.

Dzia³ 926 - �KULTURA FIZYCZNA I SPORT�

Rozdz.92604 - �Instytucje Kultury Fizycznej�

Wydatki zrealizowano w 98% na zakup strojów sporto-
wych, sprzêtu sportowego, nagród, ubezpieczenie spor-
towców, koszenie boisk, przejazdy na mecze, organizacja
turnieju pi³ki no¿nej itp.

Wydatki ogó³em zrealizowano w 92%.

STRUKTURA WYDATKÓW W 2003 ROKU

Lp. Nazwa Plan Wykonanie % 
1) Wydatki inwestycyjne 2.262.648 1.997.514 88 
2) Wydatki na zadania zlecone 373.263 373.226 100 
3) Rezerwy bud¿etowe 4.000 - - 
4) Wydatki bie¿¹ce 4.056.541 3.822.504 94 
 Ogó³em: 6.696.452 6.193.244 92 

 



� 9636 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 Poz. 2024

Urz¹d Gminy posiada zobowi¹zania pieniê¿ne w stosunku
do WFO� i G.W. w Poznaniu z tytu³u zaci¹gniêtej po¿yczki
w kwocie 515.578 z³. z tego do sp³aty w 2004 roku przypada
kwota 386.683 z³. Na koncie Gminnego Funduszu Ochrony
�rodowiska na dzieñ 31.12.2003 r. stan konta wynosi 11.750,23
z³. Na posiadanych kontach �rodków specjalnych gromadzo-
ne s¹:

1) �rodki na zakup ¿ywno�ci do sto³ówki w Szkole Podstawo-
wej w Gaju Ma³ym, stan ta na dzieñ 31.12.2003 r. wynosi
kwotê 7.927 z³.

2) Za zajêcie pasa drogowego na wydatki na drogi gminne
a stan konta na 31.12.2003 r. Wynosi 103,26 z³.

Zestawienie cyfrowe wydatków bud¿etowych za rok 2003
stanowi za³. Nr 3 do niniejszej informacji.

Za³¹cznik Nr 1

INFORMACJA O STANIE ZALEG£O�CI PODATKÓW i OP£AT NA DZIEÑ 31.12.2003 ROKU

I. Zaleg³o�ci w op³acie za pobór wody i odprowadzanie
�cieków Rozdzia³ 01010 §083

Zaleg³o�ci wynosz¹ kwotê 113.288 z³ a liczba zalegaj¹cych
wynosi 382 osób. Do koñca miesi¹ca lutego 2004 roku na
zaleg³o�ci zosta³a wp³acona kwota 18.126z³.

Do zalegaj¹cych wys³ane zosta³y w ci¹gu 2003 r. 661 sztuk
upomnieñ dotycz¹cych zaleg³o�ci za wodê oraz �cieki.

II. Zaleg³o�ci w Rozdziale 70005 Gospodarka Gruntami
i Nieruchomo�ciami

Zaleg³o�ci z tytu³u czynszów i dzier¿aw wynosz¹ 13.280 z³.
a liczba zalegaj¹cych wynosi 15 osób. W ci¹gu roku wysta-
wiono 10 sztuk upomnieñ.

Zad³u¿enie za wykup lokali mieszkalnych od 5 osób wyno-
si kwotê 14.156 z³.

III. Podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych Rozdzia³
75615  §031

Zaleg³o�ci posiadaj¹:

1). Spó³dzielnia Mieszkaniowa Dobrojewo - 376 z³.,

2). P.K.P. S.A. Poznañ Zak³ad Gospodarowania Nierucho-
mo�ciami - 14.324 z³.

3). P.K.P. I Zak³ad Infrastruktury - 11.007 z³.

4). P.P.H. �Synchron� Poznañ - 846 z³.

5). STEKO FENSTERTECHNIK Sp. z o.o. S³opanowo -
4.187 z³.

6) Zak³ad Produkcyjno-Us³ugowy Ga³owo - 21.418 z³.

7) Przedsiêbiorstwo Rolno-Produkcyjne Kobylniki -
19.810 z³.

Razem: 71.968 z³.

IV.Podatek rolny od osób prawnych Rozdzia³ 75615 §032

1) Przedsiêbiorstwo Rolno-Produkcyjne Kobylniki -
30.766z³.

V. Zaleg³o�ci w podatku od nieruchomo�ci, rolnym, le�nym
od osób fizycznych

Rozdzia³ 75616 §031, 032, 033

Lp. Nazwa wsi Liczba zalegaj¹cych Kwota zaleg³o�ci Uwagi
1 Dobrogostowo 10 6.428,00
2 Gaj Ma³y 54 52.457,00
3 Jaryszewo 14 3.413,00
4 Karolin 11 7.040,00
5 Ko�min 9 4.047,00
6 Obrowo 12 1.106,00
7 Ordzin 16 15.292,00
8 Pêckowo 18 12.882,00
9 Piotrowo 15 11.319,00

10 S³opanowo 16 14.265,00
11 Stobnicko 2 283,00
12 Zielonagóra 16 8.134,00

Razem: 193 136.667,00
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VI.Podatek od �rodków transportowych Rozdzia³ 75616 §034

Z op³at¹ tego podatku zalegaj¹ 2 osoby na kwotê 53.161
z³.

VII. Zaleg³o�ci w podatkach i op³atach realizowanych przez
Urzêdy Skarbowe.

1). Rozdzia³ 75601 §035 � kwota zaleg³o�ci wynosi 10.099
z³. z tyt. podatku p³atnego w formie karty podatkowej.

2). Rozdzia³ 75618 §041 � kwota zaleg³o�ci wynosi 1.045
z³. z tyt. op³aty skarbowej.

Ogó³em zaleg³o�ci wynosz¹ kwotê 590.002 z³..Na zaleg³o-
�ci podatkowe w roku 2003 wystawiono 620 upomnienia oraz
wys³ano do Dzia³u Egzekucji Urzêdu Skarbowego w Szamo-
tu³ach 108 tytu³ów egzekucyjnych. na ³¹czn¹ kwotê 10.817 z³.

Za³¹cznik nr 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § 
Tre�æ Plan na 

31.12.2003 
Wykonanie 
31.12.2003 % Wykonanie 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 490.307,00 553.884,00 113 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 485.807,00 551.846,00 114 
  083 Wp³ywy z us³ug 214.807,00 278.414,00 130 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 1.000,00 1.506,00 151 

  097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.000,00 3.010,00 301 

  629 
�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji 
gmin pozyskane z innych �róde³ 269.000,00 268.916,00 100 

 010222  

Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz 
badania monitor. pozosta³o�ci chemicznych i 
biologicznych w tkankach zwierz¹t i produktach 
pochodzenia zwierzêcego 

1.500,00 1.105,00 74 

  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.500,00 1.105,00 74 
 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 3.000,00 933,00 31 
  069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 3.000,00 933,00 31 

600   Transport i ³¹czno�æ 540.379,00 540.379,00 100 
 60016  Drogi gminne 540.379,00 540.379,00 100 

  244 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora 
finansów publicznych 

273.562,00 273.562,00 100 

  629 
�rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji 
gmin pozyskane z innych �róde³ 

266.817,00 266.817,00 100 

700   Gospodarka mieszkaniowa 194.000,00 216.689,00 112 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 194.000,00 216.689,00 112 

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

300,00 196,00 65 

  075 

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

69.000,00 80.602,00 117 

  077 
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa 
w³asno�ci nieruchomo�ci 

124.500,00 135.264,00 109 

  084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych 

 87,00  

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 200,00 540,00 270 

750   Administracja publiczna 50.100,00 49.821,00 99 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 49.600,00 49.600,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

49.600,00 49.600,00 100 

 75023  Urzêdy gmin 500,00 221,00 44 
  083 Wp³ywy z us³ug 500,00 221,00 44 
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751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 5.859,00 5.856,00 100 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, 
kontroli i ochrony prawa 

600,00 597,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

600,00 597,00 100 

 75110  Referenda krajowe i ogólnokrajowe 5.259,00 5.259,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

5.259,00 5.259,00 100 

754   
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

200,00 200,00 100 

 75414  Obrona cywilna 200,00 200,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

200,00 200,00 100 

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

1.588.914,00 1.599.054,00 101 

 75601  
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 

6.200,00 1.960,00 32 

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

6.200,00 1.960,00 32 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 200,00 50,00 25 

 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 

534.992,00 506.290,00 95 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 369.492,00 407.261,00 110 
  032 Podatek rolny 79.000,00 13.691,00 17 
  033 Podatek le�ny 79.000,00 80.055,00 101 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 2.000,00 749,00 37 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 5.500,00 4.534,00 82 

 75616  

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

500.800,00 566.074,00 113 

  031 Podatek od nieruchomo�ci 277.000,00 292.119,00 105 
  032 Podatek rolny 185.900,00 218.278,00 117 
  033 Podatek le�ny 1.800,00 2.569,00 143 
  034 Podatek od �rodków transportowych 10.000,00 26.025,00 260 
  036 Podatek od spadków i darowizn 1.100,00 1.331,00 121 
  050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 20.000,00 20.280,00 101 

  091 
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

5.000,00 5.472,00 109 

 75618  Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody 
jednostek na podstawie ustaw 

54.500,00 53.759,00 99 

  041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 15.000,00 15.325,00 102 

  045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci 
urzêdowe 

1.000,00 1.3540,00 135 

  046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 8.000,00 5.116,00 64 

  048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ 
alkoholu 

30.000,00 31.925,00 106 

  089 
Odsetki za nieterminowe rozliczenia op³acone 
przez urz¹d skarbowy 200,00   

  091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u 
podatków i op³at 

300,00 43,00 14 

 75621  
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód 
bud¿etu pañstwa 429.422,00 470.971,00 96 

  001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 452.422,00 420.259,00 93 
  002 Podatek dochodowy od osób prawnych 40.000,00 50.712,00 127 

 

Poz. 2024
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758   Ró¿ne rozliczenia 2.515.776,00 2.530.134,00 101 

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

1.756.797,00 1.756.797,00 100 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.756.797,00 1.756.797,00 100 
 75802  Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej 348.278,00 348.278,00 100 
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 348.278,00 348.278,00 100 

 75805  
Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla 
gmin 400.701,00 400.701,00 100 

  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 400.701,00 400.701,00 100 
 75807  Czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin    
  292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa    
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 10.000,00 24.358,00 244 
  092 Pozosta³e odsetki 10.000,00 24.358,00 244 

801   O�wiata i wychowanie 17.513,00 17.513,00 100 
 80101  Szko³y podstawowe 2.679,00 2.679,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

2.679,00 2.679,00 100 

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 14.834,00 14.834,00 100 

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

14.834,00 14.834,00 100 

853   Opieka spo³eczna 337.423,00 428.939,00 127 

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

4.749,00 4.715,00 99 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

4.749,00 4.715,00 99 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze, oraz sk³adki na 
ubezpieczenie spo³eczne 

216.509,00 216.509,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

216.509,00 216.509,00 100 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 43.940,00 43.940,00 100 

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

43.940,00 43.940,00 100 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 3.972,00 3.972,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

3.972,00 3.972,00 100 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 42.600,00 42.600,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

42.600,00 42.600,00 100 

 85324  
Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych 

 91.550,00  

  244 
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek sektora 
finansów publicznych 

 91.500,00  

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 3.041,00 3.041,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

3.041,00 3.041,00 100 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 22.612,00 22.612,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

1.980,00 1.980,00 100 

  203 
Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacjê zadañ bie¿¹cych gminy 20.632,00 20.632,00 100 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 900,00 761,00 85 
 85401  �wietlice szkolne 900,00 761,00 85 
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  075 

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

900,00 761,00 85 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 44.074,00 43.414,00 99 
 90015  O�wietlenie ulic 42.074,00 42.074,00 100 

  201 

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na 
realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji 
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie 
ustawami 

42.074,00 42.074,00 100 

 90020  
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem 
�rodków z op³at produktowych 

2.000,00 1.340,00 67 

  040 Wp³ywy z op³aty produktowej 2.000,00 1.340,00 67 
921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 7.250,00 145 

 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 5.000,00 7.250,00 145 

  075 

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

5.000,00 7.250,00 145 

   Razem 5.790.445,00 5.993.894,00 104 
 

Za³¹cznik nr 3

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 ROK

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ 
Plan na 

31.12.2003 
Wykonanie 
31.12.2003 % Wykonanie 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 1.801.933,00 1.530.542,00  
 01008  Melioracje wodne 21.000,00 19.067,00 91 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 300,00   
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 50,00   
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 550,00 93,00 17 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 20.000,00 18.931,00 95 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 100,00 43,00 43 
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.770.913,00 1.505.300,00 85 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 3.572,00 746,00 21 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 320,00 106,00 33 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.000,00 22.773,00 76 
  4260 Zakup energii 112.000,00 111.747,00 100 
  4270 Zakup us³ug remontowych 26.000,00 20.507,00 79 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 67.180,00 60.106,00 89 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 30.000,00 21.043,00 70 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.501.841,00 1.268.272,00 84 

 01022  

Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz 
badania monitoringowe pozosta³o�ci 
chemicznych i biologicznych w tkankach 
zwierz¹t i produktów pochodzenia zwierzêcego 

1.500,00 303,00 20 

  4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 400,00 303,0076  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 100,00   
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000,00   
 01030  Izby rolnicze 5.500,00 4.766,00 87 

  2850 
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w 
wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku 
rolnego 

5.500,00 4.766,00 87 

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 3.020,00 1.106,00 37 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.020,00 1.020,00 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000,00 86,00 4 

600   Transport i ³¹czno�æ 815.302,00 772.958,00 95 
 60016  Drogi publiczne gminne 815.302,00 772.958,00 95 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 500,00 69,00 14 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 70,00 10,00 14 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 26.000,00 25.318,00 97 
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  4270 Zakup us³ug remontowych 5.000,00 4.889,00 98 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 49.000,00 38.055,00 78 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 467.915,00 437.800,00 94 

  6052 
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych ze 
�rodków SAPARD 266.817,00 266.817,00 100 

700   Gospodarka mieszkaniowa 115.950,00 107.158,00 92 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 115.950,00 107.158,00 92 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.000,00 24.211,00 81 
  4260 Zakup energii 4.500,00 4.153,00 92 
  4270 Zakup us³ug remontowych 12.000,00 11.485,00 96 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 48.000,00 47.309,00 99 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 21.450,00 20.000,00 93 

750   Administracja publiczna 905.600,00 873.022,00 96 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 49.600,00 49.600,00 100 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 36.552,00 36.552,00 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.990,00 2.990,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 7.060,00 7.060,00 100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 960,00 9*60,00 100 

  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

2.038,00 2.038,00 100 

 75022  Rady gmin 59.000,00 51.705,00 88 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 54.900,00 47.952,00 87 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.600,00 3.545,00 98 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500,00 208,00 42 
 75023  Urzêdy gmin 768.800,00 744.539,00 97 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ  

4.000,00 3.602,00 90 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 471.000,00 457.143,00 97 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32.800,00 29.501,00 90 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 76.000,00 72.989,00 96 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 12.000,00 11.524,00 96 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 32.000,00 31.202,00 98 
  4260 Zakup energii 2.600,00 2.412,00 93 
  4270 Zakup us³ug remontowych 2.500,00 1.700,00 68 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 72.600,00 72.545,00 100 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 20.000,00 19.617,00 98 
  4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne 3.400,00 3.371,00 99 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 23.984,00 23.017,00 96 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

11.291,00 11.291,00 100 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 4.625,00 4.625,00 100 

 75047  
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych 
nale¿no�ci bud¿etowych 

28.200,00 27.178,00 96 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 11.800,00 11.760,00 100 
  4100 Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 11.900,00 11.842,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 277,00 28 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.500,00 3.299,00 94 

751   
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej 
kontroli  ochrony prawa oraz s¹downictwa 5.859,00 5.856,00 100 

 75101  
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej 
kontroli  ochrony prawa 

600,00 597,00 100 

  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych    
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 88,00 86,00 98 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 13,00 12,00 92 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 499,00 499,00 100 
 75110  Referenda ogólnokrajowe 5.259,00 5.259,00 100 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.259,00 3.259,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 87,00 87,00 100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 12,00 12,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 571,00 571,00 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.065,00 1.065,00 100 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 265,00 265,00 100 

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona 
przeciwpo¿arowa 

40.510,00 34.755,00 86 

 75403  Jednostki terenowe policji 4.500,00 3.436,00 76 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.500,00 3.436,00 76 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 35.800,00 31.109,00 87 
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  2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ 
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 

4.000,00 4.000,00 100 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 700,00 393,00 56 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 100,00 56,00 56 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.500,00 6.985,00 82 
  4260 Zakup energii 3.500,00 2.557,00 73 
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.000,00 1.800,00 60 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.500,00 12.303,00 98 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000,00 573,00 57 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.500,00 2.442,00 98 
 75414  Obrona cywilna 210,00 210,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 210,00 210,00 100 

757   Obs³uga d³ugu publicznego 25.000,00 17.154,00 69 

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

25.000,00 17.154,00 69 

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

25.000,00 17.154,00 69 

758   Ró¿ne rozliczenia 4.000,00   
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 4.000,00   
  4810 Rezerwy ogólne i celowe 4.000,00   

801   O�wiata i wychowanie 1.999.446,00 1.935.354,00 97 
 80101  Szko³y podstawowe 1.057,00 1.018.819,00 96 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

37.832,00 37.560,00 99 

  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2.679,00 2.679,00 100 
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 531.100,00 530.135,00 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.675,00 44.675,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 107.125,00 107.024,00 100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 14.590,00 14.575,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 73.382,00 56.649,00 77 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 4.000,00 3.682,00 92 

  4260 Zakup energii 20.000,00 18.400,00 92 
  4270 Zakup us³ug remontowych 159.000,00 147.990,00 93 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 26.000,00 20.729,00 80 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.500,00 2.875,00 82 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.500,00 200,00 13 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

31.646,00 31.646,00 100 

 80104  Przedszkola przy szko³ach podstawowych 132.604,00 130.733,00 99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

6.850,00 6.808,00 99 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 89.949,00 89.310,00 99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.083,00 7.083,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 18.512,00 18.512,00 100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.521,00 2.521,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 600,00 78,00 13 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

700,00 560,00 80 

  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 700,00 172,00 25 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

5.689,00 5.689,00 100 

 80110  Gimnazja 614.632,00 599.583,00 98 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 33.020,00 32.356,00 98 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 386.948,00 386.657,00 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31.751,00 31.751,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 79.246,00 79.206,00 100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 10.792,00 10.787,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.500,00 11.618,00 57 

  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

5.000,00 4.557,00 91 

  4260 Zakup energii 9.000,00 8.604,00 96 
  4280 Zakup us³ug zdrowotnych    
  4270 Zakup us³ug remontowych    
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  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000,00 5.767,00 58 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.200,00 2.105,00 96 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 301,00 301,00 100 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 25.874,00 25.874,00 100 

 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 171.400,00 163.511,00 95 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 171.400,00 163.511,00 95 
 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 8.863,00 7.790,00 88 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.513,00 6.600,00 88 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.350,00 1.190,00 88 
 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 14.918,00 14.918,00 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 240,00 240,00 100 

  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

14.678,00 14./678,00 100 

851   Ochrona zdrowia 41.178,00 32.992,00 80 
 85154  przeciwdzia³anie alkoholizmowi 41.178,00 32.992,00 80 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.073,00 223,00 21 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 147,00 32,00 22 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000,00 3.852,00 48 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 31.858,00 28.885,00 91 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 100,00   

853   Opieka spo³eczna 571.543,00 545.324,00 95 

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

4.749,00 4.715,00 99 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 4.749,00 4.715,00 99 

 85314  
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na 
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne 

312.829,00 308.272,00 99 

  3110 �wiadczenia spo³eczne 303.722,00 299.165,00 98 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczna 9.107,00 9.107,00 100 
 85315  Dodatki mieszkaniowe 105.940,00 91.212,00 86 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 105.940,00 91.212,00 86 
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 3.972,00 3.972,00 100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 3.972,00 3.972,00 100 
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 111.500,00 111.500,00 100 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 2.729,00 2.729,00 100 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 73.784,00 73.784,00 100 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.173,00 5.173,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 13.256,00 13.256,00 100 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.834,00 1.834,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 7.916,00 7.916,00 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.812,00 4.812,00 100 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 183,00 183,00 100 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 1.813,00 1.813,00 100 

 85328  
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi 
opiekuñcze 6.900,00   

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

47,00   

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 5.003,00   
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.165,00   
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 162,00   
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 69,00   

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 454,00   

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 3.041,00 3.041,00 100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 3.041,00 3.041,00 100 
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 22.612,00 22.612,00 100 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 22.612,00 22.612,00 100 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 67.269,00 66.442,00 99 
 85401  �wietlice szkolne 67.269,00 66.442,00 99 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

2.090,00 2.090,00 100 

  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 48.500,00 48.238,00 99 
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.312,00 2.312,00 100 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 9.470,00 9.332,00 99 
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  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.297,00 1.279,00 98 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 700,00 453,00 65 

  4240 
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 
ksi¹¿ek 

300,00 146,00 49 

  4440 
Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ 
Socjalnych 

2.600,00 2.600,00 100 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 152.084,00 126.813,00 83 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 7.000,00 3.363,00 48 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 500,00   
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 100,00   
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.000,00 369,00 12 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.400,00 2.994,00 88 
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1.010,00 1.009,00 100 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.010,00 1.009,00 100 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 144.074,00 122.441,00 85 
  4260 Zakup energii 115.045,00 100.134,00 87 
  4270 Zakup us³ug remontowych 29.029,00 22.307,00 77 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 128.406,00 122.892,00 96 
 92109  Domy i o�rodki kultura, �wietlice i kluby 82.596,00 77.998,00 94 

  2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ 
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 

30.000,00 30.000,00 100 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 1.390,00 954,00 69 
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 300,00 136,00 45 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 21.106,00 20.599,00 98 
  4260 Zakup energii 9.500,00 9.401,00 99 
  4270 Zakup us³ug remontowych 5.000,00 2.122,00 42 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 14.605,00 97 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 300,00 181,00 60 
 92116  Biblioteki 11.810,00 11.500,00 97 

  2310 
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ 
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 

10.000,00 10.000,00 100 

  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 270,00   
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 40,00   
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500,00 1.500,00 100 
 92120  Ochrona i konserwacja zabytków 5.000,00 5.000,00 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000,00 5.000,00 100 
 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ 29.000,00 28.394,00 98 

  3020 
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do 
wynagrodzeñ 

2.000,00 2.000,00 100 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000,00 9.857,00 99 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.000,00 16.537,00 97 

926   Kultura fizyczna i sport 22.372,00 21.982,00 98 
 92604  Instytucje kultury fizycznej 22.372,00 21.982,00 98 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.100,00 10.081,00 100 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.222,00 10.010,00 98 
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 700,00 550,00 79 
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.350,00 1.341,00 99 
   Razem 6.696.452,00 6.193.244,00 92 

 

Poz. 2024, 2025

2025

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY ¯ERKÓW ZA 2003 ROK

Bud¿et na 2003 rok zosta³ uchwalony Uchwa³¹ Rady
Miejskiej ¯erkowa Nr II/25/02 w dniu 17.12.2002 r. Planowane
dochody na pocz¹tku roku to 14.859.336 z³ w tym dotacje na
zadania zlecone 1.617.812 z³. W ci¹gu roku uleg³ zmianie
uchwa³ami Rady i zarz¹dzenia Burmistrza Miasta i Gminy
¯erków.

Po wprowadzonych zmianach plan bud¿etu na koniec roku po
stronie dochodów wzrós³ do kwoty 16.344.766,88 z³. Na
zwiêkszenie bud¿etu mia³y wp³yw pozyskane �rodki w formie
dotacji na zadania zlecone:
- o�wietlenie dróg publicznych,
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- przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego,

- wyp³atê dodatków mieszkaniowych,

- wyp³atê zapomóg, zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych,

- do¿ywianie dzieci w szko³ach,

- na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Ponadto pozyskano dodatkowe �rodki:
1. Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nierucho-

mo�ciami Urzêdu Marsza³kowskiego Woj. Wielkopolskie-
go w Poznaniu kwotê 175.000 z³ na budowê dróg dojaz-
dowych.

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej w Poznaniu kwotê 15.000 z³ na renowacjê
i rewaloryzacjê parku miejskiego.

3. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Warszawa 9.400
z³ na zakup 9 kontenerów.

4. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
285.718,98 z³ na budowê drogi w Chrzanie.

5. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 44.246,90
z³ na zakup sprzêtu Dydaktycznego dla Szko³y Podstawo-
wej Chrzanie, Dobieszczy�nie i ¯erkowie

Za wspó³pracê z zagranic¹ nast¹pi³a refundacja wydatków
w kwocie 10.789,71 z³.

Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy ¯erków Wojewódzki
Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w Pozna-
niu umorzy³ 180.000 z³ tj. 30% po¿yczki zaci¹gniêtej na budo-
wê wysypiska odpadów komunalnych w Brzóstkowie.

WYKONANIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie %
010 01010 083 550.000 537.684 97,76

092 - 570 -
Razem rozdz. 550.000 538.254 97,86

01095 075 5.500 5.402 98,22
083 2.000 2.462 123,09
096 10.000 10.475 104,75

Razem rozdz. 17.500 18.339 104,79
Razem dzia³ 567.500 556.593 98,07

600 60014 232 90.000 90.000 100
Razem rozdz. 90.000 90.000 100

60016 626 175.000 175.000 100
629 285.719 285.719 100

Razem rozdz. 460.719 460.719 100
Razem dzia³ 550.719 550.719 100

700 70001 075 53.000 52.987 99,97
092 700 659 94,17

Razem rozdz. 53.700 53.646 99,90
70005 047 3.000 2.902 96,76

075 3.000 2.739 91,29
084 80.000 97.163 121,45
092 - 153 -

Razem rozdz. 86.000 102.957 119,72
Razem dzia³ 139.700 156.603 112,09

750 75011 201 57.800 57.800 100
Razem rozdz. 57.800 57.800 100

75023 097 - 346 -
Razem rozdz. - 346 -

Razem dzia³ 57.800 58.146 100,59
751 75101 201 1.512 1.512 100

Razem rozdz. 1.512 1.512 100
75110 201 24.994 24.994 100

Razem rozdz. 24.994 24.994 100
Razem dzia³ 26.506 26.506 100

754 75414 201 200 200 100
Razem rozdz. 200 200 100

Razem dzia³ 200 200 100
756 75601 035 15.000 18.417 122,98

091 - 180 -
Razem rozdz. 15.000 18.597 123,98
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 75615 031 1.217.000 1.238.546 101,77 
  032 260.000 247.792 95,30 
  033 28.500 28.514 100,05 
  034 17.000 14.975 88,09 
  050 - 736 - 
  069 - 35 - 
  091 - 4.770 - 
 Razem rozdz.  1.522.500 1.535.368 100,85 
 75616 031 288.000 260.572 90,48 
  032 400.000 395.075 98,77 
  033 4.000 4.143 103,56 
  034 58.000 57.755 99,58 
  036 8.000 3.167 39,58 
  037 100 24 24,00 
  043 12.000 11.589 96,58 
  049 10.000 7.610 76,10 
  050 51.000 56.426 110,64 
  069 - 2.265 - 
  091 4.900 6.196 126,45 
 Razem rozdz.  836.000 804.822 96,27 
 75618 041 20.000 22.075 110,38 
  046 660.000 647.781 98,15 
  048 91.334 91.334 100 
  091 - 117 - 
 Razem rozdz.  771.334 761.307 98,70 
 75621 001 871.561 809.600 92,89 
  002 15.000 20.264 135,09 
 Razem rozdz.  886.561 829.864 93,60 

Razem dzia³   4.031.395 3.949.958 97,97 
758 75801 292 6.096.435 6.096.435 100 

 Razem rozdz.  6.096.435 6.096.435 100 
 75802 292 1.557.135 1.557.135 100 
 Razem rozdz.  1.557.135 1.557.135 100 
 75805 292 605.618 605.618 100 
 Razem rozdz.  605.618 605.618 100 
 75814 035 - -134 - 
  036 - -620 - 
  050 - -143 - 
  091 - -103 - 
  092 - 8.922 - 
 Razem rozdz.  - 7.922 - 

Razem dzia³   8.259.188 8.267.110 100,09 
801 80101 075 12.000 11.397 94,97 

  097 1.000 4.576 457,6 
  201 6.050 6.050 100 
  270 44.247 44.247 100 
 Razem rozdz.  63.297 66.270 104,69 
 80110 083 48.000 50.612 105,44 
 Razem rozdz.  48.000 50.612 105,44 
 80195 203 40.679 40.679 100 
 Razem rozdz.  40.679 40.679 100 

Razem dzia³   151.976 157.561 103,67 
853 85303 201 781.300 781.300 100 

 Razem rozdz.  781.300 781.300 100 
 85313 201 20.680 18.680 90,33 
 Razem rozdz.  20.680 18.680 90,33 
 85314 201 623.443 623.443 100 
 Razem rozdz.  623.443 623.443 100 
 85315 203 106.468 106.468 100 
 Razem rozdz.  106.468 106.468 100 
 85316 201 7.975 7.973 99,98 
 Razem rozdz.  7.975 7.973 99,98 
 85319 097 - 27 - 
  201 136.200 136.200 100 
 Razem rozdz.  136.200 136.227 100 
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 85328 083 2.000 4.658 232,90 
  201 16.000 16.000 100 
 Razem rozdz.  18.000 20.658 114,76 
 85378 201 27.379 27.379 100 
 Razem rozdz.  27.379 27.379 100 
 85395 201 4.590 4.590 100 
  203 76.886 76.886 100 
 Razem rozdz.  81.476 81.476 100 

Razem dzia³   1.802.921 1.803.604 100,03 
854 85401 083 110.000 112.134 101,94 

 Razem rozdz.  110.000 112.13 101,94 
 85404 083 70.000 77.408 110,58 
 Razem rozdz.  70.000 77.408 110,58 
 85417 083 15.000 15.563 103,75 
  232 26.200 26.200 100 
 Razem rozdz.  41.200 41.763 101,36 

Razem dzia³   221.200 231.305 104,56 
900 90001 083 150.000 149.747 99,83 

  092 - 133 - 
 Razem rozdz.  150.000 149.880 99,92 
 90002 083 22.000 22.332 101,51 
  092 - 1 - 
 Razem rozdz.  22.000 22.333 101,51 
 90003 626 9.400 9.400 100 
 Razem rozdz.  9.400 9.400 100 
 90008 626 15.000 15.00 100 
 Razem rozdz.  15.000 15.000 100 
 90015 074 - 255 - 
  201 127.762 127.762 100 
 Razem rozdz.  127.762 128.017 100,20 
 90020 040 - 1.515 - 
 Razem rozdz.  - 1.515 - 

Razem dzia³   324.162 326.145 100,61 
921 92109 083 4.500 5.155 114,56 

  096 - 500 - 
 Razem rozdz.  4.500 5.655 125,67 
 92195 083 102.000 113.209 110,99 
  092 - 1.582 - 
 Razem rozdz.  102.000 114.791 112,54 

Razem dzia³   106.500 120.446 113,09 
926 92601 083 105.000 105.386 100,37 

 Razem rozdz.  105.000 105.386 100,37 
Razem dzia³   105.000 105.386 100,36 

 OGÓ£EM  16.344.767 16.310.282 99,78 
 

Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e dochody ogó³em wy-
konano w 99,78%, mimo to zbyt niskie wykonanie wyst¹pi³o
w pozycjach:

Nazewnictwo % wykonania Uwagi
- dzier¿awa gruntu 91,29 wzrasta ilo�æ zalegaj¹cych
- podatek rolny 95,30 wzrasta ilo�æ zalegaj¹cych
- podatek od �rodków transportowych 88,09 wzrasta ilo�æ zalegaj¹cych
- podatek od nieruchomo�ci gosp. ind. 90,48 wzrasta ilo�æ zalegaj¹cych
- podatek rolny gosp. ind. 98,77 wzrasta ilo�æ zalegaj¹cych
- podatek od spadku i darowizn 39,58 zbyt wysoki plan
- podatek od psów 24,00 zbyt wysoki plan
- op³ata administracyjna 76,10 zbyt wysoki plan
- udzia³y w podatku 92,89 udzia³y we wp³ywach z pod. doch. nie maj¹

charakteru dyrektywnego
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Na poziomie wy¿szym w stosunku do planu zrealizowano
dochody:

Nazewnictwo % wykonania Uwagi 
- za �wiadectwa miejsca poch. zwierz¹t 123,09 zbyt niski plan 
- wp³aty ze sprzeda¿y gruntu i nieruchomo�ci 121,45 w drodze przetargu wiêksze dochody ni¿ 

planowano 
- wp³ywy z karty podatkowej 122,98 zbyt niski plan 
- op³ata skarbowa 110,38 zbyt niski plan 
- udzia³y od osób prawnych 135,09 zbyt niski plan 
- podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 110,64 zbyt niski plan 
- prowizja od rozliczenia podatku  
 dochodowego 

457,30 zbyt niski plan 

- odp³atno�æ za �wiadczone us³ugi opiekuñcze 232,90 zwiêkszy³a siê liczba podopiecznych 
- odp³atno�æ za wynajem sali w MGOK 114,56 wiêksze zainteresowanie wynajmem 
 

Wykonanie dotacji z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialne-
go:

Dzia³ Plan (w z³) Wykonanie (w z³) %
750 � �rodki na adm. Rz¹dow¹ 57.800 57.800 100
751 � �rodki na prowadzenie rejestru wyborców i
przeprowadzenie referendum

26.506 26.506 100

754 � �rodki na �obronê cywiln¹� 200 200 100
801 � sfinansowanie wyprawek szkolnych 6.050 6.050 100
853 � na opiek¹ spo³eczn¹ 1.617.567 1.615.565,14 99,87
900 � na o�wietlenie dróg i ulic 127.762 127.762 100
Razem: 1.835.885 1.833.883,14 99,89

W dziale 756 rozdz.75615 i 75616 � Wp³ywy z podatku
rolnego podatku le�nego, podatku od czynno�ci cywilno-
prawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych,
jednostek organizacyjnych i od osób fizycznych, mimo wyso-
kiego wykonania w stosunku do planu z analizy kont poszcze-
gólnych p³atników wynika, ¿e na koniec roku figurowa³y
zaleg³o�ci:

- podatek od nieruchomo�ci uspo³. 33.693z³

- podatek rolny od gosp. uspo³. 39.596z³

- podatek od �r. transportowych uspo³. 425 z³

- podatek od nieruchomo�ci gosp. ind. 30.951 z³

- podatek rolny od gosp. ind. 44.258 z³

- podatek le�ny 691 z³

- podatek od �r. transportowych 12.500 z³

- podatek od spadku i darowizn 4.111 z³

- podatek od czynno�ci cywilno-prawnych 493 z³

- op³ata skarbowa 274 z³

- op³ata eksploatacyjna 8.280 z³

Na wszystkie zaleg³o�ci dochodów w³asnych wystawiono
upomnienia i tytu³y egzekucyjne.
Rada Miejska na skutek obni¿enia stawek podatkowych zani-
¿y³a dochody w³asne o kwotê 349.036 z³

Wydatki

Planowane wydatki na pocz¹tku roku - 14.166.136 z³
Na koniec roku po zmianach na ogólny plan � 15.948.335,88
z³ wykonano � 14.782.786,96 z³
co stanowi 92,69%

Z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

Wydatki Plan Wykonanie %
Wydatki bie¿¹ce
w tym:
Wydatki na zadania zlecone
Wydatki w drodze porozumienia
Wydatki na walkê z alkoholizmem
Dotacje z bud¿etu gminy
2. Wydatki maj¹tkowe

14.197.467

1.809.379
116.200
91.334

432.135
1.750.869

13.329.460

1.807.377,14
116.200

88.840,74
425.643

1.453.327

93,89

99,89
100,00
97,27
98,49
83,01
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Wydatki bie¿¹ce to:
Utrzymanie rady, pracowników o�wiaty, administracji rz¹-

dowej i samorz¹dowej, pracowników kultury, opieki spo³ecz-
nej, pracowników fizycznych przy obs³udze obiektów gmin-
nych, osób robót publicznych, grup sportowych. Koszty utrzy-
mania gminnych obiektów i urz¹dzeñ u¿yteczno�ci publicznej,
obiektów administracyjnych takich jak: szko³y podstawowe,
oddzia³y przedszkolne, gimnazjum, przedszkola, dowozy dzie-
ci do szkó³, �wietlice szkolne i wiejskie, boiska i urz¹dzenia
sportowe, obiektów i sprzêtu OSP, oczyszczalnie �cieków,
kanalizacja sanitarna i deszczowa, hydrofornie i sieci wodo-
ci¹gowe, sk³adowisko odpadów komunalnych, drogi gminne,
ulice i ich o�wietlenie, zieleñ gminna i zadrzewienia a tak¿e
sprawy obrony cywilnej, przeciwpo¿arowej, opieki socjalnej,
pomocy spo³ecznej, utrzymania mieszkañ komunalnych, pro-
mocja gminy i wspó³praca z zagranic¹.

Gmina realizowa³a ustawowe zadania w³asne, które maj¹
charakter obowi¹zkowy i zadania zlecone z zakresu przygoto-
wania i przeprowadzenia referendum.

Na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹-
du terytorialnego otrzymali�my dotacje w kwocie 116.200 z³
co stanowi 100% wykonania planu rocznego, w tym:
- drogi powiatowe 90.000 z³

- schronisko szkolne 26.200 z³

Wydatki zwi¹zane z realizacj¹ gminnego programu profi-
laktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych wykonano
w kwocie 88.840,74 z³ co stanowi 97,27% kwoty zaplanowa-
nej. Dochody z tytu³u wp³ywów z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu wykonano w kwocie 91.334,06 z³ co stano-
wi 100% planowanej kwoty.

Zgodnie z podpisanymi porozumieniami na prowadzenie
szkó³ niepublicznych, utrzymanie schroniska dla zwierz¹t oraz
wspó³ finansowanie zakupu samochodu przekazano dotacje
w kwocie 425.643 z³

WYKONANIE WYDATKÓW WG KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie % 
010 01010 4210 15.000 8.263 55,09 

  4260 112.600 104.384 92,70 
  4270 62.000 61.595 99,35 
  4300 22.000 9.423 42,83 
  4430 35.000 30.385 86,81 
  4530 10.000 4.680 46,80 
 Razem rozdz.  256.600 218.730 85,24 
 01030 2850 12.400 6.697 54,01 
 Razem rozdz.  12.400 6.697 54,01 
 01095 4100 8.000 1.150 14,38 
  4210 2.000 505 25,24 
  4270 30.000 14.994 49,98 
  4300 20.000 12.353 61,77 
 Razem rozdz.  60.000 29.002 48,34 

Razem dzia³   329.000 254.429 77,33 
600 60014 4210 49.774 49.774 100 

  4270 9.587 9.587 100 
  4300 30.639 30.639 100 
 Razem rozdz.  90.000 90.000 100 
 60016 4210 49.000 48.733 99,46 
  4270 140.000 126.484 90,35 
  4300 27.000 22.690 84,04 
  6050 527.138 498.045 94,48 
  6052 571.438 571.438 100 
  6060 3.600 3.595 99,87 
 Razem rozdz.  1.318.176 1.270.985 96,42 

Razem dzia³   1.408.176 1.360.985 96,65 
630 63095 6050 150.000 85.311 56,87 

 Razem rozdz.  150.000 85.311 56,87 
Razem dzia³   150.000 85.311 56,87 

700 70001 4210 22.000 21.940 99,73 
  4260 10.000 6.041 60,41 
  4270 16.000 13.470 84,19 
  4300 15.500 14.628 94,37 
 Razem rozdz.  63.500 56.079 88,31 
 70005 4300 20.000 13.183 65,92 
 Razem rozdz.  20.000 13.183 65,92 

Razem dzia³   83.500 69.262 82,95 
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750 75011 4010 65.500 61.859 94,44 
  4040 5.200 5.077 97,63 
  4110 11.500 11.490 99,91 
  4120 1.700 1.634 96,10 
  4210 3.600 3.514 97,62 
  4260 500 - - 
  4300 1.000 517 51,76 
  4410 400 78 19,50 
  4440 1.400 1.353 96,64 
 Razem rozdz.  90.800 85.522 94,19 
 75022 3030 48.000 47.981 99,96 
  4210 1.400 1.339 95,65 
  4410 2.000 1.706 85,27 
  4420 1.000 780 78,02 
 Razem rozdz.  52.400 51.806 98,87 
 75023 3030 10 000 8 700 87,00 
  4010 1.259.600 1.039.672 82,54 
  4040 74.000 73.966 99,95 
  4110 239.490 182.151 76,06 
  4120 32.760 30.197 92,18 
  4210 74.672 52.676 70,54 
  4260 50.000 30.349 60,70 
  4270 31.000 4.801 15,49 
  4300 134.000 130.513 97,40 
  4410 35.000 29.670 84,77 
  4430 20.500 9.513 46,41 
  4440 35.600 35.600 100 
  6060 20.000 18.548 92,74 
 Razem rozdz.  2.016.622 1.646.356 81,64 
 75047 4100 27.000 26.264 97,27 
 Razem rozdz.  27.000 26.264 97,27 
 75095 4210 22.470 17.476 77,77 
  4300 24.000 13.966 58,19 
 Razem rozdz.  46.470 31.442 67,66 

Razem dzia³   2.233.292 1.841.390 82,45 
751 75101 4210 399 399 100 

  4300 1.113 1.113 100 
 Razem rozdz.  1.512 1.512 100 
 75110 3030 17.921 17.921 100 
  4110 314 314 100 
  4120 45 45 100 
  4210 1.203 1.203 100 
  4300 4.161 4.161 100 
  4410 1.350 1.350 100 
 Razem rozdz.  24.994 24.994 100 

Razem dzia³   26.506 26.506 100 
754 75405 6220 18.000 18.000 100 

 Razem rozdz.  18.000 18.000 100 
 75412 3030 13.000 8.603 66,18 
  4210 41.500 34.186 82,38 
  4260 23.000 19.804 86,11 
  4270 27.000 24.994 92,57 
  4300 20.000 19.564 97,82 
  4430 8.500 8.343 98,15 
  6060 15.000 15.000 100 
 Razem rozdz.  148.000 130.494 88,17 
 75414 4210 200 200 100 
 Razem rozdz.  200 200 100 

Razem dzia³   166.200 148.694 89,47 
757 75702 8070 221.800 201.020 90,63 

 Razem rozdz.  221.800 201.020 90,63 
Razem dzia³   221.800 201.020 90,63 

801 80101 2540 399.135 392.643 98,37 
  3020 136.000 130.123 95,67 
  3240 6.050 6.050 100 
  3250 3.000 - - 
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  4010 1.719.200 1.711.158 99,53 
  4040 134.200 132.629 98,83 
  4110 339.600 333.346 98,16 
  4120 50.400 46.106 91,48 
  4210 180.397 179.890 99,72 
  4240 134.250 133.926 99,76 
  4260 158.500 150.288 94,82 
  4270 177.500 166.754 93,95 
  4280 2.500 1.560 62,40 
  4300 189.515 183.940 97,06 
  4410 4.500 3.165 70,33 
  4440 114.800 111.545 97,16 
 Razem rozdz.  3.749.574 3.683 123 98,23 
 80104 3020 14.900 14.787 99,24 
  3250 300 - - 
  4010 190.400 187.847 98,66 
  4040 13.300 13.246 99,59 
  4110 39.400 36.838 93,49 
  4120 5.500 5.170 94,00 
  4210 7.200 7.199 99,98 
  4240 3.000 2.943 98,10 
  4260 11.700 11.700 100 
  4270 2.800 2.690 95,71 
  4280 200 - - 
  4300 5.800 5.799 99,98 
  4410 800 - - 
  4440 10.900 10.815 99,22 
 Razem rozdz.  306.200 299.034 97,66 
 80110 3020 65.000 64.640 99,45 
  4010 992.300 970.395 97,79 
  4040 70.900 68.953 97,25 
  4110 201.100 187.583 93,28 
  4120 27.500 26.672 96,99 
  4210 61.500 61.470 99,95 
  4240 5.000 4.893 97,86 
  4260 64.600 41.270 63,88 
  4270 6.500 6.244 96,06 
  4280 800 729 91,12 
  4300 79.500 75.152 94,53 
  4410 2.000 1.947 97,35 
  4440 63.400 63.390 99,98 
  6060 10.000 8.540 85,40 
 Razem rozdz.  1.650.100 1.581.878 95,86 
 80113 3020 2.300 2.120 92,17 
  4010 40.700 38.768 95,25 
  4040 3.300 2.629 79,66 
  4110 8.100 7.428 91,70 
  4120 1.100 1.042 94,72 
  4210 2.200 2.180 99,09 
  4300 403.000 402.855 99,96 
  4440 2.300 2.263 98,39 
 Razem rozdz.  463.000 459.285 99,19 
 80114 4010 142.500 142.473 99,98 
  4040 10.900 9.741 89,36 
  4110 26.000 25.976 99,90 
  4120 3.700 3.685 99,59 
  4210 8.500 8.464 99,57 
  4260 500 116 23,20 
  4270 700 - - 
  4300 8.500 7.759 91,28 
  4410 500 241 48,20 
  4440 4.200 4.172 99,33 
  6060 4.500 4.500 100 
 Razem rozdz.  210.500 207.127 98,39 
 80146 4300 26.300 20.398 77,55 
 Razem rozdz.  26.300 20.398 77,55 

 



� 9652 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 Poz. 2025

 80195 4300 468 468 100 
  4440 40.211 40.211 100 
 Razem rozdz.  40.679 40.679 100 

Razem dzia³   6.446.326 6.291.524 97,60 
851 85154 3030 7.400 7.320 98,92 

  4010 18.000 17.012 94,51 
  4040 1.200 1.200 99,96 
  4110 3.900 3.121 80,03 
  4120 800 444 55,48 
  4210 12.193 12.114 99,35 
  4260 5.000 4.980 99,60 
  4300 39.134 39.129 99,99 
  4410 3.200 3.014 94,17 
  4440 507 507 100 
 Razem rozdz.  91.334 88.841 97,27 

Razem dzia³   91.334 88.841 97,27 
853 85303 3020 3.500 3.500 100 

  4010 445.000 445.000 100 
  4040 34.733 34.733 100 
  4110 83.159 83.159 100 
  4120 11.260 11.260 100 
  4210 33.244 33.244 100 
  4220 55.155 55.155 100 
  4230 8.390 8.390 100 
  4260 43.973 43.973 100 
  4270 16.602 16.602 100 
  4300 25.182 25.182 100 
  4410 1.733 1.733 100 
  4430 3.401 3.401 100 
  4440 14.967 14.967 100 
  4480 1.001 1.001 100 
 Razem rozdz.  781.300 781.300 100 
 85313 4130 20.680 18.680 90,32 
 Razem rozdz.  20.680 18.680 90,32 
 85314 3110 724.464 724.464 100 
  4110 28.979 28.979 100 
 Razem rozdz.  753.443 753.443 100 
 85315 3110 246.468 199.096 80,77 
 Razem rozdz.  246.468 199.096 80,77 
 85316 3110 7.975 7.973 100 
 Razem rozdz.  7.975 7.973 100 
 85319 3020 1.280 1.280 100 
  4010 138.868 138.867 100 
  4040 9.934 9.933 100 
  4110 26.369 26.368 100 
  4120 3.644 3.644 100 
  4210 14.763 14.763 100 
  4260 960 960 100 
  4270 2.103 2.103 100 
  4300 13.179 13.179 100 
  4410 7.260 7.260 100 
  4440 4.172 4.172 100 
 Razem rozdz.  222.532 222.529 100 
 85328 4300 45.100 45.099 100 
 Razem rozdz.  45.100 45.099 100 
 85378 3110 27.379 27.379 100 
 Razem rozdz.  27.379 27.379 100 
 85395 3110 112.344 112.344 100 
 Razem rozdz.  112.344 112.344 100 

Razem dzia³   2.217.221 2.167 843 97,77 
854 85401 3020 4.000 3 967 99,17 

  4010 101 320 100 945 99,63 
  4040 7 400 7 363 99,50 
  4110 19 820 19 750 99,65 
  4120 2 800 2 751 98,25 
  4210 2 920 2 913 99,76 
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  4220 109 700 109 600 99,90 
  4260 1 350 1 337 99,04 
  4270 100 86 86,00 
  4280 100 60 60,00 
  4300 8 820 8 820 100 
  4440 6 000 5 945 99,08 
 Razem rozdz.  264.330 263.537 99,70 
 85404 3020 7.500 7.466 99,54 
  4010 144.950 144.947 99,99 
  4040 12.850 12.836 99,89 
  4110 28.000 27.993 99,97 
  4120 3.900 3.896 99,89 
  4210 5.950 5.904 99,23 
  4220 27.220 27.220 100 
  4240 950 938 98,73 
  4260 7.900 7.142 90,41 
  4270 11.400 11.374 99,77 
  4280 400 324 81,00 
  4300 4.500 4.197 93,26 
  4410 200 79 39,50 
  4440 8.600 8.571 99,66 
 Razem rozdz.  264.320 262.887 99,45 
 85417 4010 12.700 12.700 100 
  4040 1.027 1.027 100 
  4110 2.397 2.397 100 
  4120 336 336 100 
  4210 1.744 1.744 100 
  4260 2.089 2.089 100 
  4270 18.883 18.883 100 
  4300 1.348 1.348 100 
  4440 676 676 100 
 Razem rozdz.  41.200 41.200 100 
 85446 4300 850 750 88,24 
 Razem rozdz.  850 750 88,24 

Razem dzia³   570.700 568.374 99,59 
900 90001 4210 27.000 25.592 94,79 

  4260 84.000 82.220 97,88 
  4270 14.000 11.618 82,99 
  4300 17.000 16.040 94,35 
  4430 22.000 19.872 90,33 
  4530 5.000 397 7,93 
  6050 321.793 153.460 47,69 
 Razem rozdz.  490.793 309.199 63,00 
 90002 4210 5.000 4.705 94,10 
  4260 1.000 705 70,50 
  4270 6.500 5.411 83,25 
  4300 8.000 7.794 97,42 
  4430 14.000 13.961 99,72 
  4530 1.000 - - 
 Razem rozdz.  35.500 32.576 91,76 
 90003 4210 96.000 94.669 98,61 
  4270 23.000 22.315 97,02 
  4300 29.000 27.588 95,13 
  4430 3.100 2.663 85,91 
  6060 109.400 76.890 70,28 
 Razem rozdz.  260.500 224.125 86,04 
 90004 4210 10.000 9.046 90,46 
 Razem rozdz.  10.000 9.046 90,46 
 90008 4210 15.000 13.203 88,02 
  4300 29.000 22.217 76,61 
 Razem rozdz.  44.000 35.420 80,50 
 90013 2820 15.000 15.000 100 
 Razem rozdz.  15.000 15.000 100 
 90015 4260 350.762 348.039 99,22 
  4270 87.000 65.458 75,24 
  4300 9.000 8.244 91,60 
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 Razem rozdz.  446.762 421.741 94,40 
Razem dzia³   1.302.555 1.047.107 80,39 

921 92109 3030 3.400 3.322 97,71 
  4010 98.000 94.744 96,68 
  4040 6.812 6.812 99,99 
  4110 17.100 17.013 99,49 
  4120 2.350 2.148 91,42 
  4210 70.100 65.895 94,00 
  4260 15.000 7.455 49,70 
  4270 22.000 21.708 98,67 
  4300 70.969 68.623 96,69 
  4410 8.800 8.729 99,19 
  4430 3.000 1.730 57,67 
  4440 2.537 2.537 100 
 Razem rozdz.  320.068 300.716 93,95 
 92116 4010 90.676 89.825 99,06 
  4040 7.230 7.230 99,99 
  4110 18.137 16.604 91,55 
  4120 2.485 2.212 89,01 
  4210 6.930 6.801 98,15 
  4240 3.656 3.573 97,74 
  4260 3.000 2.399 79,98 
  4300 4.000 3.609 90,23 
  4410 1.000 49 4,92 
  4440 3.044 3.044 100 
 Razem rozdz.  140.158 135.346 70,92 
 92195 4210 89.500 59.720 66,73 
  4260 21.000 18.452 87,87 
  4300 4.500 4.090 90,88 
  4530 1.000 - - 
 Razem rozdz.  116.000 82.262 70,92 

Razem dzia³   576.226 518.324 89,95 
926 92601 4110 1.500 379 25,27 

  4120 500 54 10,78 
  4210 30.000 26.694 88,98 
  4260 40.000 34.538 86,34 
  4300 10.000 8.754 87,54 
 Razem rozdz.  82.000 70.419 85,88 
 92695 4210 7.600 7.085 93,23 
  4300 33.900 33.863 99,89 
  4410 2.000 1.810 90,47 
 Razem rozdz.  43.500 42.758 98,29 

Razem dzia³   125.500 113.177 90,18 
 OGÓ£EM  15.948.336 14.782.787 92,69 

 

Analizuj¹c poszczególne pozycje wydatków stwierdziæ
nale¿y, ¿e realizacja kszta³tuje siê od 14,38% wykonania planu
rocznego w dziale 010, rozdz.01095 - �Pozosta³a dzia³alno�æ�
dot. prowizji za wydawanie �wiadectw miejsca pochodzenia
zwierz¹t � zmieniono przepisy a plan nie uleg³ zmianie. Do
100% wykonania planu w dziale 600 rozdz.60014 � �Drogi
publiczne powiatowe�- dot. utrzymania dróg powiatowych
zgodnie z porozumieniem, w dziale 751, rozdz. 75101 �
�Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa� dot. prowadzenia rejestru wyborców oraz
przeprowadzenia referendum, w dziale 754, rozdz.75415 i
dziale 900, rozdz.90013 � dot. przekazania dotacji na �Schro-
nisko dla zwierz¹t�.
Najwiêcej �rodków przeznaczono na wydatki bie¿¹ce w dziale
�O�wiata i wychowanie� oraz �Opieka spo³eczna�.

1. Rolnictwo i ³owiectwo.

W dziale tym na bie¿¹ce utrzymanie hydroforni, sieci
wodoci¹gowej to wydatek 218,730 z³

W rozdz. �Izby rolnicze�- zbyt niskie wykonanie, gdy¿
ostatnia wp³ata na rzecz Izb rolniczych nast¹pi³a w stycz-
niu b.r.

W rozdz. �Pozosta³a dzia³alno�æ�- wykonanie 48,34%, czê-
�ciowo zap³acono za odbiór padliny 12.354 z³ i czyszczenie
rowów 14.995 z³, czê�æ prac wykonano w ramach robót
publicznych.

2. Transport i ³¹czno�æ

Wykonanie ogó³em 96,65% planu w tym drogi gminne
96,42%. Wydatki bie¿¹ce dot. zakupu tablic informacyj-
nych, 1.777 ton ¿u¿la, 200 ton t³ucznia z transportem
i zimowym utrzymaniem zap³acono z bud¿etu 197.905
z³.W ramach tych �rodków równie¿ dokonano obcinki
drzew i profilowanie dróg.

Dotacja celowa w kwocie 90.000 z³ zosta³a przeznaczona
na zakup kostki brukowej i zimowe utrzymanie ulic



� 9655 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 100 Poz. 2025

w mie�cie zgodnie z porozumieniem, wykonawstwo
w ramach robót publicznych.

W tym roku inwestycje drogowe to:

- droga Chrzan 1485 mb., warto�æ � 576.324,56 z³

- droga Kamieñ - Ludwinów 600 mb., warto�æ �
57.649,28 z³

- droga Raszewy � 268 mb., warto�æ 105.141 z³

- droga Prusinów � 1.100 mb., warto�æ 265.523 z³

- ulice w mie�cie ¯erków, warto�æ  64.844 z³

Z ogólnej kwoty 1.064.482 z³ to 93,94% nak³ady na drogi
wiejskie a 6,06% na drogi w mie�cie.

3. Turystyka

Wykonanie planu 56,87% - gdy¿ pó�no rozpoczêto realiza-
cjê inwestycji �Budowa centrum�

4. Gospodarka mieszkaniowa

Wykonanie 82,95% planowanych wydatkowano na: bie¿¹-
ce remonty dachów, kominów, klatek schodowych
w budynkach komunalnych w Lubini Ma³ej i ¯erkowie.
Materia³y i towar zakupiono za 21.940 z³, prace czê�ciowo
wykonano w ramach robót publicznych. Op³aty czynszów,
za pr¹d, us³ugi kominiarskie, wywóz nieczysto�ci wyniós³
34.139 z³. Na gospodarkê gruntami i nieruchomo�ciami �
wydatkowano13.183 z³, zap³acono za wycenê dzia³ek, us³u-
gi geodezyjne, wypisy z ksi¹g wieczystych, sporz¹dzanie
aktów notarialnych, operatów szacunkowych.

5. Administracja publiczna

W dziale tym plan wydatków zosta³ wykonany w 82,45%.
Funkcjonowanie Urzêdu Stanu Cywilnego, Obrony Cywil-
nej to wydatek 57.800 z³ zadanie zlecone i 27.722 z³ zadanie
w³asne gminy. Utrzymanie Rady Miejskiej ̄ erkowa -51.805
z³.Wyp³ata inkasa dla so³tysów- 26.264 z³

Utrzymanie 16 etatów administracji Urzêdu, konserwato-
rów hydroforni 5,75 etatu, 2 etaty konserwatorów oczysz-
czalni �cieków, 4 etaty pracowników fizycznych, 50%

kosztów pracowników robót publicznych (38,7 etatu �
242,518 z³), ³¹cznie na p³ace wydatkowano 1.039.672 z³,
op³acono sk³adki ZUS 17,23%, i Fundusz Pracy 2,45%.

Pozosta³e wydatki rzeczowe to: zakup materia³ów biuro-
wych, �rodków czysto�ci, prenumerata czasopism, litera-
tury tj. Dzienników Ustaw, Monitorów, biuletynów infor-
macyjnych, druków, programów komputerowych abona-
ment gazet so³eckich, zakup ga�nic, papieru, tonerów itp.
Us³ugi materialne: op³ata RTV, konserwacja centrali tele-
fonicznej, ksero, komputerów, og³oszenia prasowe, us³ugi
kominiarskie, za rozmowy telefoniczne, gaz, pr¹d, woda,
drobne remonty. Koszty egzekucyjne, op³aty komornicze,
sk³adki na stowarzyszenia, us³ugi prawne, wspó³praca
z zagranic¹, odpis na fundusz socjalny.

6. Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej � kontro-
li i ochrony prawa oraz s¹downictwa.

Zap³acono za prowadzenie rejestru wyborców 1.512 z³,
a 24.994 z³ wydatkowano na przeprowadzenie referendum
� s¹ to zadania zlecone.

7. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa.

W ramach tego dzia³u realizowano wydatki dotycz¹ce
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej � 115.494 z³. Zakupiono pali-
wo, wê¿e stra¿ackie, akumulatory, ga�nice, mundury stra-
¿ackie, uiszczono op³aty za gaz, energiê, wodê, sk³adki
ubezpieczeniowe, wyp³acono rycza³ty dla kierowców za
udzia³ w akcjach ga�niczych. Dokonano równie¿ remon-
tów i modernizacji stra¿nic w Szczonowie, Dobieszczy�nie
i ¯erkowie. Najwiêksze nak³ady poczyniono w OSP Komo-
rze � ogó³em 24.077 z³. Przekazano dotacjê na zakup
samochodu w kwocie 15.000 z³. Zakupiono materia³y do
konserwacji sprzêtu Obrony Cywilnej � zadanie zlecone.

8. Ró¿ne rozliczenia

Kwotê 201.020 z³ uiszczono na sp³atê odsetek od kredytów
i po¿yczki na budowê gimnazjum, hali sportowej, budowê
wysypiska w Brzóstkowie.

9. O�wiata i wychowanie

L. p Dzia³ Rozdzia³ Tre�æ Plan na 2003 rok 
Wykonanie za 

2003 r. 
Wska�nik% 
wykonania 

 801  O�wiata i wychowanie 6.446.325,90 6.291.524,40 97,6 
1  80101 Szko³y podstawowe 3.749.546,90 3.683.122,52 98,23 
   z tego: p³ace i pochodne 2.243.400 2.223.238,53 99,10 
   pozap³acowe 1.506.146,90 1.459.883,99 96,93 

2  80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 306.200 299.034,31 97,66 
   z tego: p³ace i pochodne 2487.600 243.101,10 97,79 
   pozap³acowe 57.600 55.933,21 97,11 

3  80110 Gimnazja 1.650.100 1.581.878,37 95,87 
   z tego: p³ace i pochodne 1.291.800 1.253.607,40 97,04 
   pozap³acowe 348.300 319.730,97 91,80 
   zakupy inwestycyjne 10.000 8.540 85,40 

4  80113 Dowozy uczniów do szkó³ 463.000 459.285,03 99,20 
   z tego: p³ace i pochodne 53.200 49.866,71 93,73 
   pozap³acowe 409.800 409.418,321 99,91 
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5  80114 GZEAS 210.500 207.127,18 98,40 
   z tego: p³ace i pochodne 183.100 181.874,76 99,33 
   pozap³acowe 22.900 20.752,42 90,62 
   zakupy inwestycyjne 4.500 4.500 100,00 

6  80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 26.300 20.397,99 77,56 
   z tego: pozap³acowe 26.300 20.397,99 77,56 

7  80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 40.679 40.679 100,00 
   z tego: pozap³acowe 40.679 40.679 100,00 

 

Przeciêtna liczba dzieci w szko³ach 1.542.
Bud¿et na jednego ucznia 3.741,98 ³¹cznie z inwestycjami
i dowo¿eniem dzieci do szkó³.
�rednia liczba uczniów zmniejszy³a siê o 52 dzieci w stosunku
do ubieg³ego roku.
Dla istniej¹cych Stowarzyszeñ Edukacyjnych przekazano do-
tacjê w wysoko�ci 392.643 z³
- Lubinia Ma³a � 201.188 z³,

- Ludwinów � 191.455 z³

W 2003 roku na emeryturê odesz³y 4 osoby � 2 nauczy-
cielki, 1 sprz¹taczka, 1 osoba z GZEAS.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sfinanso-
wa³a zakup po 4 komputery z drukark¹ dla szkó³ w Chrzanie,
Dobieszczy�nie i ¯erkowie.
Na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów
przekazano �rodki w kwocie 40.211 z³.
Dokszta³canie doskonalenie zawodowe nauczycieli to wyda-
tek 20.398 z³.
W roku sprawozdawczym poniesione zosta³y du¿e nak³ady na
remonty w szko³ach. Dla ¯erkowa, Komorza i Chrzana ³¹cznie
zakupiono materia³y i sprzêt za kwotê: 303.652 z³, pracê
wykonali pracownicy robót publicznych.

WYKONANIE BUD¯ETU W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓW-
KACH

1. Szko³a Podstawowa w Chrzanie

Przeciêtne zatrudnienie w etatach14,41

w tym: nauczyciele 11,66 etatów

obs³uga 2,75 �

Przeciêtna liczba uczniów 172

Bud¿et na 1 ucznia 2.781,23 z³

Ilo�æ oddzia³ów: do 31.08.03 7 od 1.09.03 8

Wydatki ogó³em b478.371,65

w tym: p³acowe 365.437,99

pozap³acowe 112.933,66

Ilo�æ oddzia³ów zwiêkszy³a siê - od 1.09.03 r. utworzono
drugi oddzia³ przedszkolny.

Szko³a znajduje siê w 2 budynkach: w Chrzanie i Stêgoszy.

W Szkole Chrzan mieszcz¹ siê klasy 1-3 i 2 oddzia³y
przedszkolne a w Stêgoszy klasy 4-6.

Poz. 2025

Na ogrzewanie gazowe wydano - 8.353,86 z³, na zakup
wyk³adziny pod³ogowej - 1.693,29 z³, kserokopiarki po
regeneracji - 2.400 z³, odkurzacza i magnetofonu �591 z³,
opraw o�wietleniowych i ich za³o¿enie - 891,03 z³, naucza-
nie jêzyka angielskiego - 14.019,94 z³ i za³o¿enie wyk³adzi-
ny w salach lekcyjnych w Stêgoszy - 3.156,46 z³.

2. Szko³a Podstawowa w Dobieszczy�nie

Przeciêtne zatrudnienie w etatach15,54

w tym: nauczyciele 12,16etatów

obs³uga 3,38,

Przeciêtna liczba uczniów 144

Bud¿et na 1 ucznia 4.152,69 z³

Ilo�æ oddzia³ów: do 31.08.03 r. - 8 od 1.09.03 r. 7

Wydatki ogó³em 597.986,74

w tym: p³acowe 440.761,99

pozap³acowe 157.224,75

Liczba oddzia³ów zmniejszy³a siê, obecnie jest 6 oddzia³ów
klas 1-6 i 1 oddz. przedszkolny.

Na ogrzewanie gazowe wydano - 41.920,28 z³, przystoso-
wanie pomieszczeñ dla przedszkola i zakup rega³u - 2.740,96
z³, zakup komputerów -9.100 z³, biurko - 1.098 z³, pracow-
nia jêzykowa - 9.179,99 z³, nauczanie jêzyka angielskiego
- 4.637,52 z³, dzier¿awa zbiornika na gaz - 1.156,84 z³,
ubezpieczenie budynków i komputerów - 2.552,10 z³, insta-
lacja systemu alarmowego - 1.800 z³, akredytacja zespo³u
teatralnego - 1.400 z³.

3. Szko³a Podstawowa w Komorzu

Przeciêtne zatrudnienie w etatach16,92

w tym: nauczyciele 12,73etatów

obs³uga 4,19

Przeciêtna liczba uczniów 139

Bud¿et na 1 ucznia 4.728,20 z³

Ilo�æ oddzia³ów: 7

Wydatki ogó³em 657.220,06

w tym: p³acowe 442.266,79

pozap³acowe 214.953,27
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W szkole prowadzona jest równie¿ dzia³alno�æ: dowo¿enia
uczniów - 1 etat nauczyciel i �wietlica - 1 etat obs³ugi do
rozliczania i przygotowania posi³ków dla 42 uczniów ob-
jêtych pomoc¹ MGOPS w ¯erkowie.

W szkole jest obecnie 6 oddzia³ów klas 1-6 i 1 oddzia³
przedszkolny.

Wysokie nak³ady remontowe spowodowa³y wzrost bud¿e-
tu na 1 ucznia.

Zakupiono artyku³y do remontu instalacji elektrycznej -
8.991,96 z³ (prace wykonali nieodp³atnie rodzice), oraz
materia³y budowlane, parkiet, lakier, farby i piasek na
kwotê - 26.411 z³ (remont wykonali pracownicy interwen-
cyjni), zakupiono wagê lekarsk¹ - 1.197,74 z³ oraz zestaw
do æwiczeñ - 1.10 z³ i meble szkolne - 17.355,72 z³,
naprawiono dach - 3.000 z³, za³o¿ono wyk³adzinê pod³o-
gow¹ - 10.148,74 z³, wymieniono grzejniki, instalacjê c.o.
i instal. kanalizacji - 19.403,59 z³, na naukê jêzyka angiel-
skiego wydano - 6.183,36 z³, na remont przewodów komi-
nowych - 2.121 z³.

4. Oddzia³ Zamiejscowy Szko³y ¯erków w Raszewach

Przeciêtne zatrudnienie w etatach   4,28

w tym: nauczyciele 3,78 etaty

obs³uga 0,50 etatu

Przeciêtna liczba uczniów 59

Bud¿et na 1 ucznia 2.602,63 z³

Ilo�æ oddzia³ów: do 31.08.03 4 od 1.09.03 3

Wydatki ogó³em 153.555,12

w tym: p³acowe 126.426,55

pozap³acowe 27.128,57

Liczba oddzia³ów zmniejszy³a siê, obecnie w szkole s¹
2 oddzia³y klas 1-2 oraz 1 oddzia³ przedszkolny.

Na ogrzewanie gazowe wydano 4.266,17 z³, zakupiono
wyk³adzinê do sal lekcyjnych - 1.363,90 z³, nauczanie
jêzyka niemieckiego - 2.698,-z³.

5. Szko³a Podstawowa w ¯erkowie

Przeciêtne zatrudnienie w etatach   44,38

w tym: nauczyciele 31,57 etaty

obs³uga 12,81

Przeciêtna liczba uczniów 463

Bud¿et na 1 ucznia 4.038,11 z³

Liczba oddzia³ów: 18 (bez wydatków na zakup ¿ywno-
�ci)

Wydatki ogó³em 1.869.642,91

w tym: p³acowe 1.244.865,04

pozap³acowe 624.777,87

W szkole jest 16 oddzia³ów klas 1-6 i 2 oddzia³y przedszkol-
ne, prowadzona jest równie¿ dzia³alno�æ: - dowo¿enie
uczniów do szkó³ (1 etat) �wietlica (zatrudnienie 2 et.
nauczycieli i 4 etaty obs³ugi w sto³ówce)

Przeciêtnie wydaje siê ok. 426 posi³ków dziennie, dowo-
¿one s¹ obiady do szko³y w Raszewach, szko³y i przedszko-
la w Dobieszczy�nie - koszt dowozów 6.815,-z³ rocznie. Od
X/03 do¿ywianiem objêtych jest równie¿ 13 dzieci z O�rod-
ka Wsparcia w ¯erkowie.

Wzrost bud¿etu na 1 ucznia spowodowany jest du¿ymi
nak³adami na remonty.

Wymieniono okna z parapetami - 75.553,21 z³, za³o¿ono
wyk³adzinê pod³ogow¹ w salach lekcyjnych - 24.535,01 z³,
lampy o�wietleniowe z wymian¹ i prace elektryczne -
13.777,61 z³, zakupiono farby i artyku³y malarskie - 17.728,24
z³, p³ytki posadzkowe i klej - 28.038,69 z³, wymieniono
pokrycie dachowe na budynku w Lisewie - 13.932,78 z³,
prace przy naprawie i konserwacji instalacji c.o. - 5.865,95
z³, na zakup mebli szkolnych, tablic, szaf do szatni
i kserokopiarki wydano - 70.896,28 z³.

Koszt ogrzewania gazowego budynków przy ul. Cmentar-
nej i Kolejowej wyniós³ - 63.605,85, nauka jêzyka angiel-
skiego i niemieckiego - 63.841,51 z³, sk³adka ubezpieczenia
- 1.504,60 z³.

Dla �wietlicy zakupiono sprzêt kuchenny i 4 termosy
obiadowe - 6.029,48 z³.

6. Gimnazjum w ¯erkowie

Przeciêtne zatrudnienie w etatach   38,64

w tym: nauczyciele 30,81 etatów

obs³uga 7,83 etaty

Przeciêtna liczba uczniów 565

Bud¿et na 1 ucznia 2.799,78 z³

Ilo�æ oddzia³ów: 20

Wydatki ogó³em 1.581.878,37

w tym: p³acowe 1.253.607,40

pozap³acowe 319.730,97

zakupy inwest. 8.540

Wydatki w tym rozdziale ponoszone s¹ na gimnazjum
i halê sportow¹.

Na ogrzewanie gazowe wynios³y - 40.350,36 z³, op³aty za
ubezpieczenie budynku i sprzêtu komputerowego -
10.362,20 z³, nauczanie jêzyka angielskiego i niemieckiego
- 39.192,86 z³.

Na naprawy i us³ugi remontowe wydano - 4.913,29 z³
(wykonanie krat, wymiana pompy c.o., przegl¹d kot³a
gazowego). Zakupiono i zainstalowano aparaturê nag³a-
�niaj¹c¹ na hali sportowej - 11.270,12 z³, zakupiono wyk³a-
dzinê pod³ogow¹ - 2.709,-z³ oraz szorowarkê do sprz¹tania
hali - 8.540, z³.
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Z wypracowanych dochodów za udostêpnianie pomiesz-
czeñ obozom zakupiono po�ciel, ³ó¿ka poduszki, ko³dry
i drobne wyposa¿enie do ³azienki na hali sport. oraz
dofinansowano obóz sportowy UKS ¯erków - ³¹cznie
31.869,87 z³.

7. Dowozy uczniów do szkó³

Kwota rachunków za przewozy, ubezpieczenie gimbusa,
przegl¹dy techniczne i dojazdy 2 uczennic do Szko³y
Specjalnej w Jarocinie - 402.854,87 z³, zakup materia³ów
do napraw i opony - 2.380,05 z³.

Liczba dzieci dowo¿onych:

do 31.08.03 r. 926 od 1.09.03 r. 920

Dzienna trasa dowozów:

800 km 900 km

Na dowozach zatrudnionych jest 2 nauczycieli w szko³ach:
Komorze i ¯erków i dodatkowe godziny w Dobieszczy�nie.

Dowo¿enie uczniów realizowane jest 3 autobusami prze-
wo�nika i 1 gimbus + wynagrodzenie 3 opiekunów zatrud-
nionych przez przewo�nika.

Od 1.09.03 r. trasa dowozów wyd³u¿y³a siê w zwi¹zku
z dowozem i odwozem dzieci do �wietlicy socjoterapeu-
tycznej - 150 km dziennie (poprzednio 75 km).

8. Gminny Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³

GZEAS prowadzi obs³ugê finansowo-administracyjn¹
wszystkich placówek o�wiatowych i pozosta³ych form
dzia³alno�ci o�wiaty i edukacji Gminy ¯erków - schronisko
m³odzie¿owe, obozy, fundusz �wiadczeñ socjalnych i miesz-
kaniowych, inwestycje.

Wydatki ogó³em 207.127,18

w tym: p³acowe 181.874,76

pozap³acowe 20.752,42

Zatrudnienie - 6 etatów zakupy inwest. 4.500

Wydatki dotycz¹ bie¿¹cego utrzymania i prowadzenia
dzia³alno�ci - zakup �rodków czysto�ci, artyku³ów biuro-
wych, druków, nadzór nad systemem komputer., szkole-
nia, itp.

Zakupiono zestaw komputerowy - 4.500 z³ (komputer
i drukarkê) do naliczania p³ac i ewidencji sk³adek ZUS.

10. Ochrona zdrowia

Wykorzystanie �rodków w tym dziale wynika z ustawy
o przeciwdzia³aniu alkoholizmowi.

Dochody jakie otrzymano za pozwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych, przeznaczono na walkê z alkoho-
lizmem w kwocie 88.841 z³. Z kwoty tej op³acono pe³no-
mocnika ds. rozwi¹zywania problemów alkoholowych.
Op³acono edukacjê profilaktyczn¹, �wietlice socjoterapeu-
tyczne, obozy letnie dla dzieci z rodzin patologicznych.

11. Opieka spo³eczna

Bud¿et �rodowiskowego Domu Samopomocy w Rasze-
wach za rok 2003 wyniós³ 781.300 z³ jest to zadanie zlecone
przez Wojewodê i �rodki w 100% otrzymano w formie
dotacji celowej z Urzêdu Wojewódzkiego.

Znaczn¹ pozycjê w bud¿ecie stanowi¹ wydatki zwi¹zane
z opiek¹ spo³eczn¹ � 1.187.446,57 z³

w tym:

- zadania zlecone 834.265 z³

- zadania w³asne 353.181,57 z³.

�rodki wydatkowano na:

Utrzymanie O�rodka Pomocy Spo³ecznej 6 etatów � 222.528
z³

Ogó³em pomoc¹ objêto 636 rodzin tj. 2.948 osób i wyp³a-
cono nastêpuj¹ce �wiadczenia:

- sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 18.680 z³

- zasi³ki sta³e dla 21 osób 79.002 z³

- zasi³ki sta³e wyrównawcze dla 16 osób 32.001 z³

- renty socjalne dla 92 osób 327.314 z³

- macierzyñski zasi³ek okresowy dla 62 osób 59.976 z³

- zasi³ki jednorazowe dla 55 osób 11.859 z³

- zasi³ki okresowe gwarantowane dla 8 osób 26.204 z³

- sk³adki ZUS dla 23 osób 28.979 z³

- zasi³ki okresowe dla 140 rodzin 58.072 z³

- us³ugi specjalistyczne dla 2 osób 16.000 z³

- zasi³ki rodzinne 11 osób 1.910 z³

- zasi³ki pielêgnacyjne 7 osób 6.063 z³

- zasi³ki celowe i pomoc w naturze dla 331 rodzin
129.230 z³

- pokryto koszty pobytu w schronisku dla 1 osoby
770 z³

- us³ugi opiekuñcze dla 9 osób 29.099,10 z³

- do¿ywianie dzieci w szko³ach dla 534 dzieci
107.753,75 z³

W miesi¹cu czerwcu dla 51 dzieci rozpoczynaj¹cych naukê
w I klasie szko³y podstawowej zakupiono wyprawkê szkoln¹
na kwotê 4.590 z³

W miesi¹cu grudniu 327 rolnikom w czê�ci zrekompenso-
wano straty powsta³e w wyniku suszy na ogóln¹ kwotê 27.
379 z³

Z bud¿etu gminy wyp³acono dodatki mieszkaniowe
w kwocie 199.096,01 z³

12. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki poczyniono na
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Lp. Tre�æ Dzia³ Rozdzia³ Plan na 2003r. Wykonanie za 2003r. 
Wska�nik% 
wykonania 

  854  570.700,- 568.373,76 99,59 
1 �wietlice szkolne  85401 264.330,- 263.536,78 99,70 
 z tego: p³ace i pochodne    131.340 130.808,63 99,60 
 P³acowe   132.990,- 132.728,15 99,80 

2 Przedszkola  85404 264.320,- 262.886,98 99,46 
 z tego: p³ace i pochodne   189.700 189.672,34 99,99 
 Pochodne   74.620,- 73.214,64 98,12 

3 Schronisko m³odzie¿owe  85417 41.200,- 41.200,- 100,00 
 z tego: p³ace i pochodne   16.460,- 16.459,47 100,00 
 P³acowe   24.740,- 24.740,53 100,00 

4 Dokszta³canie i doskonalenie 
nauczycieli 

  850 750,- 88,24 

 z tego: p³acowe  85446 850 750,- 88,24 
 

Przeciêtna liczba dzieci w przedszkolach � 63

Bud¿et na jedno dziecko � 3.497,67 z³ po potr¹ceniu

1. Przedszkole w Dobieszczy�nie

Przeciêtne zatrudnienie w etatach - 1,72
w tym: nauczyciele 1,05 etatów

obs³uga 0,67

Przeciêtna liczba dzieci - 13

Bud¿et na 1 dziecko3.251,99 z³

Ilo�æ oddzia³ów 1 (po potr¹ceniu wp³at rodziców)

Wydatki ogó³em 54.036,91

w tym: p³acowe 42.197,48

pozap³acowe 11.839,43

Przedszkole zosta³o przeniesione do budynku szkolne-
go w Dobieszczy�nie.

Od IX/03 nie ma pracownicy w kuchni - przeniesiona
do ¯erkowa, obiady s¹ dowo¿one ze �wietlicy w ¯er-
kowie. Zakupiono farby i wyk³adzinê dywanow¹ - 900
z³.

2. Przedszkole w ¯erkowie

Przeciêtne zatrudnienie w etatach - 7,01 w

tym: nauczyciele 3,89 etatów

obs³uga 3,12

Przeciêtna liczba dzieci - 50

Bud¿et na 1 dziecko3.561,55 z³

Ilo�æ oddzia³ów - 2 (po potr¹ceniu wp³at rodziców)

Wydatki ogó³em 243.723,79

w tym: p³acowe 174.731,47

pozap³acowe 68.992,32

Na ogrzewanie gazowe wydano - 4.223,32 z³, napra-
wiono pokrycie dachowe i obudowano grzejnik -

11.435,19 z³, zakupiono meble i drzwi - 2.726 z³, sprzêt
kuchenny - 866,80 z³.

3. Schronisko M³odzie¿owe

Gmina ¯erków sprawuje nadzór nad Schroniskiem od
2003 r. na mocy porozumienia zawartego z Powiatem
Jarociñskim.

Dotacjê otrzyman¹ ze Starostwa - 26.200 z³ zwiêkszono
o planowane dochody -15.000,- z³ z przeznaczeniem na
niezbêdne prace remontowe.

Wydatki ogó³em 41.200 w tym:

p³acowe 16.459,47

pozap³acowe 24.740,53

Zatrudnienie: 1 etat (obs³uga)

Wymieniono 13 okien z parapetami - 10.695,83 z³,
naprawiono tapczany - 2.080 z³, wymieniono 7 drzwi
w pokojach - 3.000 z³, koszt naprawy i wymiany
zaworów grzejnikowych c.o. i armatury w ³azience -
3.107,15 z³.

13. Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska.

W rozdziale �Gospodarka �ciekowa i ochrona wód� �
wykonanie planu 63%

Na bie¿¹ce utrzymanie 2-ch oczyszczalni �cieków w Rasze-
wach i ¯ó³kowie wydatkowano 155.737,51 z³.

Na niskie wykonanie planu wp³ynê³o opó�nienie w reali-
zacji inwestycji, gdy¿ d³ugo trwa³a procedura za³atwiania
�rodków z SAPARD na planowane zadania.

Przygotowano tylko projekty i dokonano czê�ciowej mo-
dernizacji oczyszczalni w ¯ó³kowie � 153.460,49 z³

�Gospodarka odpadami� � wykonanie planu 91,76%

32.576,36 z³ � to rzeczowe wydatki poczynione na bie¿¹ce
utrzymanie wysypiska �mieci w Brzóstkowie, g³ównie to
op³aty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska i bada-
nia wód z piezometrów.
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�Oczyszczanie miasta i wsi� � wykonanie 86,04%

W roku 2003 znacznie wzros³y wydatki w tym rozdziale,
gdy¿ gmina ¯erków zatrudni³a �rednio w roku 36 osób na
roboty publiczne. Zakres prac by³ bardzo ró¿norodny,
pocz¹wszy od prostych czynno�ci fizycznych poprzez
murarkê, malowanie, stolarkê, uk³adanie chodników, wy-
konywali równie¿ szereg czynno�ci porz¹dkowych. Na
realizacjê tych prac wydatkowano 147.234 z³, za co kupio-
no drobny sprzêt, paliwo, czê�ci zamienne do ci¹gników
i sprzêtu towarzysz¹cego oraz ich naprawê. W ramach
zakupów inwestycyjnych powiêkszono park maszynowy,
w celu wykonywania prac przez osoby zatrudnione na
roboty publiczne.

Zakupy inwestycyjne to:

- pojemniki na �mieci 18.900,00 z³

- piaskarki 2 szt. i p³ug 15.590,36 z³

- ci¹gnik Zetor 3320 51.900,00 z³

�Utrzymanie zieleni w mie�cie i gminie� � wykonanie
90,46%

Za kwotê 9.046,40 z³ kwiaty, trawê, �rodki ochrony ro�lin,
krzewy i drzewka.

�Ochrona ró¿norodno�ci biologicznej i krajobrazowej� �
to wydatki rzêdu 35.420,9 z³ � wykonanie planu 80,50%.

Przekazano dotacjê 15.000 z³ na adaptacjê, prowadzenie
i obs³ugê schroniska dla zwierz¹t aby mieszkañcy tutejszej
gminy mieli mo¿liwo�æ przekazywania piesków do schro-
niska bezp³atnie � wykonanie 100% planu.

W zakresie �O�wietlenia placów, ulic i dróg� � wykonanie
94,40%

Do koñca 2003 roku gmina za o�wietlenie dróg powiato-
wych i wojewódzkich mia³a w po³owie refundowane przez
Wojewodê Wielkopolskiego, a koszty energii na o�wietle-
nie gminy i za³o¿enie nowych lamp w �mie³owie, Gêcze-
wie, Miniszewie, Chrzanie, Lubini Ma³ej i ¯ó³kowie to
wydatek 421.740,64 z³.

14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Dzia³alno�æ kulturalna jest zadaniem w³asnym gminy.
Realizowana jest przez MGOKSTiR w ¯erkowie. Zatrudnia
3,5 etatu kwota wydatkowana 300.715,94 z³. W kosztach
tych op³acono zespo³y sportowe w Raszewach i Chrzanie
� 36.710,96 z³. Na bie¿¹cy remont �wietlic w Lgowie,
Lisewie i ¯ernikach zakupiono materia³y za warto�æ 28.000
z³. Prace murarskie, malarskie i posadzkarskie wykonali
pracownicy robót publicznych. O�rodek Kultury w ci¹gu
roku 2003 organizowa³ imprezy o charakterze masowym
dla ca³ej spo³eczno�ci oraz spotkania okoliczno�ciowe, za

co zap³acono i sfinansowano koszty utrzymanie orkiestry
i kó³ zainteresowañ dla dzieci i m³odzie¿y.

Funkcjonowanie �Gminnej Biblioteki w ¯erkowie� �
135.346,72 z³. Zatrudnienie 4,5 etatu, g³ówne wydatki to
p³ace i pochodne od p³ac, drobne op³aty za przesy³ki
pocztowe, rozmowy telefoniczne. Równie¿ dokonano za-
kupu nowych ksi¹¿ek za 3.573,28 z³.

W �Pozosta³ej dzia³alno�ci� � prowadzono schronisko
m³odzie¿owe przy basenach. Utrzymanie i koszty zakupu
materia³ów na remonty pomieszczeñ to kwota 70.419,26
z³. Prace wykonano przez osoby robót publicznych.

15. Kultura fizyczna i sport.

W 2003 roku na dzia³alno�æ Kultury Fizycznej przeznaczo-
no z bud¿etu 42.757,88 z³, z tego op³acono przejazdy dzieci
na zawody sportowe w ramach kalendarza imprez szkol-
nych.

Zakupiono sprzêt sportowy, napoje i materia³y do SZS.
Dofinansowano dwa obozy sportowe i wyp³acono rycza³t
dla gminnego opiekuna sportowego.

Na koniec roku sprawozdawczego gmina posiada³a wolne
�rodki � 1.130.142 z³

Zobowi¹zania przypadaj¹ce do sp³aty w latach nastêp-
nych z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów � 3.001.000 z³.

Fundusze celowe

1. Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki
Wodnej

Dochody Plan Wykonanie

stan na pocz¹tku roku - 27

wp³ywy 40.000 48.150

Ogó³em 40.00,- 48.177

Wydatki:

- zap³acono za odbiór padliny od mieszkañców na-
szej gminy 35.716 z³

- stan �rodków na koniec roku sprawozdawczego
12.461 z³

2. Zajêcie pasa drogowego

Dochody Plan Wykonanie

stan na pocz¹tku roku - 800

wp³ywy 1.200 379

Ogó³em 1.200 1.179
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Wydatki Plan Wykonanie

utrzymanie dróg 1.200, -

stan �rodków na koniec roku sprawozdawczego
- 1.179

Ogó³em 1.200 1.179

Poz. 2025

Dochody za zajêcie pasa w kwocie 1.179 z³ zostaj¹
przesuniête do wykonania w 2004 roku na remont dróg.

Burmistrz
(�) Janusz Jajczyk
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