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3563
UCHWAŁA Nr LXXI/696/2010 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku - północny
brzeg Jeziora Lusowskiego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne
uchwala, co następuje:
§1. 1. Po stwierdzeniu zgodności ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne (Uchwała
Nr LXV/405/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 29 listopada 2005 r. z późn. zmianami),
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego, zwany dalej „planem”.
2. Plan obejmuje obszar po północnej stronie Jeziora Lusowskiego o powierzchni około 83 ha.
Granicę obszaru objętego planem określa rysunek
planu.
3. Integralnymi częściami uchwały są:
1) załącznik Nr 1 – stanowiący część graficzną,
zwaną „rysunkiem planu”, zatytułowany:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego, opracowany w skali 1:2000;
2) załącznik Nr 2 – stanowiący rozstrzygnięcie
Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;
3) załącznik Nr 3 – stanowiący rozstrzygnięcie
Rady Gminy Tarnowo Podgórne o sposobie realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z
przepisami o finansach publicznych.
§2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) ogrodzeniu ażurowym – należy przez to rozumieć ogrodzenie, w którym część ażurowa stanowi
nie mniej niż 60% powierzchni całkowitej ogrodzenia;
2) reklamie – należy przez to rozumieć nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie, wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, niebędący szyldem, tablicą informacyjną
lub znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i
sygnałach drogowych;
3) stacji bazowej telefonii komórkowej – należy
przez to rozumieć obiekt radiokomunikacyjny, składający się z urządzeń elektro-przesyłowych, kon-

strukcji wsporczej i zestawów anten;
4) szyldzie – należy przez to rozumieć oznaczenie
jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, ich siedzib lub miejsc wykonywania działalności;
5) tablicy informacyjnej – należy przez to rozumieć
elementy Systemu Informacji Gminnej, informacji
przyrodniczej, turystycznej lub edukacji ekologicznej oraz tablice z oznaczeniem przyłączy urządzeń
technicznych.
§3. Na obszarze planu ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1R i 2R;
2) tereny lasów i wód, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL/WS i 2ZL/WS;
3)tereny komunikacji dróg publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-D i KD-Dxs.
§4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) ochronę walorów krajobrazowych pól uprawnych, lasów, zadrzewień i wód;
2) zakaz lokalizacji:
a) tymczasowych obiektów budowlanych,
b) reklam i szyldów,
c) napowietrznych sieci infrastruktury technicznej,
d) stacji bazowych telefonii komórkowej;
3) zakaz grodzenia terenów, z wyjątkiem przypadków wynikających z:
a) prowadzenia gospodarki leśnej i planu urządzenia lasu,
b) prowadzenia gospodarki rolnej,
c) funkcjonowania systemu melioracyjnego,
d) zapewnienia bezpieczeństwa ruchu i funkcjonowania układu drogowego oraz infrastruktury technicznej;
4) w przypadku lokalizacji ogrodzeń, o których
mowa w pkt 3 lit. a-d, ogrodzenia wyłącznie ażurowe, do wysokości 1,6 m;
5) w przypadku lokalizacji ogrodzeń, o których
mowa w pkt 3 lit. a-d, ogrodzenia wyłącznie ażurowe, do wysokości 1,6 m;
a) tablic informacyjnych,
b) obiektów małej architektury.
§5. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:
1) ochronę oraz nakaz wzmacniania i wzbogacania struktury przyrodniczej Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa, Gmina Tarnowo
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Podgórne, wskazanego na rysunku planu, poprzez
zagospodarowanie gwarantujące zachowanie jak
największej bioróżnorodności;
2) nakaz utrzymania właściwego stanu ochrony
siedlisk przyrodniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) nakaz zachowania i ochrony stanowiska roślin
prawnie chronionych i rzadko występujących wskazanych na rysunku planu, poprzez zakaz niszczenia siedlisk i ostoi, dokonywania zmian stosunków
wodnych i naruszania gleby;
4) zachowanie istniejących cieków i rowów –
urządzeń melioracji jako otwartych, z dopuszczeniem realizacji przepustów w miejscach skrzyżowania z drogami;
5) zachowanie ciągłości funkcjonowania istniejącego systemu melioracyjnego;
6) dopuszczenie realizacji budowli wodnych i melioracji wodnych dla stabilizacji przepływu wód powierzchniowych i poziomu wód gruntowych, z zastrzeżeniem pkt 3;
7) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych;
8) zapewnienie dostępu do wód powierzchniowych na potrzeby wykonania robót konserwacyjnych i hydrotechnicznych;
9) zachowanie naturalnego ukształtowania terenu;
10) nakaz zachowania istniejących drzew i krzewów zgodnie z przepisami odrębnymi, a w szczególności ochronę i uzupełnienie istniejącego szpaleru
drzew na terenie KD-D, a w przypadku konieczności
usunięcia istniejących drzew, nakaz ich przesadzenia w inne miejsce lub wprowadzenia nowych nasadzeń zieleni wysokiej, z zachowaniem przepisów
odrębnych;
11) nakaz uwzględnienia ograniczeń wynikających
z lokalizacji istniejących drzew i krzewów przy lokalizacji podziemnych sieci infrastruktury technicznej;
12) w przypadku zanieczyszczenia gleby lub ziemi, rekultywację terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi;
13) zakaz wydobywania kopalin w tym torfu;
14) nakaz zagospodarowania wód opadowych i
roztopowych w granicach terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi;
15) zakaz stosowania nawierzchni uniemożliwiających infiltrację wód opadowych lub roztopowych
na ścieżkach przeznaczonych dla ruchu pieszego i
rowerowego oraz na drogach wewnętrznych;
16) zakaz wprowadzania do powietrza substancji
ponad wartości określone przepisami odrębnymi;
17) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem dopuszczonych pozostałymi
ustaleniami planu.
§6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ustala się obowiązek prowadzenia badań archeolo-
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gicznych podczas prac ziemnych przy realizacji inwestycji. Inwestor winien uzyskać pozwolenie właściwego miejscowego konserwatora zabytków na
badania archeologiczne.
§7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb
kształtowania przestrzeni publicznych nie podejmuje
się ustaleń innych niż wynikające z §4.
§8. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych
ustala się:
1) zachowanie i ochronę terenów położonych w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa, gmina Tarnowo Podgórne, w szczególności poprzez zakaz zmiany ukształtowania
powierzchni terenu oraz zachowanie wysokich walorów krajobrazowo-widokowych;
2) dla gruntów rolnych – klasy IIIb zakaz innego
niż rolniczy sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dla gruntów leśnych zakaz innego niż leśny sposobu użytkowania, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§9. W zakresie szczegółowych zasad i warunków
scalania i podziału nieruchomości objętych planem
nie podejmuje się ustaleń.
§10. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:
1) zakaz lokalizacji budynków;
2) uwzględnienie w zagospodarowaniu, zgodnie z
przepisami odrębnymi, przebiegów urządzeń melioracyjnych.
§11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji ustala się:
1) zachowanie ciągłości powiązań elementów
pasa drogowego, w szczególności jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, w granicy obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym;
2) dopuszczenie na terenie drogi publicznej lokalizacji dodatkowych, innych niż ustalone planem, elementów układu komunikacyjnego, zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) dopuszczenie lokalizacji drogowych obiektów
inżynierskich;
4) lokalizacji sieci infrastruktury technicznej;
5) parametry układu drogowego zgodnie z klasyfikacją i przepisami odrębnymi, w zakresie nie definiowanym ustaleniami planu;
6) lokalizację drogi publicznej klasy dojazdowej
na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
KD-D;
7) lokalizację drogi publicznej dla pieszych i rowerzystów na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem KD-Dxs.
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§12. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się dopuszczenie robót budowlanych w zakresie
sieci infrastruktury technicznej, w tym w szczególności sieci: wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej,
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.
§13. Dla terenów rolniczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R i 2R, ustala się:
1) przeznaczenie terenu pod uprawy rolnicze,
ogrodnicze, sadownicze oraz użytki zielone;
2) zachowanie istniejących i lokalizację nowych
zadrzewień śródpolnych, o charakterze krajobrazowym i wiatrochronnym, w szczególności wzdłuż
istniejących dróg polnych i rowów melioracyjnych;
3) dopuszczenie lokalizacji sieci infrastruktury
technicznej;
4) nakaz zachowania i ochrony na terenie 1R stanowiska roślin prawnie chronionych i rzadko występujących wskazanych na rysunku planu, zgodnie z
§ 5 pkt 3 oraz przepisami odrębnymi;
5) podział na działki zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie podziału gruntów rolnych;
6) dla działek na terenie 1R dostęp dla samochodów do drogi publicznej KD-D oraz drogi publicznej
– ulicy Ogrodowej poza granicami planu;
7) dla działek na terenie 2R dostęp dla samochodów do drogi publicznej – ulicy Ogrodowej poza
granicami planu.
§14. Dla terenów lasów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1ZL/WS i 2ZL/WS, ustala się:
1) zachowanie dotychczasowego sposobu zagospodarowania;
2) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnie z
planem urządzenia lasów;
3) nakaz dostosowania drzewostanu do warunków siedliskowych;
4) nakaz zachowania i ochrony na terenie 2ZL/WS
stanowiska roślin prawnie chronionych i rzadko występujących wskazanych na rysunku planu, zgodnie
z §5 pkt 3 oraz przepisami odrębnymi;
5) nakaz zachowania cieków wodnych z uwzględnieniem §5 pkt 4-8;
6) dopuszczenie realizacji budowli i urządzeń, takich jak:
a) drogi techniczne dla służb leśnych,
b) ścieżki rowerowe i szlaki piesze,
c) mostki związane z obiektami, o których mowa
w lit. a-b,
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d) obiekty małej architektury, w tym służące rekreacji lub utrzymaniu porządku przy ścieżkach rowerowych i szlakach pieszych,
e) sieci infrastruktury technicznej;
7) zakaz podziału na działki budowlane;
8) dostęp dla samochodów – wyłącznie dla pojazdów obsługi technicznej, do terenów dróg publicznych poprzez drogi piesze i ścieżki rowerowe, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§15. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-D i KD-Dxs, ustala się:
1) dla terenu drogi publicznej KD-D:
a) lokalizację jezdni oraz co najmniej jednostronnego chodnika z uwzględnieniem lit. b,
b) dopuszczenie lokalizacji pieszo-jezdni,
c) zachowanie i uzupełnienie istniejącego szpaleru
drzew zgodnie z ustaleniami §5 pkt10;
2) dla terenu drogi publicznej KD-Dxs lokalizację
drogi dla pieszych i rowerzystów z dopuszczeniem
dostępu dla pojazdów obsługi.
§16. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania
terenów nie podejmuje się ustaleń.
§17. Ustala się stawkę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.
§18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Tarnowo Podgórne.
§19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
(-) mgr inż. Ewa Noszczyńska – Szkurat
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Załącznik 2
do Uchwały Nr LXXI/696/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 18 maja 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:
§1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez:
Beatę Kucharzewską, z upoważnienia:
Bolesławy Grycz, Renaty Sidoruk, Anny Radwańskiej, Agnieszki Więcławskiej, Ireny Batkowskiej,
Janiny Huczek, Zdzisława Szczepskiego, Jerzego
Szczepskiego, Eugenii Rochatki.
Treść uwagi: Przywrócenie poprzedniego przeznaczenia działki nr 325/9, która zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy, zatwierdzonym uchwałą
RGTP Nr LXV/405/2005 z dnia 29 listopada 2005
r., znajdowała się w części w pasie około 110 m
wzdłuż ul. Ogrodowej na terenie oznaczonym symbolem UT2 – tereny usług turystyki i wypoczynku
z dużym udziałem zieleni i ograniczonym prawem
zabudowy kubaturowej (funkcja dominująca), w
pozostałej części na terenie oznaczonym symbolem
UT6 – tereny usług turystyki i wypoczynku bez prawa zabudowy kubaturowej (funkcja dominująca).
Prośbę swoją motywuję niską klasą gruntów, która
umożliwia inny niż rolniczy sposób użytkowania.
Uzasadnienie: Zgodnie z obowiązującym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zatwierdzonego uchwałą RGTP Nr LXV/405/2005 z dnia 29
listopada 2005 r. z późn. zm., działka nr 325/9 w
Lusówku przeznaczona jest w części od ulicy Ogrodowej pod tereny usług turystyki i wypoczynku z
dużym udziałem zieleni (UT2), w południowej części
pod usługi turystyki i wypoczynku bez prawa zabudowy kubaturowej (UT6).
Zgodnie z paragrafem 53 studium zezwala się na
wprowadzenie funkcji alternatywnej polegającej na
pozostawieniu powyższego terenu jako upraw rolnych. W związku z powyższym ustalenia projektu planu miejscowego są zgodnie ze studium i nie
zmieniają przeznaczenia działki. Działkę nr 325/9 o
powierzchni 1,4548 ha stanowią gleby klasy IVa
(0,7990 ha) oraz IVb (0,6558 ha).
§2. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez:
„Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna” S.K.A.
Treść uwagi:
1. Niniejszym kwestionujemy zawartą we wskazanym projekcie planu miejscowego propozycję:

a) przeznaczenia wyżej wymienionych działek,
jako terenów rolniczych (oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1R - działki nr 382 i 379/1, oraz
2R - działki nr 325/32 - 325/51 i 325/11 - 325/31),
przewidzianych pod uprawy rolnicze, sadownicze
oraz użytki zielone,
b) zachowania i ochrony terenów położonych w
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu w obrębie Lusowa, w szczególności poprzez zakaz zmiany ukształtowania terenu oraz zachowania wysokich walorów krajobrazowo - widokowych, oraz dla
gruntów klasy IIIb zakaz innego niż rolniczy sposobu
użytkowania,
c) dotyczącą szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w szczególności poprzez zakaz lokalizacji
budynków.
2. Przedstawionym wyżej propozycjom zawartym
w projekcie planu, zarzucamy, iż:
a) nie uwzględniają wniosku (oraz przedstawionej w nim argumentacji) złożonego przez spółkę
pod firmą „Świtalski & Synowie spółka akcyjna”
S.K.A. z dnia 05 sierpnia 2009 r., do miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego, wywołanego uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr
LI/500/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r., w którym
reprezentowana przez nas Spółka wnosiła o przeznaczenie wyżej wymienionego terenu pod zabudowę jednorodzinną rezydencjonalną,
b) nie uwzględniają wniosków (oraz wskazanych
w nich argumentów) składanych w przedmiocie
ustalenia możliwości zagospodarowania wskazanego wyżej terenu przez spółkę pod firmą „Świtalski
& Synowie spółka akcyjna” S.K.A. (oraz „Świtalski
& Synowie Sp. z o.o.” S.K.A.) o zmianę Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnowo Podgórne, oraz wniosku
z dnia 25 czerwca 2008 r. o ustalenie warunków
zabudowy dla działki nr 382, w zakresie projektowanej zabudowy obejmującej 40 jednorodzinnych
budynków mieszkalnych […],
c) są niewłaściwe merytorycznie i nieracjonalne,
gdyż przewidują wyłącznie rolnicze wykorzystanie
terenu. W ten sposób - idąc o krok wstecz w stosunku do obowiązującego studium (o którym niżej)
- powodują negatywne skutki tak wobec reprezentowanej przez nas Spółki, jak i właścicieli nieruchomości sąsiednich objętych projektem planu, a w
dłuższej perspektywie także wobec interesu samej
Gminy Tarnowo Podgórne.

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

– 21033 –

W przypadku ich przyjęcia wyłączałyby przedmiotowy teren (posiadający olbrzymi potencjał, mogący
w sobie pomieścić połączenie zagospodarowania
mieszkaniowego, z turystyką i rekreacją, oraz właściwą ochroną środowiska naturalnego) z rozwoju,
oraz z przewidzianej w Studium ścieżki „przewartościowania i aktywizacji dotychczasowych funkcji,
z uwagi na oczywiste dla przedmiotowego terenu
czynniki determinujące rozwój”. Stąd stoimy na
stanowisku, iż przedstawione przez organ Gminy
propozycje projektu planu nie uwzględniają zasad
sztuki urbanistycznej i planowania przestrzennego:
petryfikują i marginalizują znaczenie przedmiotowego terenu oraz nie realizują postulatu „ładu przestrzennego” (rozumianego jako takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne). Odrywają się też od
całościowego podejścia do wypracowania koncepcji zagospodarowania obszaru (poprzez „wycięcie”
omawianego obszaru z kontekstu sąsiadującej z
nim - zarówno po stronie zachodniej jak i de facto
wschodniej – zabudowy mieszkaniowej),
d) stanowią próbę nieuzasadnionej ingerencję w
prawo własności nieruchomości objętych przedmiotowym projektem planu (przez zminimalizowanie
możliwości korzystania z tych nieruchomości). W
pełni rozumiejąc i aprobując wyłączną kompetencję organów Gminy do kształtowania i prowadzenia
polityki przestrzennej na swoim terenie, pragniemy
zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania zasad nadrzędnych. W szczególności zgodnie z duchem Konstytucji RP „Rzeczpospolita Polska jest
demokratycznym państwem prawnym”, w którym
„organy władzy publicznej działają na podstawie i
w granicach prawa”, gdzie się „chroni własność”,
która „podlega równej dla wszystkich ochronie
prawnej”, i gdzie może być ona „ograniczona tylko
w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie
narusza ona istoty prawa własności”. Wspomniana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustanawia zaś zasadę, która stanowi, iż
każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do
którego ma tytuł prawny (w granicach określonych
ustawą). W naszej opinii przyjęcie omawianej wersji
projektu planu stanowiłoby naruszenie wymienionych zasad.
3. Podtrzymujemy nasze dotychczasowe stanowisko, z którego wynika, iż przeznaczenie wyżej
opisanego terenu pod zabudowę jednorodzinną rezydencjonalną byłoby naturalną kontynuacją zagospodarowania realizowanego przy zachodniej granicy obszaru, a określonego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Lusówku uchwalonego w
dniu 19.06.2001 r. (numer uchwały L/457/2001).
Parametry wnioskowanej zabudowy określone byłyby jak dla strefy C obowiązującego w sąsiedztwie
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planu tj. wysokość maksymalna 2 kondygnacje w
tym poddasze użytkowe, dachy strome o nachyleniu 30-45 stopni, pokrycie ceramiczne lub o zbliżonej estetyce, powierzchnia zabudowy max. 25%,
możliwość zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym oraz budynkiem garażowo - gospodarczym do 60 m2 powierzchni i 6 m
wysokości. Wielkość działek ok. 3000 m2. Kontynuacja zabudowy dotyczyłaby też strony wschodniej:
terenów istniejących ogródków działkowych (w
dużej mierze zabudowanych budynkami całorocznymi). Obsługa komunikacyjna terenu jest możliwa
siecią dróg wewnętrznych oraz określoną w planie
drogą dojazdową. Wnioskowana zabudowa poprzez
swoją ekstensywność (duże działki, niski procent
zabudowy) nie będzie kolidować z przyrodniczymi
walorami terenu. Istnieje możliwość wyznaczenia
wzdłuż rowu pasa terenu pozostawionego w stanie naturalnym - pasa ekologicznego analogicznie
do terenów 13 i 14 ZP wzdłuż rowu powyżej drogi
Lusowo - Lusówko. Wnioskowane przeznaczenie
terenu nie generuje intensywnego ruchu samochodów. Dostępność brzegu jeziora dla pieszego i
rowerowego ruchu turystycznego może zostać zapewniona poprzez sieć ścieżek pieszych i rowerowych wplecionych w drogi dojazdowe obsługujące
zabudowę (wnioskowane przeznaczenie terenu nie
zakłóca zasady utrzymania dostępności terenów
spacerowych i plażowych wzdłuż brzegu jeziora).
Jest ono jednocześnie przyczynkiem dla budowy
infrastruktury turystycznej, poprzez doprowadzenie
mediów dla niezbędnego zaplecza sanitarnego oraz
sieci drogowej do najbardziej atrakcyjnego terenu
strefy brzegowej Jeziora Lusowskiego. Bliskość nowoczesnych zespołów zabudowy rezydencjonalnej
o wysokim standardzie daje szansę na całoroczne
wykorzystanie obiektów turystyczno-wypoczynkowych i sportowych. Drobna skala zabudowy jednorodzinnej jest z pewnością korzystna dla terenów
położonych wzdłuż rynny jeziora, na eksponowanym południowym skłonie terenu. Nasycenie działek powierzchnią zieleni na poziomie 70% zapewni
właściwy kontekst widokowy dla zabudowy, zapobiegnie kolizji zabudowy z otaczającym krajobrazem
przyrodniczym. Intensywna urbanizacja terenów
wzdłuż drogi Poznań - Świecko oraz rozrost sąsiednich miejscowości Lusowo i Lusówko sprawiają,
że dynamicznie zmienia się kontekst przestrzenny
i funkcjonalny terenu objętego planem. Powinno to
skłaniać do uaktualnienia polityki przestrzennej dla
tego obszaru, realistycznego spojrzenia na jego potencjał. Zakładając, iż powyższy wniosek zostanie
rozpatrzony pozytywnie, deklarujemy gotowość
uwzględnienia uzasadnionego stanowiska Gminy
Tarnowo Podgórne, w szczególności w zakresie:
zabezpieczenia przyszłych terenów publicznych od
strony Jeziora Lusowskiego, i ustalenia oddalenia
linii zabudowy od brzegu Jeziora Lusowskiego. W
zakresie tym deklarujemy gotowość zawarcia stosownych porozumień.
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Takie przeznaczenie przedmiotowych terenów
- dające możliwość, innego ich zagospodarowania niż wyłącznie rolnicze - wpłynęłoby na wzrost
atrakcyjności obszaru i całej Gminy Tamowo Podgórne (nie wspominając o nowych miejscach pracy
oraz dodatkowych dochodach dla budżetu Gminy).
Przedmiotowy teren nadaje się niewątpliwie do wykorzystania pod usługi turystyki i wypoczynku. By
jednak walor miejsca właściwie i w pełni wykorzystać niezbędne jest: stworzenie możliwości realizacji zabudowy kubaturowej (choćby w ograniczonym
zakresie). Jest to konieczne dla stworzenia niezbędnej bazy i infrastruktury dla realizacji usług turystyki
i wypoczynku.
Usługi te w dzisiejszych czasach nie mogą być
realizowane w warunkach prowizorycznych - stworzenie możliwości powstania infrastruktury sprzyjającej turystyce i wypoczynkowi. Stoimy na stanowisku, iż możliwe jest wypracowanie koncepcji, która
pogodzi przeznaczenie przedmiotowego terenu pod
usługi turystyki i wypoczynku (duży udział zieleni i
prawo zabudowy kubaturowej) z dbałością o zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
obszaru. Stąd i tu deklarujemy gotowość uwzględnienia uzasadnionego stanowiska Gminy Tamowo
Podgórne, w szczególności w zakresie: zabezpieczenia przyszłych terenów publicznych od strony
Jeziora Lusowskiego (włączenie określonej ilości
gruntów do zasobu gminnego), ustalenia oddalenia
linii zabudowy od brzegu Jeziora Lusowskiego.
4. Kwestionujemy ustalenia, metodologię, argumentację oraz wnioski zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko, i zarzucamy jej iż:
a) prognoza narusza przepisy Ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności:
- nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji i
propozycji,
- w sposób niewłaściwy określa, analizuje i ocenia istotne oddziaływania (zwłaszcza istniejący stan
środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu),
- nie przedstawia rozwiązań alternatywnych.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami powinna ona
przedstawiać rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz
z uzasadnieniem ich wyboru oraz metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru (albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym
wskazania napotkanych trudności wynikających z
niedostatków techniki lub ze współczesnej wiedzy).
Niestety kwestii tej poświęcono zaledwie osiem
ogólnych zdań (pkt 6.4). Jest to zdecydowanie zbyt
mało, tym bardziej jeśli wziąć pod uwagę, iż spółka pod firmą „Świtalski & Synowie spółka akcyjna” S.K.A. (oraz „Świtalski & Synowie Sp. z o.o.”
S.K.A.) prze z całe lata składała wiele pism (zawierających szczegółową argumentację, rozmaite
koncepcje i propozycje). Przede wszystkim jednak
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w Prognozie wcale nie wykazano, iż rozwiązania
przedstawione w projekcie planu należy uznać za
optymalne z punktu widzenia ochrony środowiska,
b) prognoza jest merytorycznie błędna:
- gdyż wyprowadza nieuzasadnione wnioski,
- w celu wyprowadzenia wniosków sięga do tendencyjnie dobranych argumentów (pomijając argumenty przeciwne),
- znaczna część argumentacji zawartej w Prognozie pochodzi z dokumentów planistycznych będącej
podstawą wyżej wymienionego projektu planu.
Abstrahując od aktualności danych zawartych
w tych dokumentach (np. wskazane opracowania
ekofizjograficzne pochodzą z 2002 i 2004 r.) jest
rzeczą oczywistą, że w ten sposób organ Gminy
może z łatwością w przedmiotowej prognozie wykazywać, iż rozwiązania zawarte w projekcie planu
są właściwe. Stąd Prognoza nie zawiera żadnych
rozważań polemicznych lub krytycznych w stosunku do zaproponowanych rozwiązań.
Nie spełnia wskazanego w niej postulatu stanowiącego, iż Prognoza „musi dotyczyć oceny hipotetycznej, aczkolwiek osadzonej w konkretnych
realiach i wynikającej z dobrze przeprowadzonej
diagnozy stanu istniejącego oraz logicznego wnioskowania skutków przewidywanych zmian”,
- nie wykazuje wystarczająco, iż ustalenia projektu
planu należy uznać za zgodne z zapisami Studium.
Nadto nie wykazano, iż alternatywne przeznaczenieterenu - w szczególności przewidujące zabudowę
mieszkaniową – powodowałoby niezgodność z tym
Studium,
c) celem prognozy miało być m.in. określenie przewidywanych skutków w środowisku, które mogą
nastąpić w wyniku realizacji ustaleń opiniowanego
planu, między innymi poprzez ocenę relacji pomiędzy przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
planistycznymi, a uwarunkowaniami środowiska
przyrodniczego, a także aspektami gospodarczymi i społecznymi, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Niestety sutków tych należycie nie
przedstawiono. Prognoza bezkrytycznie i w sposób
uproszczony przyjmuje brak negatywnego wpływu
realizacji projektu planu na poszczególne sfery,
d) prognoza sięgając do zapisów Studium wśród
funkcji dla terenu wsi Lusówko wskazuje m.in. na
mieszkalnictwo, a wśród funkcji uzupełniających
wymienia: turystykę, wypoczynek i rekreację oraz
rolnictwo. Nadto Prognoza wskazuje, iż Studium w
celu określenia kierunków rozwoju i zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenu wprowadza podział gminy na strefy funkcjonalno-krajobrazowe: omawiany teren zaliczony został
do strefy C mieszkaniowo rekreacyjnej, której podstawowymi funkcjami są mieszkalnictwo, turystyka
i wypoczynek, uzupełniającymi - rolnictwo i leśnictwo. Niestety w dalszych rozważaniach Prognozy
fakt ten jest mało zauważany,
e) prognoza odwołując się terenów oznaczonych
w Studium jako (UT.2.) próbuje przemilczeć, iż dla
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terenu tego zakłada się możliwość zabudowy kubaturowej. Próby tendencyjnego odczytywania Studium wydają się być całkowicie nieuzasadnione,
f) w prognozie stwierdza się, iż „uwzględniając
atrakcyjność terenu, jego walory przyrodnicze i krajobrazowe należy zabezpieczyć teren przed nadmierną antropopresją zarówno poprzez właściwe przeznaczenie terenu jak i ukształtowanie odpowiednich
powiązań funkcjonalno-przestrzennych”. Nie sposób się z tym nie zgodzić - tyle, że z omawianej prognozy nie wynika dlaczego rozwiązania zaproponowane w projekcie planu mają być tym „właściwym”
przeznaczeniem terenu, a nie są nimi rozwiązania
alternatywne (w szczególności wnioskowane przez
reprezentowaną przez nas Spółkę),
g) prognoza stanowi wprost, iż na omawianym terenie „szata roślinna jest uboga i mało zróżnicowana”. Nadto „podobnie jak szata roślinna tak i świat
zwierzęcy przedmiotowego obszaru jest ubogi i zdominowany przez gatunki pospolite pól uprawnych”.
A także: „ze względu na rolnicze użytkowanie omawiany teren stanowi przestrzeń antropogenicznie
przekształconą o stosunkowo niewielkich walorach
przyrodniczych”. Tak więc nie jest to teren aż tak
unikatowy, aby bezwzględnie wyłączać go spod innego niż rolnicze zagospodarowania,
h) w prognozie napisano: „teren gminy nie jest objęty lokalnym monitoringiem, nie są prowadzone pomiary stanu powietrza atmosferycznego, w związku
z tym nie ma podstaw do oszacowania stężeń zanieczyszczeń w powietrzu”. Trudno więc w takim
stanie rzeczy brać argumenty dotyczące zanieczyszczenia powietrza w ogóle pod uwagę.
Gdyby jednak spróbować uwzględnić powyższy
aspekt to Prognoza stanowi, iż „okresowe zagrożenie dla jakości powietrza na analizowanym obszarze
stanowi emisja niska, generowana przez zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną bezpośrednio przy
zachodniej granicy planu [...] Jest to jednak emisja okresowa i ma ona małe znaczenie dla stężenia
średniorocznego”. Wnioskowane przez naszą Spółkę przeznaczenie terenu przewidujące zabudowę
mieszkaniowa, również generowałoby niską emisję,
i) w prognozie podaje się, że „o jakości wód powierzchniowych i podziemnych na analizowanym
obszarze decyduje w głównej mierze prowadzona
działalność rolnicza. Jej bezpośrednim skutkiem w
środowisku przyrodniczym jest m.in. obniżona jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz
eutrofizacja wód powierzchniowych ze względu na
infiltrację i spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych”,
oraz „zanieczyszczenie wód powierzchniowych
spowodowane jest najczęściej zrzutem ścieków
komunalnych lub rolniczych, zmywami powierzchniowymi chemicznych środków uprawy roślin z pól
uprawnych czy zanieczyszczeniami pochodzącymi z
nieszczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki”. Tak więc rolnicze przeznaczenie terenów nie
gwarantuje wykluczenia negatywnego wpływu na
środowisko,
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j) prognozie podkreśla się, że istnieje „konflikt pomiędzy funkcją ekologiczną, a funkcją rolniczą”. Potwierdza to, iż przeznaczenie rolnicze nie powinno
być jedynym możliwym rozwiązaniem dla omawianego terenu,
k) w prognozie wskazano, iż „część obszaru opracowania zagrożona jest erozją powierzchniową gleb
czego przyczyną jest ukształtowanie powierzchni terenu (spadki powyżej 6 (pozbawione drzew i
krzewów wnętrze terenu gruntów ornych oraz prowadzony sposób uprawy tj. monokultury kukurydzy charakteryzujące się rzadkim rozmieszczeniem
poszczególnych roślin oraz odkryte podłoże wokół
nich”. Przeznaczenie ternu pod zabudowę rezydencjonalną z dużym udziałem zieleni stanowiłby rozwiązanie przedstawionego problemu.
Uzasadnienie: pkt 1-3. Zgodnie z obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarnowo Podgórne, zatwierdzonego uchwałą RGTP Nr LXV/405/2005 z
dnia 29 listopada 2005 r. z późn. zm., przedmiotowy
teren przeznaczony jest w części od ulicy Ogrodowej
pod tereny usług turystyki i wypoczynku z dużym
udziałem zieleni (UT2), w południowej części pod
usługi turystyki i wypoczynku bez prawa zabudowy
kubaturowej (UT6). Zgodnie z paragrafem 53 tekstu
studium zezwala się na wprowadzenie funkcji alternatywnej polegającej na pozostawieniu powyższego
terenu jako upraw rolnych. Ustalenia projektu planu
miejscowego są zgodnie ze studium oraz respektują
zasady ładu przestrzennego przez ochronę walorów
krajobrazowych pól uprawnych, lasów, zadrzewień
i wód. Przedmiotowy teren w powiązaniu z terenami sąsiednimi, po północnej stronie drogi Lusowo-Lusówko stanowi bufor oddzielający zabudowę
Lusówka i Lusowa. Teren objęty projektem planu
jest wykorzystywany rolniczo. Ponadto, uchwalenie
projektu planu nie zmieni sposobu jego wykorzystania. Projekt planu opracowany jest zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ww. ustawa udziela organom Gminy wyłącznych
kompetencji do kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na swoim terenie oraz przewiduje
mechanizmy prawne uzyskania odszkodowania dla
właścicieli nieruchomości w przypadku obniżenia
wartości nieruchomości. Spółka „Świtalski & Synowie Spółka Akcyjna” S.K.A .złożyła wniosek na
etapie przystąpienia do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
art. 11 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w rozstrzygnięciu z dnia
25.08.2009 r. Wójt Gminy nie uwzględnił ww.
wniosku. Wnioski o zmianę studium i o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie są przedmiotem
procedury opracowania planu miejscowego. Pkt 4.
Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko dnia 9 lipca 2009 r. Wójt Gminy Tarnowo
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Podgórne wystąpił o uzgodnienie zakresu i stopnia
szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.
Wyżej wymienione uzgodnienia odnośnie zakresu i
stopnia szczegółowości prognozy uzyskał w dniu 28
lipca 2009 roku (RDOŚ) i 30 lipca 2009 roku (PPIS).
Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (pismo NS-72/1-39(3)/10 z dnia
18.02.2010 r.) jak i Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Poznaniu (pismo RDOŚ-30-OO.III7041-98/10pw z dnia 18.02.2010 r.) zaopiniowali
pozytywnie projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Celem Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jest określenie
przewidywanych skutków w środowisku, które
mogą nastąpić w wyniku realizacji ustaleń opiniowanego planu. W związku z powyższym prognoza nie
zawiera odniesienia do propozycji zagospodarowania terenu zgłaszanych przez inwestorów, a jedynie
odnosi się do ustaleń projektu planu, którego dotyczy. Ponadto, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
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w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko prognoza zawiera informacje o
zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami. Stąd uwaga dotycząca odniesienia argumentacji
zawartej w Prognozie do innych dokumentów jest
bezzasadna.
§3. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej przez
Piotra Cierniaka.
Treść uwagi: Zmiana przeznaczenia działki nr 381
w Lusówku z terenu rolniczego na teren usług turystyki i wypoczynku z ograniczonym prawem zabudowy kubaturowej. Takie przeznaczenie dopuszcza
obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego. Pozostawienie
dla mojej działki wyłączności na zagospodarowanie
rolnicze znacznie obniży jej wartość i wykluczy możliwość korzystania rekreacyjnego.
Uzasadnienie: Działka 381 nie ma obecnie obowiązującego planu zagospodarowanie przestrzennego i użytkowana jest rolniczo. Ponadto, ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przewiduje mechanizmy prawne uzyskania odszkodowania dla właścicieli nieruchomości w przypadku
obniżenia wartości nieruchomości.
Załącznik 3
do Uchwały Nr LXXI/696/2010
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
z dnia 18 maja 2010 r.

w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w Lusówku – północny brzeg Jeziora Lusowskiego
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi
zmianami) Rada Gminy Tarnowo Podgórne rozstrzyga, co następuje:
Do zadań własnych Gminy należeć będzie budowa drogi publicznej KD-D o długości około 600 m
oraz drogi publicznej dla pieszych i rowerzystów
KD-Dxs. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej prowadzić będą właściwe organy oraz przedsiębiorstwa, w kompetencji, których leży budowa
dróg oraz rozwój sieci infrastruktury technicznej.
Finansowanie inwestycji będzie odbywać się poprzez wydatki z budżetu Gminy, współfinansowanie
środkami zewnętrznymi, poprzez budżet Gminy – w
ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji i pożyczek
z funduszy celowych, kredytów i pożyczek bankowych, innych środków zewnętrznych.
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UCHWAŁA Nr XXXIX/266/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 2 czerwca 2010 r.
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew z przeznaczeniem na
lokalizację elektrowni wiatrowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 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 Miejska w Koźminie Wlkp.
uchwala, co następuje:
Rozdział I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów, Skałów,
Mokronos, Gościejew, Staniew, przedstawiony na
załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Stwierdza się zgodność ustaleń planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Koźmin Wlkp.
3. Niniejsza uchwała obowiązuje na obszarze, którego granice określa rysunek, zwany dalej rysunkiem
planu opracowany w skali 1:2000 i zatytułowany:
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
zespołów elektrowni wiatrowych w rejonie wsi: Gałązki, Borzęciczki, Wrotków, Ludwinów, Serafinów,
Skałów, Mokronos, Gościejew, Staniew.” stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Załącznikiem nr 2 do uchwały jest rozstrzygnięcie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu.
5. Załącznikiem nr 3 do uchwały jest rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich
finansowania.
§2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) planie -należy przez to rozumieć ustalenia planu, o których mowa w niniejszej uchwale;
2) uchwale -należy przez to rozumieć niniejszą
Uchwałę Rady Miejskiej w Koźminie Wlkp.;
3) rysunku planu -należy przez to rozumieć rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały;
4) obszarze -należy przez to rozumieć obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu;
5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną liniami rozgraniczającymi wraz z
odpowiednim symbolem;

6) przepisach odrębnych -należy przez to rozumieć
obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
7) nieprzekraczalnej linii zabudowy -należy przez
to rozumieć linię określającą najmniejszą odległość,
w jakiej mogą znaleźć się budynki oraz słupy elektrowni wiatrowych od linii rozgraniczającej terenu.
Rozdział II
Przepisy szczegółowe
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§3. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem Ew 1 – Ew 31, ustala się przeznaczenie
na tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – elektrownie wiatrowe.
2. Na poszczególnych terenach przeznaczonych
pod elektrownie wiatrowe dopuszcza się lokalizację
max. 1 elektrowni wiatrowej.
3. Dopuszcza się realizację placów manewrowych, montażowych i dróg dojazdowych.
4. Dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń
infrastruktury technicznej służących obsłudze elektrowni, w tym podziemnych linii elektroenergetycznych, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami odrębnymi.
§4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem 1 RM, 2 RM ustala się:
1) przeznaczenie terenu na zabudowę zagrodową,
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
2) adaptuje się w planie istniejące budynki zagrodowe, w tym mieszkalne, gospodarcze i produkcyjne związane z rolnictwem;
3) dopuszcza się remonty, przebudowy i rozbudowy istniejących obiektów;
4) zakaz lokalizacji obiektów inwentarskich powodujących przekroczenie emisji zanieczyszczeń
powyżej dopuszczalnych norm poza granicami własności.
§5. 1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala się przeznaczenie
pod uprawy polowe.
2. Dopuszcza się realizację podziemnych i naziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.
3. Dopuszcza się realizację zbiorników wodnych.
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4. Ustala się zakaz likwidacji istniejących zadrzewień śródpolnych, poza wycinką sanitarną.

kulturowego.

§6. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem RZ ustala się przeznaczenie pod tereny
rolnicze łąki i pastwiska.
2. Dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, oraz dojazdów i dróg do konserwacji rowów melioracyjnych.
3. Ustala się zakaz realizacji zabudowy.
4. Ustala się zakaz likwidacji istniejących zadrzewień, poza wycinką sanitarną.

§12. 1. Na obszarach objętych planem w maksymalnym stopniu należy zachować istniejący wartościowy drzewostan.
2. Należy zachować funkcjonowanie systemu melioracyjnego.
3. W przypadku naruszenia istniejącego systemu melioracyjnego należy zapewnić rozwiązania
zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie; w
tym celu dopuszcza się realizację nowych systemów melioracji i przebudowy istniejących rowów
po uzgodnieniu z właściwym zarządcą sieci.
4. Tereny objęte planem są położone w obszarze szczególnej ochrony wód powierzchniowych –
zlewnia chroniona -zagospodarowanie terenu musi
być zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności w zakresie prowadzenia
właściwej gospodarki wodno-ściekowej.
5. Zakazuje się odprowadzania zanieczyszczeń,
szczególnie substancji biogennych, organicznych i
toksycznych do gruntu i do wód powierzchniowych.
6. Masy ziemne, w szczególności wierzchnie, najbardziej żyzne warstwy gleby, przemieszczane w
trakcie prowadzonych prac budowlanych, należy w
pierwszej kolejności zagospodarować w granicach
działki, a w sytuacji kiedy nie będą mogły być w
ten sposób wykorzystane, traktować jako odpad i
zagospodarować zgodnie z gminnym programem
gospodarki odpadami.
7. Gromadzenie i zagospodarowywanie odpadów
musi być prowadzone w sposób zgodny z gminnym
planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem segregacji odpadów.
8. Na obszarach objętych planem zakazuje się
magazynowania i przetwarzania odpadów, oraz magazynowania substancji i surowców mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów
odrębnych.
9. W zakresie ochrony przed hałasem na terenach
zabudowy zagrodowej-RM, obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy zagrodowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZL ustala się przeznaczenie pod lasy.
2. Dopuszcza się realizację obiektów służących
bezpośrednio gospodarce leśnej, oraz urządzeń i
sieci infrastruktury technicznej, pod warunkiem
spełnienia wymogów określonych w przepisach odrębnych.
3. Ustala się zakaz realizacji obiektów budowlanych poza wymienionymi w ust. 2.
§8. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem WS ustala się przeznaczenie na tereny
wód powierzchniowych – cieki i rowy melioracyjne.
2. Dopuszcza się realizację obiektów służących
regulacji, piętrzeniu i innych związanych z eksploatacją wód.
3. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej.
§9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem ustala się:
1) KDW 438 -przeznaczenie na teren drogi publicznej – wojewódzkiej nr 438
2) KDP -przeznaczenie na tereny dróg publicznych
-powiatowych;
3) KDG -przeznaczenie na tereny dróg publicznych
-gminnych;
4) KDW -przeznaczenie na tereny dróg wewnętrznych;
5) KI -przeznaczenie na tereny komunikacji – inne.
§10. Na rysunku planu linię rozgraniczającą tereny
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczono linią ciągłą.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego.
§11. Lokalizacja nośników reklamowych i tablic
informacyjnych w liniach rozgraniczających dróg
jest dopuszczona pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa ruchu ulicznego, niekolizyjności z sieciami infrastruktury technicznej, oraz uzyskania
zgody zarządcy drogi.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, oraz dóbr kultury współczesnej.
§13. 1. Na rysunku planu wyznaczono strefy
ochrony zabytków archeologicznych.
2. W strefach ochrony zabytków archeologicznych, inwestycje naruszające strukturę gruntu wymagają uzyskania pozwolenia w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kaliszu.
3. Na pozostałych obszarach objętych planem
w przypadku odnalezienia podczas prowadzenia
prac ziemnych obiektów archeologicznych, należy
niezwłocznie powiadomić właściwe organy służby
ochrony zabytków, celem określenia warunków do-
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puszczających do realizacji inwestycji w zakresie
ochrony archeologicznej.
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.
§14. 1. Ustala się zakaz umieszczania reklam na
konstrukcjach elektrowni wiatrowych, poza nazwą
lub znakiem graficznym producenta i właściciela
obiektu.
2. W obszarach przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury,
urządzeń technicznych, ciągów pieszych i ścieżek
rowerowych oraz zieleni.
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności
zabudowy.
§15. Dla terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
oznaczonych na rysunkach planu symbolem 1 RM,
2 RM, ustala się:
1) maksymalną. wysokość zabudowy mieszkaniowej -do II kondygnacji nadziemnych; w tym poddasze użytkowe, z zakazem realizacji budynków powyżej 10,0 m w kalenicy;
2) maksymalną wysokość budynków gospodarczych do 12,0 m w kalenicy;
3) realizację dachów stromych dwuspadowych, o
kącie nachylenia 25o – 45o;
4) powierzchnię biologicznie czynną -min. 20%
powierzchni terenu;
5) powierzchnię zabudowy -max. 50% powierzchni terenu;
6) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych
w ramach własnej działki – min. 1 stanowisko.
§16. Dla terenów infrastruktury technicznej –
elektroenergetyka – elektrownie wiatrowe, oznaczonych symbolem Ew 1 – Ew 31 ustala się:
1) maksymalną całkowitą wysokość elektrowni wiatrowej do 210,0 m, słup elektrowni wraz ze
śmigłem w jego górnym położeniu, ponad poziom
terenu;
2) elementy wieży i turbiny muszą być pomalowane w kolorach pastelowych, białym lub w odcieniach szarości w celu nie kontrastowania z otoczeniem;
3) wykonanie oznakowania przeszkodowego elektrowni wiatrowych zgodnie z przepisami odrębnymi.
§17. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy
zgodnie z rysunkiem planu, oraz w odległości:
1) od linii rozgraniczającej z drogą wojewódzką –
20 m;
2) od linii rozgraniczającej z drogami powiatowymi
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– 20 m;
3) od linii rozgraniczających z drogami gminnymi
– 15 m;
4) od linii rozgraniczających z drogami wewnętrznymi – 6 m;
5) od sieci infrastruktury technicznej zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszej uchwale oraz
przepisami odrębnymi;
6) od cieku lub rowu melioracyjnego min. - 5 m;
7) od granicy lasu zgodnie z przepisami odrębnymi.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych.
§18. 1. W granicach obszaru objętego planem
znajduje się zlikwidowany odwiert Bułaków – 1.
2. Przy projektowaniu obiektów terenowych należy zachować strefę ochronną 5 m lub 10 m od
zlikwidowanego odwiertu, w zależności od sposobu
likwidacji odwiertu. W strefie tej oraz na zlikwidowanych odwiertach zabrania się wznoszenia jakichkolwiek obiektów.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym.
§19. Dla terenów oznaczonych symbolem Ew 1
– Ew 31 dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej pod warunkiem zachowania min. powierzchni
500 m2.
§20. Na obszarze objętym planem dopuszcza
się możliwość scalania działek, gdy istniejąca powierzchnia działki według granic własności, jej
kształt lub dostęp do drogi i infrastruktury, uniemożliwia jej wykorzystanie dla określonych w planie
celów i zadań.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy.
§21. Ustala się konieczność zgłaszania i uzgadniania z Szefostwem Służby Ruchu Lotniczego
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wszelkich
obiektów o wysokości 50,00 m npt. i więcej, przed
wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
§22. Wszystkie obiekty o wysokości 100,00 m
nad poziom terenu lub więcej stanowią przeszkody lotnicze, i ze względu na zapewnienie warunków
bezpieczeństwa ruchu cywilnych statków powietrz-
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nych muszą być uzgadniane z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
§23. Przy lokalizacji i wyznaczaniu poszczególnych elektrowni wiatrowych, należy przestrzegać
przepisy odrębne określające dopuszczalne poziomy
hałasu w środowisku, i zachować odpowiednią odległość tych terenów od terenów objętych ochroną
akustyczną.
§24. Wyznacza się obszar oddziaływania obiektu
o promieniu min. 450 m od miejsca posadowienia
elektrowni wiatrowych, dla którego ustanawia się
zakaz lokalizowania pomieszczeń na stały lub czasowy pobyt ludzi. wiatrowych, dla którego ustanawia
się zakaz lokalizowania pomieszczeń na stały lub
czasowy pobyt ludzi.
§25. Przed podjęciem prac budowlanych związanych z realizacją elektrowni wiatrowych należy
przeprowadzić badania geotechniczne gruntu, określające możliwość posadowienia obiektów.
§26. 1. Wzdłuż napowietrznych linii energetycznych średniego napięcia SN 15 kV obowiązuje obszar oddziaływania obiektu o szerokości 7,5 m od
osi linii.
2. Od napowietrznych linii niskiego napięcia 0,4
kV obowiązuje obszar oddziaływania obiektu o szerokości 3 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii.
3. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich budynków, i budowli takich jak maszty.
4. Ustala się zakaz nasadzeń wysoką roślinnością
kolidującą z przebiegiem przewodów energetycznych.
§27. Dla usytuowania turbin wiatrowych od napowietrznych linii elektroenergetycznych ustala się
zachowanie min. odległości:
1) wzdłuż trasy linii elektroenergetycznych o napięciu do 45 kV określa się pas techniczny, w którym, przy dowolnym stanie pracy turbiny wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek jej element; oś
symetrii pasa technicznego wyznaczą słupy; szerokość pasów określona jest dla linii:
a) napowietrznych o napięciu do 1 kV: jednotorowych 20 m, dwutorowych 25 m,
b) napowietrznych o napięciu do 45 kV: jednotorowych 25 m, dwutorowych 30 m,
2) dla napowietrznych linii o napięciu powyżej 45
kV:
a) nie posiadających tłumików drgań odległość
końca łopaty turbiny wiatrowej od skrajnego przewodu linii powinna być ≥3d, gdzie d jest średnicą
koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej,
b) wyposażonych w tłumiki drgań odległość końca
łopaty turbiny wiatrowej od skrajnego przewodu linii
powinna być ≥d, gdzie d jest średnicą koła zataczanego przez łopaty turbiny wiatrowej.
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§28. 1. Należy zachować strefy kontrolowane
dla gazociągów układanych w ziemi, lub nad ziemią
zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe, obowiązującym w dniu wydania
pozwolenia na budowę gazociągu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, na których to występują
ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu.
2. W przypadku rozbudowy sieci gazowej istnieje ograniczenie praw własności właścicieli gruntów
nad gazociągami tj. w pasie nad gazociągiem, w
strefie kontrolowanej, -związane z zagwarantowaniem dostępności od gazociągu dla służb eksploatacyjnych operatora sieci gazowych.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§29. 1. W zakresie zasad modernizacji rozbudowy
i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) droga publiczna wojewódzka klasy G, oznaczona na rysunku planu symbolem KDW 438:
a) droga jednojezdniowa, dwupasmowa po jednym w każdym kierunku,
b) utrzymuje się istniejące granice pasa drogowego, i przyjmuje parametry techniczne jak dla drogi
klasy G,
c) zakaz lokalizacji parkingów w pasie drogowym
drogi wojewódzkiej,
d) przeznaczenie dopuszczalne -zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej związane
z funkcjonowaniem drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia z
zarządcą drogi, obiekty małej architektury,
e) dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych o
parametrach technicznych i użytkowych zgodnych
z przepisami odrębnymi,
2) drogi publiczne powiatowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KDP:
a) drogi jednojezdniowe, dwupasmowe po jednym
w każdym kierunku,
b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,
c) szerokość jezdni – min. 6 m,
d) w przypadku budowy dróg dojazdowych do
elektrowni i konieczności włączenia tych dróg do
dróg powiatowych wymagane jest uzgodnienie z
zarządcą drogi,
e) przeznaczenie dopuszczalne -zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej związane
z funkcjonowaniem drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia z
zarządcą drogi, obiekty małej architektury,
f) dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych o
parametrach technicznych i użytkowych zgodnych
z przepisami odrębnymi,
3) drogi publiczne gminne, oznaczone na rysunku
planu symbolem KDG:
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a) drogi jednojezdniowe, dwupasmowa po jednym
w każdym kierunku,
b) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,
c) wydzielona jezdnia o szerokości min. 5 m,
d) przeznaczenie dopuszczalne - zieleń izolacyjna, elementy infrastruktury technicznej związane
z funkcjonowaniem drogi, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej pod warunkiem uzgodnienia z
zarządcą drogi, obiekty małej architektury,
e) dopuszcza się budowę ścieżek rowerowych o
parametrach technicznych i użytkowych zgodnych
z przepisami odrębnymi,
4) drogi wewnętrzne, oznaczone na rysunkach
planu symbolem KDW:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie
z rysunkiem planu,
b) przeznaczenie uzupełniające - elementy infrastruktury technicznej - bez budynków, obiekty i
urządzenia inżynierskie, pasy zieleni.
2. Wyznacza się w planie teren zlikwidowanej linii
kolejowej, oznaczony symbolem KI.
§30. W celu zapewnienia dostępu komunikacyjnego terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych na obszarze objętym planem
dopuszcza się wydzielanie nowych dróg wewnętrznych oraz dróg rolniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§31. 1. Ustala się zaopatrzenie w gaz ziemny zaazotowany z sieci gazociągów niskiego i średniego
ciśnienia zgodnie z obowiązującym prawem energetycznym, po każdorazowym uzgodnieniu z operatorem systemu dystrybucyjnego i będzie zależało
od szczegółowych warunków technicznych i ekonomicznych uzasadniających rozbudowę sieci gazowej
średniego ciśnienia.
2. Dopuszcza się prowadzenie gazociągów w pasach drogowych.
3. Dopuszcza się możliwość stawiania stacji gazowych i wydzielania terenu dla potrzeb ich budowy
bez konieczności opracowywania zmiany planu.
§32. Dla terenów zabudowy zagrodowej 1 RM,
2 RM obowiązują następujące ustalenia z zakresu
infrastruktury technicznej.
1. Odprowadzanie ścieków:
1) odprowadzanie ścieków komunalnych docelowo do oczyszczalni ścieków poprzez projektowaną
sieć kanalizacji, na warunkach określonych przez
właściciela sieci oraz w oparciu o przepisy odrębne;
2) do czasu wybudowania kanalizacji dopuszczenie odprowadzania ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych – szamb, z wywozem tych
ścieków do oczyszczalni przez koncesjonowanych
przewoźników;
3) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów i terenów utwardzonych, należy zagospodarować w granicach nieruchomości, bez naruszania
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interesu osób trzecich, docelowo do kanalizacji
deszczowej;
4) dopuszcza się odprowadzenie wód o których
mowa w pkt 3) do odbiorników wód deszczowych
pod warunkiem uzgodnienia z właściwym zarządcą;
5) po podłączeniu do sieci kanalizacji sanitarnej należy zlikwidować bezodpływowe zbiorniki na ścieki.
2. Dostawa wody z istniejącej sieci wodociągowej
na warunkach określonych przez właściciela sieci,
oraz w oparciu o przepisy odrębne.
3. Zaopatrzenie w ciepło:
1) zakazuje się stosowania jako źródła ciepła takich paliw i urządzeń do ich spalania, które nie odpowiadają wymogom ochrony powietrza atmosferycznego;
2) realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo gazowe, płynne lub paliwa stałe oraz wykorzystanie
energii elektrycznej i odnawialnych źródeł ciepła do
celów grzewczych;
3) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.
4. Zasilanie w energię elektryczną:
1) zezwala się w trakcie realizacji planu na całym
obszarze opracowania, lokalizację zadań dla realizacji inwestycji celu publicznego, i wydzielanie terenu
dla ich potrzeb w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami, i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) zasilanie w energię elektryczną odbywać się
będzie z istniejących sieci elektroenergetycznych
SN 15 kV i nn 0,4 kV, które będą rozbudowywane
do występującego zapotrzebowania na energię;
3) dopuszcza się budowę sieci elektroenergetycznej odpowiednio do zbilansowanych potrzeb, i zgodnie z warunkami wydanymi przez przedsiębiorstwo
energetyczne;
4) określenie ostatecznej rozbudowy sieci będzie
możliwe po określeniu zapotrzebowania na moc;
5) wszystkie istniejące na obszarze planu urządzenia elektroenergetyczne należy wkomponować w
projektowane zagospodarowanie przedmiotowego
terenu, zachowując bezpieczne odległości zgodnie z
obowiązującymi normami i przepisami.
5. Gospodarka odpadami:
1) ustala się obowiązek gromadzenia odpadów komunalnych z posesji w wydzielonych miejscach, w
sposób zgodny z gminnym planem gospodarki odpadami oraz przepisami odrębnymi, z uwzględnieniem
segregacji odpadów;
2) odpady komunalne z posesji należy w pierwszej
kolejności poddawać odzyskowi, a jeżeli z przyczyn
technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w
sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska
oraz gminnym planem gospodarki odpadami.
§33. Nie ustala się zasad uzbrojenia terenów przeznaczonych pod lokalizację elektrowni wiatrowych
w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ze
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względu na ich bezosobową obsługę.
§34. 1. Dopuszcza się przebudowę sieci elektroenergetycznych, z którą koliduje planowane zagospodarowanie terenu.
2. Sposób i warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej określi właściciel sieci. Koszty związane z
przebudową poniesie podmiot wchodzący w kolizję.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
§35. 1. Dla terenu objętego planem nie określa się
sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
2. Do czasu realizacji postanowień niniejszej
uchwały dopuszcza się dotychczasowy sposób ich
użytkowania i zagospodarowania.
Stawki procentowe, na podstawie których ustala
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§36. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i

Poz. 3564

zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w planach, ustala
się 25% stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu
wzrostu wartości nieruchomości.
Rozdział III
Przepisy końcowe
§37. Grunty rolne klasy III o powierzchni 12,4040
ha uzyskały zgodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr GZ.tr.057-602-434/09 na przeznaczenie na cele
nierolnicze.
§38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
§39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
W Koźminie Wielkopolskim
(-) mgr inż. Justyn Zaradniak
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/266/10
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 2 czerwca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU „MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZESPOŁÓW ELEKTROWNI WIATROWYCH W REJONIE WSI:
GAŁĄZKI, BORZĘCICZKI, WROTKÓW, LUDWINÓW, SERAFINÓW, SKAŁÓW, MOKRONOS, GOŚCIEJEW,
STANIEW.”
Przedmiotowy projekt planu został wyłożony do
publicznego wglądu w terminie od 03.03.2010 r.
do 25.03.2010 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), uwagi
były przyjmowane do dnia 09.04.2010 r.
§1. 1. W ustawowym terminie, w dniu 15.03.2010
r., wpłynęła 1 uwaga od Pana Nowickiego Mariana,
zam. Biały Dwór 3.

2. Uwaga dotyczyła sprzeciwu na lokalizację elektrowni wiatrowych w obrębie Biały Dwór, Staniew,
Gałązki ze względu na zamiar prowadzenia w gospodarstwie agroturystyki.
§2. Złożoną uwagę odrzuca się zgodnie z rozstrzygnięciem Burmistrza.

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/266/10
Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 2 czerwca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH
FINANSOWANIA
§1. 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 Miejska w Koźminie Wlkp. określa następujący
sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej należących do zadań własnych gminy,
oraz zasady ich finansowania.
§2. Na podstawie ustaleń miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy
skutków finansowych uchwalenia planu stwierdza
się, że realizacja ustaleń planu z zakresu infrastruktury technicznej nie będzie obciążała budżetu gminy. Wszelkie inwestycje związane z realizacją infrastruktury technicznej towarzyszącej elektrowniom
wiatrowym będą finansowane ze środków poza budżetowych, na koszt inwestora.

Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań
własnych gminy oraz zasad ich finansowania
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§1.
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 Miejska w Koźminie Wlkp. określa
następujący sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
3565
technicznej należących do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania.
§2.
Na podstawie UCHWAŁA
ustaleń miejscowego
planu zagospodarowania
przestrzennego
prognozy skutków finansowych
Nr XLVI/284/10
RADY MIEJSKIEJ
GMINYoraz
SKOKI
uchwalenia planu stwierdza się, że realizacja ustaleń planu z zakresu infrastruktury technicznej nie będzie obciążała budżetu gminy.
Wszelkie inwestycje związane z realizacją infrastruktury
technicznej
towarzyszącej
elektrowniom wiatrowym będą finansowane ze
z dnia 24 czerwca
2010
r.
środków poza budżetowych, na koszt inwestora.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
2565
zajęć pedagogów, psychologów, doradcy metodycznego zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowaUCHWAŁA Nr XLVI/284/10 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
dzonych przez Gminę Skoki
z dnia 24 czerwca 2010 r.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
b) dyrektorze - rozumie się przez to kierownika
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jedjednostek organizacyjnych , o których mowa wyżej,
funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, doradcy
nolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz. 1591 z późn.
c) nauczycielach - rozumie się przez to nauczycieli
metodycznego zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Skoki
zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z
, wychowawców zatrudnionych w jednostkach ordniaNa26
stycznia
1982
Karta
Nauczyciela
ganizacyjnych
wyżej,
podstawie
art.18
ust. r.
2 pkt
15 Ustawy
z dnia 8 (tekst
marca 1990
r. o samorządziewskazanych
gminnym ( tekst
jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142 ,
jednolity:
Dz.U.
z
2006
r.
Nr
97,
poz.
674
z
późn.
d)
Karcie
Nauczyciela
rozumie
się przez to
Ustapoz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(tekst
jednolity: Dz.U.
zm.)
Rada
Miejska
Gminy
Skoki
uchwala,
co
nastęwę
z
dnia
26
stycznia
1982
r.
Karta
Nauczyciela
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Skoki uchwala, co następuje:
puje:
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z
zm.). zatrudnieni w szkołach i przedszkolu, dla których
§1.
Niniejszej uchwale podlegają wszyscy nauczyciele ipóźn.
wychowawcy
§1.
Niniejszej
uchwale
podlegają
organem
prowadzącym
jest Gmina
Skoki.wszyscy nauczyciele
iIlekroć
wychowawcy
zatrudnieni
§3. Nauczycielom, którym powierzono stanowi§2.
w uchwale jest
mowa o: w szkołach
ska kierownicze
w szkole,
obniża
się prowadzącym
tygodniowyjest Gmina
i przedszkolu,
których
prowadzącym
a)
szkoledla
- rozumie
sięorganem
przez to gimnazjum,
szkołę podstawową
, przedszkole,
dla których
organem
obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wyjestSkoki,
Gmina Skoki.
b)
dyrektorze - rozumie się przez to kierownika jednostek
organizacyjnych
, o których mowa
wyżej, w art. 42
chowawczych
i opiekuńczych
określony
c) Ilekroć
nauczycielach
się przez
jednostkach
organizacyjnych
ust. 3 Karty zatrudnionych
Nauczyciela iwokreśla
się go
według po- wskazanych
§2.
w uchwale- rozumie
jest mowa
o: to nauczycieli , wychowawców
niższej tabeli:
a)wyżej,
szkole - rozumie się przez to gimnazjum, szkod)
Karcie, Nauczyciela
- rozumie
się przez
to Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z
łę podstawową
przedszkole,
dla których
organem
2006
r.,
Nr
97,
poz.
674
z
późn.
zm.).
prowadzącym jest Gmina Skoki,

typ szkoły

stanowisko

przedszkole

dyrektor

szkoła podstawowa

wicedyrektor
dyrektor

wicedyrektor
gimnazjum

wicedyrektor

liczba oddziałów
do 5 oddziałów
6 i więcej
6 i więcej
do 11 oddziałów
12-19 oddziałów
20 i więcej oddziałów
12-19 oddziałów
20 i więcej oddziałów
dyrektor do 11 oddziałów
12-15 oddziałów
16 i więcej oddziałów
12-15 oddziałów
16 i więcej oddziałów

§4. Ustalony w §3 tygodniowy wymiar obniżki godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opie	
  
kuńczych
odnosi się także do nauczycieli, którym
powierzono funkcje dyrektora lub wicedyrektora w
zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia
tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi pełnienie funkcji dyrektora lub wicedyrektora, a ustaje z
końcem miesiąca, w którym nauczyciel zaprzestał
pełnić daną funkcję.
§5. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska

tygodniowy wymiar
obniżki godzin
14
16
12
8
10
12
8
10
10
12
14
10
12

kierownicze, mogą realizować godziny ponadwy13	
   jeżeli uzasadnione jest to bieżącymi pomiarowe,
trzebami organizacyjnymi szkoły.
§6. Określa się obowiązkowy wymiar godzin zajęć
dla:
a) nauczyciela pedagoga, psychologa na 20 godzin tygodniowo, w tym 6 godzin dydaktycznych,
b) nauczyciela doradcy metodycznego na 12 godzin tygodniowo.
§7. 1. Nauczycielom realizującym etat łączony,
tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym
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wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala
się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
2. Godziny realizowane powyżej pensum, ustalonego zgodnie z zapisem ustępu 1, stanowią godziny
ponadwymiarowe.
3. Przykładowy sposób naliczania tygodniowego
pensum oraz liczby godzin ponadwymiarowych stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

w sprawie określenia czasu pracy dla nauczycieli
pełniących funkcje kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skoki oraz w
sprawie określenia tygodniowego wymiaru godzin
pedagogów szkolnych.

§8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się
Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Gminy Skoki
(-) Zbigniew Kujawa

§9. Traci moc Uchwała Nr XXIV/198/2000
Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 27.09.2000 r.

§10. Uchwała wchodzi w życie, pierwszego dnia
miesiąca, po upływie 14 dni, od daty ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik
do Uchwały Nr XLVI/284/10

1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj.
prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym
wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala
się pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej
liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych według
poniższego wzoru:
W = (X1 + X2):[(X1:Y1) + (X2:Y2)]
gdzie:
X1, X2 – oznacza ilość godzin poszczególnych
stanowisk przydzielonych nauczycielowi w arkuszu
organizacji szkoły,

Y1, Y2 - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i
opiekuńczych określonych w art. 42 ust. 3 Karty
Nauczyciela.
2. Przykładowy sposób naliczania pensum:
Nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6
godzin według pensum 18 godzinnego i 21 godzin
według pensum 26 godzinnego
6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14
jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,68 godziny, zaokrąglając
do pełnych godzin – 24 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe.
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3566
UCHWAŁA Nr XLI/258/10 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek na lata 20102014
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 2005 r. Nr 31 poz. 266 ze zm.) uchwala
się: PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WIERZBINEK NA LATA
2010-2014
§1. Postanowienia ogólne.
1. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wierzbinek opracowuje się w celu
stworzenia racjonalnej gospodarki mieszkaniowej i
zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty
mieszkańców gminy.
2. Program obejmuje:
a) prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy w poszczególnych łatach, w tym lokali mieszkalnych;
b) analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i
lokali, z podziałem na kolejne lata,
c) planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach,
d) zasady polityki czynszowej, sposób i zasady
zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w
skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych łatach,
e) źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej,
f) planowane wydatki inwestycyjne,
g) inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
3. Ilekroć w dalszej części programu jest mowa o:
a) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z
dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266;
ze zm.),
b) mieszkaniowym zasobie gminy - należy przez to
zrozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Wierzbinek,
c) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wierzbinek,
d) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy
Wierzbinek,
e) wójcie - należy przez to rozumieć Wójt Gminy
Wierzbinek,
f) zarządzaniu - należy przez to rozumieć podej-

mowanie decyzji i dokonywanie czynności zmierzających do utrzymania budynków i lokali w stanie nie
pogorszonym, zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz
do uzasadnionego inwestowania związanego z tymi
budynkami i lokalami.
§2. Prognoza dotycząca wielkości oraz stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego
1. Wielkość zasobów mieszkaniowych gminy według stanu na dzień 31.12.2009 r. jest następująca:
a) 11 budynków gminnych, w których znajduje się
20 lokali mieszkalnych,
2. W ogólnej liczbie 20 lokali gminnych nie ma
lokali socjalnych;
3. Struktura wiekowa budynków kształtuje się w
sposób następujący:
a) na 11 budynków gminnych:
- 11 budynków wybudowanych po 1945 r.
4. Wyposażenie budynków w urządzenia techniczne jest następujące:
a) budynki gminne:
- 2 budynki wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną, c.w. i c.o.
- 1 budynek wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną i c.w. c.o.
- 4 budynki wyposażone w instalację wodno-kanalizacyjną
- 3 budynki wyposażone w wodę
- 1 budynek bez wyposażenia w instalację wodnokanalizacyjną, c.w. i c.o.
§3. Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizacji
W latach 2010-2014 zasób mieszkaniowy Gminy Wierzbinek ulegnie większym zmianom, ponieważ przewiduje się budowę nowego 12 rodzinnego
budynku mieszkalnego. Lokale z mieszkaniowego
zasobu gminy będą poddawane remontom i modernizacjom celem podwyższenia ich jakości oraz poprawienia warunków mieszkaniowych lokatorów.
W pierwszej kolejności będą remontowane lokale
o największym zniszczeniu technicznym, a następnie lokale wymagające remontów zachowawczych.
§4. Planowana sprzedaż lokali
W latach 2010-2014 planuje się sprzedaż lokali
mieszkalnych z gminnego zasobu komunalnego:
- lokali już zamieszkałych na wniosek najemców
wraz ze stosowaniem bonifikaty,
- lokali nowo powstałych w drodze przetargu.
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- lokal wyposażony w zimną wodę i kanalizację w
§5. Zasady polityki czynszowej
wysokości 70% stawki podstawowej
1. Polityka czynszowa powinna funkcjonować w
- lokal bez wody i kanalizacji w wysokości 45%
oparciu o zasady:
stawki podstawowej
a) jawności informacji dotyczących kształtowania
- lokale mające powyżej 50 lat, jednoizbowe w
się czynszów,
wysokości 45% stawki podstawowej.
b) racjonalnego ustalania czynszów, uwzględniającego koszty jakie musi ponieść gmina na odtwo§6. Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynrzenie substancji mieszkaniowej (remonty i moderkami
nizacje),
1. Budynkami stanowiącymi mieszkaniowy zac) celowości wydatkowania środków finansowych
sób gminy zarządza wójt przy pomocy wyznaczonej
pochodzących z czynszów w oparciu o uchwalony
przez siebie jednostki.
program oraz zapotrzebowanie społeczne na moder2. Zarządzanie nieruchomościami polega na ponizacje podnoszące standard zasobów mieszkaniobieraniu czynszów, podejmowaniu działań zmiewych.
rzających do likwidacji zaległości czynszowych,
2. Zasady ustalania czynszu w lokalach gminnego
utrzymaniu substancji mieszkaniowej w stanie nie
zasobu mieszkaniowego są następujące:
a) stawkę czynszu ustala się w oparciu o 1 m2 o
pogorszonym, ubezpieczeniu budynków i pokrywaniu kosztów eksploatacji.
powierzchni użytkowej mieszkania,
3. Polityka zarządzania zasobem mieszkaniowym
b) podwyżka czynszu będzie dokonywana nie częzmierzać będzie w kolejnych latach do podniesienia
ściej niż 1 raz w roku.
standardu technicznego mieszkań.
3. Wysokość stawek czynszu z tytułami najmu
lokalu mieszkalnego i socjalnego uzależniona jest
§7. Źródła finansowania gospodarki mieszkaniood wyposażenia lokali i budynku w urządzenia techwej
niczne i instalację,
Źródłem finansowania zasobu mieszkaniowego
4. Określa się następujące czynniki obniżające
gminy są dochody z czynszów oraz dotacje uchwalub podwyższające wartość użytkową lokalu miesz3.
Polityka
zarządzania
zasobemlub
mieszkaniowym
zmierzać
będzie
w kolejnych
lane
przez
gminę. latach do podniesienia standardu technicznego
kalnego
oraz
stopień
obniżenia
podwyższenia
mieszkań.
stawki
podstawowej, którą ustala się dla lokalu wy§7.
Źródła
finansowania
gospodarki
mieszkaniowej
§8. Wydatki inwestycyjne
posażonego
w c.o.,
zimną wodę,
kanalizację,
ubikafinansowania zasobu mieszkaniowego gminy są dochody z czynszów oraz dotacje uchwalane przez gminę.
cjęŹródłem
i łazienkę:
Wydatki inwestycyjne
W latach 2010-2014 realizowane będą następują-§8.lokal wyposażony
w zimną wodę, kanalizację,
ce zadania modernizacyjne i remontowe:
łazienkę w wysokości: 85% stawki podstawowej
W latach 2010-2014 realizowane będą następujące zadania modernizacyjne i remontowe:
Lp.
Adres
1 Sadlno Lokale mieszkalne w
Ośrodku Zdrowia
2
3

4
5

6

Wierzbinek Budynek
mieszkalny
Morzyczyn Lokale mieszkalne
w budynku Zespołu
Gimnazjalne Szkolnego
Sadlno Lokal mieszkalny w
Szkole Podstawowej
Synogać Lokale mieszkalne w
budynku Szkoły Podstawowej
Wilcza Kłoda Budynek
mieszkalny
Palmowe Budynek mieszkalny

2010
Ocieplenie
20.000

2011
2012
2013
2014
Wymiana okien Remont bieżący Remont bieżący Remont
20.000
15.000
30.000
bieżący
30.000
Wymiana okien Remont dachu Wymian drzwi Ocieplenie
Remont
5.000
6.000
4.000
5.000
bieżący 2.000
Remont bieżący Remont bieżący Remont bieżący Remont bieżący Remont
' 6.000
8.000
6.000
5.000
bieżący 3.000
Wymiana okien Ocieplenie
4.000
3.000
Wymiana okien Wymiana drzwi
800
600

Wymiana drzwi
1.500
7
Wymiana okien
2.000
8 Kalina Budynek mieszkalny
Wymian okien
1.000
9 Słomkowo Budynek mieszkalny Wymiana okien
1.000
10 Tomisławice Lokale mieszkalne Remont dachu
w Agronomówce
6.000
11 Mąkoszyn Lokale mieszkalne w Ocieplenie
Ośrodku Zdrowia
budynku 5.000

Doprowadzenie
wody 1.000
Wymiana drzwi
2.000
Wymiana drzwi
1.000
Remont dachu
1.000
Wymian okien
3.000
Remont bieżący
5.000

Remont bieżący
4.000
Centralne
ogrzewanie
1.000
Wymiana okien
1.000
Wymiana okien
2.000
Remont dachu
1.000
Wymiana drzwi
1.000
Wymiana drzwi
2.000
Remont bieżący
4.000

Remont bieżący Remont
2.000
bieżący 5.000
Remont bieżący Remont
500
bieżący 500
Budowa
szamba 1.500
Remont dachu
2.000
Budowa
szamba 1.000
Budowa
szamba 1.000
Rozbudowa
szamba 1.000
Remont bieżący
3.000

Remont
bieżący 1.000
Remont
bieżący 2.000
Remont
bieżący 1.500
Remont
bieżący 1.000
Remont
bieżący 4.000
Remont
bieżący 3.000

Poza wymienionymi zadaniami prowadzone będą remonty zachowawcze dachów oraz pojedyncze wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej. Podstawą decyzji Wójta w tym zakresie będzie opinia Komisji ds. remontów powołanej Zarządzeniem Wójta.
§9.
Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
A.
Celem poprawy wykorzystania i racjonalizacji gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy za konieczne uznaje się:
1.
podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zaległości poprzez:
częste wysyłanie wezwań do zapłaty,
uzasadnione rozkładanie zaległości na raty,
zamiany lokali pomiędzy lokatorami, którzy nie wywiązują się z obowiązku zapłaty czynszu,
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Poza wymienionymi zadaniami prowadzone będą
remonty zachowawcze dachów oraz pojedyncze
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Podstawą
decyzji Wójta w tym zakresie będzie opinia Komisji
ds. remontów powołanej Zarządzeniem Wójta.

B. Sprzedaż lokali mieszkalnych wchodzących
do zasobu komunalnego gminy prowadzona będzie
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z
2004 roku nr 261, poz. 2603; ze zm.).

§9. Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
A. Celem poprawy wykorzystania i racjonalizacji
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy za
konieczne uznaje się:
1. podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia zaległości poprzez:
częste wysyłanie wezwań do zapłaty,
- uzasadnione rozkładanie zaległości na raty,
- zamiany lokali pomiędzy lokatorami, którzy nie
wywiązują się z obowiązku zapłaty czynszu,
- kierowanie pozwów do sądu o zapłatę zaległości
czynszowych wobec dłużników.
2. zabezpieczenie w zasobie mieszkaniowym 1-2
lokali socjalnych.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Wierzbinek.
§11. Traci moc uchwała nr 140/XIX/2000r. Rady
Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego za
lokale mieszkalne.
§12. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) mgr Jacek Musiał

3567
UCHWAŁA Nr 259/10 RADY GMINY WIERZBINEK
z dnia 30 czerwca 2010 r.
w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą
jest Gmina Wierzbinek na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676,
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.
Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002
1826, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 , poz. 721, Nr 80, poz.
Na23,
podstawie
art. 18Dz.U.
ust. 2 pkt
Ustawy
dnia 8Dz.U.
marcaNr
1990 roku
gminnym
(Dz.U.
z 2001poz.
r. Nr2124)
142, poz.
1591
r. Nr
poz. 220,
Nr 15
62,
poz. z558,
717o samorządzie
Nr 200, poz.
1953,
Nr 217,
Rada
zmiany:
Dz.U.
z Dz.U.
2002
r. Nr
23,
poz.
220, Dz.U.
62, poz.
Dz.U.
Nruchwala:
113, poz.gminnym
984, Dz.U.
Nr 214,
poz.r.1806,
Dz.U.
2003 r. Nr
Na
podstawie
art.
18 ust.
2 pkt
15
Ustawy
z dniaNr
8 Dz.U.
marca
1990
o samorządzie
(Dz.U.
z 2001
Nr 142,
poz.z 1591
113,
poz.
984,
Nr
214,
poz.
1806,
z558,roku
Gminy
80,
poz.
Nr
poz.poz.
1568,
Dz.U.
zpoz.
2002
r. poz.
Nr 153,
1271)
oraz poz.
art. 40
ust.Dz.U.
8 Ustawy
z dnia
marca
1985z r.2003
o r. Nr
zmiany:
Dz.U.
zpoz.
2002
r.162,
Nr 23,
220,
Dz.U.
Nr 62,
558,poz.
Dz.U.
Nr 113,
984,
Nr 214,
poz.211806,
Dz.U.
2003
r. Nr717,
80,Dz.U.
717,
Dz.U.
Nr
162,
1568,
drogach
publicznych
(zmiany
z
2000
r.
Nr
71,
poz.
838,
Nr
86
poz.
958,
Nr
12,
poz.
136,
z
2001
r.
Dz.U.
Nr
125,
poz.
1371,
z
80,
poz.
717,
Dz.U.
Nr
162,
poz.
1568,
Dz.U.
z
2002
r.
Nr
153,
poz.
1271)
oraz
art.
40
ust.
8
Ustawy
z
dnia
21
marca
1985
r.
o
Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) oraz art. 40 ust.
§1. Ustala się następujące stawki opłat dziennych
2002 r. Dz.U.
Nr 25 poz.
253, zNr2000
41, poz.
365,Nr
Nr71,
62,poz.
poz.838,
554,Nr
Nr86
74,poz.
poz.958,
676,NrNr12,
89,poz.
poz.136,
804,z Nr
113,
poz. 984,
Nr 216,
poz.
drogach
publicznych
(zmiany
r.
Dz.U.
2001
r.
Dz.U.
Nr
125,
poz.
1371,
8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puza zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z z
1826,
2003 r.Nr
Dz.U.
Nr 80
, poz.
721,
Nr365,
80, poz.
717poz.
Nr 200,
1953,
217,
2124)
Rada
uchwala:
2002 r.z Dz.U.
25 poz.
253,
Nr 41,
poz.
Nr 62,
554, poz.
Nr 74,
poz.Nr
676,
Nrpoz.
89, poz.
804,
Nr Gminy
113, poz.
984, Nr 216, poz.
blicznych (zmiany z 2000 r. Dz.U. Nr 71, poz. 838,
budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i
1826, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 , poz. 721, Nr 80, poz. 717 Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124) Rada Gminy uchwala:
Nr §1.
86 poz.Ustala
958,sięNr
12, poz.stawki
136,opłat
z 2001
r. Dz.U.
dróg gminnych:
następujące
dziennych
za zajęcieochroną
pasa drogowego
na cele nie związane z budową, przebudową,
Nr §1.
125, poz.
1371,
z
2002
r.
Dz.U.
Nr
25
poz.
253,
remontem,
utrzymaniem
i
ochroną
dróg
gminnych:
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych:
1. za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni
a) przy
zajęciu jezdni
do 20
% szerokości
włącznie
2,00
1.
za prowadzenie
robót
w pasie
drogowym
za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni
b) przy zajęciu jezdni do
powyżej
do 50%
szerokości włącznie
3,00
a)
20 % 20%
szerokości
włącznie
2,00
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50%
zajęcia
jezdni
5,00
b)
20% do całkowitego
50% szerokości
włącznie
3,00
1,00
2. przy
za prowadzenie
robót
na pobocznych,
chodnikach,
placach,
zatokach postojowych i
c)
zajęciu jezdni
powyżej
50% do całkowitego
zajęcia
jezdni
5,00
autobusowych,
ścieżkach
i ciągach
pieszych
za zajęcie1
m2postojowych i
2.
za prowadzenie
robót narowerowych
pobocznych,
chodnikach,
placach,
zatokach
1,00
1,00
3. za prowadzenie
robót narowerowych
pozostałychi elementach
pasa drogowego(rowy,
pasy zieleni) za
autobusowych,
ścieżkach
ciągach pieszych
za zajęcie1 m2
2
zajęcie
1m
3. za prowadzenie
robót na pozostałych elementach pasa drogowego(rowy, pasy zieleni) za
1,00
zajęcie 1 m2
§2.
się następujące
stawki
opłat
dziennych
zarządzania
drogami lub
potrzebami
ruchuobiektów
drogo§2.Ustala
Ustala
się następujące
stawki
opłat
dziennych zamizajęcie
pasa drogowego
w celu
umieszczenia
za §2.
zajęcie
pasa
drogowego
w
celu
umieszczenia
wego
oraz
reklam:
budowlanych
potrzebami
potrzebami
ruchu
drogowego
oraz reklam:
Ustala nie
się związanych
następującezstawki
opłat zarządzania
dziennych zadrogami
zajęcie lub
pasa
drogowego
w celu
umieszczenia
obiektów
obiektów
budowlanych
nie związanych
z potrzebabudowlanych
nie związanych
z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
2
b) poza
terenem
0,30
1.
za 1 m
rzutu zabudowanym
poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
c) w
terenie
zabudowanym
0,40
b)
poza
terenem
zabudowanym
0,30
2. w
za terenie
1 m2 rzutu
poziomego innych obiektów
0,30
c)
zabudowanym
0,40
3. za 1 m2 rzutu
powierzchni
reklamy
1,00
2.
poziomego
innych obiektów
0,30
3. za 1 m2 powierzchni reklamy
1,00
§3.
Przez dzień zajęcia pasa drogowego o którym mowa w §1 i 2 rozumie się również zajęcie pasa drogowego
trwającego
krócej
24 godziny.
§3.
Przez
dzieńniż
zajęcia
pasa drogowego o którym mowa w §1 i 2 rozumie się również zajęcie pasa drogowego
§4.
Ustala
sie następujące
stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
trwającego
krócej
niż 24 godziny.
technicznej
niesie
związanych
z potrzebami
zarządzania
drogami
lub potrzebami
drogowego
za zajęcie
1 m2
§4.
Ustala
następujące
stawki opłat
rocznych za
umieszczenie
w pasieruchu
drogowym
urządzeń
infrastruktury

§2.
Ustala się następujące stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów
budowlanych
potrzebami
potrzebami
ruchu
drogowego
oraz reklam:
§2.
Ustala nie
się związanych
następującezstawki
opłat zarządzania
dziennych zadrogami
zajęcie lub
pasa
drogowego
w celu
umieszczenia
obiektów
budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1. za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
2
b) poza
terenem
0,30
1.
za 1 m
rzutu zabudowanym
poziomego obiektu handlowego lub usługowego:
Dziennik Urzędowy
c) w
terenie
zabudowanym
0,40
b)
poza
terenem
zabudowanym
0,30
Województwa
Wielkopolskiego Nr 192
– 21051 –
Poz. 3567, 3568
2. w
za terenie
1 m2 rzutu
poziomego innych obiektów
0,30
c)
zabudowanym
0,40
3. zaPrzez
powierzchni
reklamy
1,00
2.
1 m2 dzień
rzutu
poziomego
innych
obiektów
0,30
§3.
zajęcia
pasa
drogowego
o którym
struktury technicznej nie związanych z potrzebami
2
3. za w
1m
powierzchni
reklamy
1,00
mowa
§1
i 2 rozumie
się również zajęcie pasa
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowe§3.
Przez
dzień zajęcia
pasa
§1 i 2 rozumie
się również zajęcie
drogowego
drogowego
trwającego
krócej
niż drogowego
24 godziny.o którym mowa
go zaw zajęcie
1 m2 powierzchni
pasa pasa
drogowego
trwającego
krócej
24 godziny.
§3.
Przez
dzieńniż
zajęcia
pasa drogowego o którym mowa
§1 i 2przez
rozumie
równieżurządzeń:
zajęcie pasa drogowego
drogiwzajętej
rzutsiępoziomy
§4.
Ustala
sie następujące
stawki
opłatrocznych
rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury
trwającego
krócej
niż 24 godziny.
§4.
Ustala
sie
następujące
stawki
opłat
technicznej
niew
związanych
z potrzebami
zarządzania
drogami
lub potrzebami
drogowego
za zajęcie
1 m2
§4.
Ustala
sie
następujące
stawki
opłat
rocznych
umieszczenie
w pasieruchu
drogowym
urządzeń
infrastruktury
za umieszczenie
pasie
drogowym
urządzeń
infra- za
powierzchninie
pasa
drogowego
drogi zajętejzarządzania
przez rzut poziomy
urządzeń:
technicznej
związanych
z potrzebami
drogami lub
potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
1. za obszarem zabudowanym
10,00
2. za
w obszarze
15,00
1.
obszaremzabudowanym
zabudowanym
10,00
3. w
na obszarze
obiekcie mostowym
100,00
2.
zabudowanym
15,00
3. na obiekcie mostowym
100,00
§5.
się następujące
stawki
za za
zajęcie
§5.Ustala
Ustala
się następujące
stawki
zajęciepasa
pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
drogowego
na
prawach
celach pasa
in- drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż
określone
w §1,
4: wyłączności
§5.
Ustala
się2,następujące
stawki w
za zajęcie
nych
niż określone
w 4:
§1, 2, 4:
określone
w §1, 2,
1. za 1 m2 powierzchni jezdni:
a)
jezdni dojezdni:
20% szerokości włącznie
2,00
1. przy
za 1 zajęciu
m2 powierzchni
b)
przy
zajęciu
jezdni
powyżej
20%
do
50%
szerokości
włącznie
4,00
a)
do 20% szerokości włącznie
2,00
c)
przy
zajęciu
jezdni
powyżej
50%
do
całkowitego
zajęcia
jezdni
8,00
b)
20%
50% szerokości włącznie
4,00
2
5.
za
zajęcie
1
m
poboczy,
chodników,
placów,
zatok
postojowych
i
autobusowych,
ścieżek
1,00
c) przy zajęciu jezdni powyżej 50% do całkowitego zajęcia jezdni
8,00
2
rowerowych
i
ciągów
pieszych
5. za zajęcie 1 m poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek
1,00
6. za zajecie 1
m2 pozostałych
1,00
rowerowych
i ciągów
pieszych elementów pasa drogowego (rowy, pas zieleni)
6. za zajecie 1 m2 pozostałych elementów pasa drogowego (rowy, pas zieleni)
1,00
§6.
Zwalnia się jednostki organizacyjne gminy Wierzbinek od ponoszenia w/w opłat.
wchodzi
życie po upływie 14 dni
§6.
sięsięjednostki
organizacyjne
gminy
§7.
Wykonanie
uchwały
sie Wójtowi
Gminy.§8. Uchwała
§6. Zwalnia
Zwalnia
jednostkipowierza
organizacyjne
gminy
Wierzbinek
od ponoszenia
w/w w
opłat.
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym.
Wierzbinek
od ponoszenia
w/w
opłat.
§8.
Uchwała
wchodzi
w powierza
życie
po upływie
14 dni
odod
ogłoszenia
w Dzienniku
Urzędowym.
§7.
Wykonanie
uchwały
sie Wójtowi
Gminy.
§8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.
Przewodniczący
Przewodniczący
§7.
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi
Rady
Gminy
Przewodniczący
Rady Gminy
Gminy.
(-) mgr
Jacek Musiał
Rady
Gminy
(-) mgr Jacek Musiał
(-) mgr Jacek Musiał
2568
3568
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Objaśnienia do planu i wykonania budżetu Gminy
Duszniki za 2009 rok.
Informacja o wykonaniu budżetu za 2009 rok
przedstawiona jest w układzie tabelarycznym – tabele od 1 do 10. Plan i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione są w układzie: dział,
rozdział, paragraf. Tabele zawierają także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym
szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych rozdziałach i działach.
Budżet Gminy Duszniki na 2009 rok, uchwalony przez Radę Gminy Duszniki uchwałą Nr
XXXVII/240/08 w dniu 30 grudnia 2008 roku, zakładał:
1. osiągnięcie dochodów w kwocie - 19.655.983
zł,
z tego:
- dochody bieżące w kwocie - 19.255.983 zł,
- dochody majątkowe w kwocie - 400.000 zł.
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2. wydatki do realizacji w kwocie - 22.541.483
zł,
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie - 15.685.983 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie - 6.855.500 zł.
W 2009 roku budżet Gminy zmieniany był 13 razy
uchwałami Rady Gminy i 1 raz Zarządzeniem Wójta
Gminy Duszniki na skutek przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania
własne i zlecone gminie, przyznania do planu budżetu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian
planu zadań inwestycyjnych Gminy Duszniki na lata
2007-2011.
Plan budżetu i wykonanie na koniec 2009 roku
przedstawia się następująco:
DOCHODY:
- plan - 20.574.361,02 zł,
zwiększenie o 918.378,02 zł do planu początko-

W 2009 roku budżet Gminy zmieniany był 13 razy uchwałami Rady Gminy i 1 raz Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki na skutek
przyznania lub zmniejszenia Gminie z budżetu państwa dotacji na zadania własne i zlecone gminie, przyznania do planu budżetu
ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na skutek zmian planu zadań inwestycyjnych Gminy
Duszniki na lata 2007-2011.
Plan budżetu i wykonanie na koniec 2009 roku przedstawia się następująco:
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
– 21052 –
Poz. 3568
DOCHODY:
plan - 20.574.361,02 zł,
wego,
Różnica między końcowym planem dochodów i
zwiększenie o-918.378,02
zł do planu
- wykonanie
19.837.089,43
zł początkowego,
- tj. 96,42% wywydatków stanowi planowany deficyt budżetu Gmiwykonanie - 19.837.089,43 zł - tj. 96,42% wykonania,
konania,
ny w wysokości 2.552.457,00 zł.
z tego dochody bieżące w kwocie – 19.286.622,34 zł,
- - z tego
dochody
bieżące
w
kwocie
–
z tego dochody majątkowe w kwocie – 550.467,09 zł.
19.286.622,34
Tabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu
WYDATKI: zł,
- - z tego
dochody
majątkowe
w
kwocie
–
Gminy
w 2009 roku przedstawia wykonanie dochoplan - 23.126.818,02 zł,
550.467,09
zł.
dów
budżetu
Gminy z podziałem na źródła wpływów
zwiększenie o 585.335,02 zł do planu początkowego,
wykonanie - 21.726.226,51 zł - tj. 93,94% wykonania, i klasyfikację budżetową wg działów, rozdziałów i
WYDATKI:
z tego wydatki bieżące
- -plan - 23.126.818,02
zł, w kwocie – 15.414.073,82 zł, paragrafów budżetu.
z tegoowydatki
majątkowe
w kwocie
6.312.152,69 zł.
zwiększenie
585.335,02
zł do
planu– początkoRóżnica między końcowym planem dochodów i wydatków stanowi
planowanywłasne
deficyt budżetu
w wysokości
2.552.457,00
wego,
Dochody
GminyGminy
- w planie
ogólnym
sta- zł.

nowią 48,91% wszystkich planowanych dochodów
- wykonanie - 21.726.226,51 zł - tj. 93,94% wyTabela nr 1 - plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy w 2009 roku przedstawia wykonanie dochodów budżetu Gminy z
Gminy,
a wykonane
zostały
w 2009 roku w 94,14%
konania,
podziałem na źródła wpływów i klasyfikację budżetową wg działów,
rozdziałów
i paragrafów
budżetu.
w stosunku do planu rocznego na 2009 rok.
- z tego wydatki bieżące w kwocie –
15.414.073,82
Dochody własnezł,
Gminy - w planie ogólnym stanowią 48,91% wszystkich planowanych dochodów Gminy, a wykonane zostały w
- 2009
z tego
wydatki
majątkowe
kwocie
– rok. Wykonanie podatków i opłat za rok 2009 z poroku w 94,14%
w stosunku
do planuwrocznego
na 2009
6.312.152,69 zł.
szczególnych źródeł przedstawia się następująco:
Wykonanie podatków i opłat za rok 2009 z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

Lp.

Nazwa źródła dochodów

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

Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Karta podatkowa - podatek od indywidualnego rzemiosła
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie
kopalin
Dochody z majątku Gminy
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9.
10.

% wykonania do
planu budżetu
99,94
94,37
121,73
134,07
87,00
84,32
81,34
248,56

%wykonania do
wymiaru podatku
91,11
78,03
100,00
81,12
-

81,73
112,56

-

Zaległości podatkowe
za 2009zar. wyniosły
zł, nadpłaty
podatkowe zł.
wyniosły
16.160,81
zł. Zaległości
i nadpłaty doZaległości
podatkowe
2009 557.882,60
r. wyniosły
16.160,81
Zaległości
i nadpłaty
podatkowe
podatkowe
dotyczą
następujących
podatków:
557.882,60 zł, nadpłaty podatkowe wyniosły
tyczą następujących podatków:

Lp.

Podatek

1.

Podatek od nieruchomości
- osoby prawne
	
  
2. Podatek rolny os. prawne
3. Podatek leśny os. prawne
4. Podatek od nieruchomości
- osoby fizyczne
5. Podatek rolny os. fizycznych
6. Karta podatk. od rzemiosła
7. Podatek od środków transportowych
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych
9. Podatek od spadków i dar.
10. Odsetki od nieterm. wpłat
Razem

Zaległości (w złotych)
2008 r.
2009 r.
65.142,44
80.277,96

18	
  

Nadpłaty (w złotych)
2008 r.
2009 r.
0,32
99,69

5.445,20
139.085,28

3.489,00
204.306,26

88,00
686,10

267,60
2.106,75

113.642,49
22.224,42
25.900,00
53,60
10.998,00
382.491,43

197.467,95
21.255,63
50.947,60
138,20
557.882,60

1.986,09
6.811,07
1.758,00
2.745,80
14.075,38

3.543,39
6.837,58
654,00
2.649,80
2,00
16.160,81

Na koniec
roku 2008
382.491,43
zł, nadpłatyDuszniki
14.075,38 w
zł. Na
koniec
2009nowych
roku zaległości
podatkowe
wzrosły o
Na
koniec
rokuzaległości
2008 wynosiły
zaległości
wynosiły
2008
roku
wyższych
stawek
45,85%
w
stosunku
do
2008
r.,
natomiast
spadły
w
stosunku
do
I
półrocza
2009
roku,
kiedy
to
wynosiły
614.215,97
zł.
Wzrost
382.491,43 zł, nadpłaty 14.075,38 zł. Na koniec
podatkowych.
zaległości
podatkowychpodatkowe
spowodowany
jest wprowadzeniem
2009
roku zaległości
wzrosły
o 45,85% w Gminie Duszniki w 2008 roku nowych wyższych stawek
podatkowych.
w stosunku do 2008 r., natomiast spadły w stoSkutki obniżenia górnych stawek podatkowych
sunku
do
I
półrocza
2009
roku,
kiedy
to
wynosiwyniosły:
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły:
ły 614.215,97 zł. Wzrost zaległości podatkowych 20082008
r. 2009 r. 2009 r.
r.
spowodowany
jest
wprowadzeniem w Gminie 502.129,60
- w podatku
od nieruchomości
502.129,60 zł
w podatku
od nieruchomości
zł
598.113,92 zł
w podatku rolnym
w podatku od środków transport.
Razem:

470.798,88 zł
58.654,00 zł
1.031.582,48 zł

411.386,56 zł
72.864,31 zł
1.082.364,79 zł

Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2009 roku w podatku od nieruchomości 78.349,00 zł (dla porównania w 2008 r.
– 3.007,00 zł), natomiast w podatku rolnym 3.072,00 zł (dla porównania w 2008 r. – 8.500,00 zł).
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598.113,92 zł
- w podatku rolnym 470.798,88 zł 411.386,56
zł
- w podatku od środków transport. 58.654,00
zł 72.864,31 zł
Razem:
1.031.582,48 zł 1.082.364,79 zł
Skutki umorzeń zaległości podatkowych wyniosły w 2009 roku w podatku od nieruchomości
78.349,00 zł (dla porównania w 2008 r. – 3.007,00
zł), natomiast w podatku rolnym 3.072,00 zł (dla
porównania w 2008 r. – 8.500,00 zł).
Skutek udzielonych ulg inwestycyjnych w 2009
roku wyniósł:
- dla osób prawnych – 57.933,00 zł,
- dla osób fizycznych – 26.504,32 zł.
W omawianej grupie dochodów własnych największą pozycję wpływów stanowi podatek od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych
wykonany w 99,94% w stosunku do planu budżetu, a do wymiaru podatku w wysokości 91,11%.
Podatek rolny wykonany został w stosunku do
planu rocznego w wysokości 94,37%, a do wymiaru podatku w 78,03%.
Ponad zakładany plan, w budżecie w 2009 roku,
zostały wykonane:
- karta podatkowa od rzemiosła - 134,07%,
- podatek leśny w 121,73%, a do wymiaru podatku w 100,00%,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 248,56%
- zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- 112,56%
Natomiast wpływy z tytułu:
- podatku od nieruchomości - 99,94%
- podatku rolnego - 94,37%
- podatku od środków transportowych (87,00%
do planu i do wymiaru 81,12%)
- wpływy z opłaty skarbowej - 81,34%,
nieznacznie odbiegają od zakładanego planu na
2009 rok.
Dochody ze sprzedaży majątku Gminy wykonane
zostały w 81,73% w stosunku do planu rocznego
sprzedaży i wyniosły w 2009 roku 326.907,10 zł.
Wpływy ze sprzedaży majątku Gminy znacznie spadły w 2009 roku. Spowodowane jest to kryzysem
i brakiem zainteresowania zakupem działek pod budownictwo jednorodzinne ze względu na trudności z
uzyskaniem kredytów przez indywidualnych nabywców mimo kilkakrotnych ogłoszeń o przetargach organizowanych przez Gminę.
Udziały w podatku, stanowiące dochód budżetu
Państwa, pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłat podatku od osób
prawnych w planie ogólnym dochodów stanowiły
19,39% wszystkich dochodów Gminy a wykonane
zostały w stosunku do planu rocznego w 81,39%.
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Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział w
podatku otrzymywany z budżetu Państwa wykonany został w 90,90%.
Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowany został w 2009 roku w wysokości 1.000.000,00
zł. Główny dochód z tego podatku dotyczy firmy
SANO działającej na terenie Gminy Duszniki w miejscowości Sękowo. Jednakże w wyniku inwestycji,
które firma SANO wykonała, wpływy z podatku od
osób prawnych w 2009 roku zrealizowane zostały
na poziomie 52,97%.
Subwencja ogólna z budżetu Państwa, obejmująca środki na zadania oświaty, jak również wyrównująca podstawowe dochody Gminy, stanowiła w
planie dochodów Gminy 30,95% - 6.366.975,00
zł wszystkich planowanych dochodów, a wykonana
została w wysokości 100,00%.
Dotacje celowe na zadania bieżące zlecone Gminie
w planie budżetu Gminy stanowią 12,61% wszystkich dochodów Gminy i wykonane zostały w wysokości 99,93%.
Dotacje te obejmują głównie zadania pomocy społecznej, administracji rządowej, zwrotu części podatku akcyzowego oraz wyborów do rad gmin i Parlamentu Europejskiego.
Dotacje celowe na zadania własne Gminy w planie dochodów stanowią 1,49% wszystkich planowanych dochodów, wykonane zostały w 2009 roku
w 96,55%.
Dotacje te obejmowały z zakresu oświaty: pomoc
materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników; z
zakresu pomocy społecznej: pomoc w dożywianiu,
zasiłki i pomoc w naturze i ośrodek pomocy społecznej.
W budżecie Gminy Duszniki w 2009 roku po stronie dochodów zaplanowane zostały dotacje rozwojowe związane z wydatkami na programy i projekty
realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej
oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2009 roku.
Dotacje rozwojowe w planie dochodów budżetu
stanowią 5,08% wszystkich dochodów Gminy a
wykonane zostały w wysokości 80,78%.
Tabela Nr 2 - plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków
budżetowych w 2009 roku z podziałem na działy,
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków bieżących, realizację zadań
inwestycyjnych, dotacji celowych z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom, wydatków na obsługę długu oraz
pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych.
Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń stanowią 32,92% - 7.613.887,93 zł wszyst-
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kich planowanych wydatków na 2009 r., wykonane
zostały w wysokości 96,00% - 7.308.975,40 zł.
Obsługa długu Gminy - spłaty odsetek od pożyczek i kredytu zaciągniętych w latach 2005 – 2009
zaplanowano w wysokości 0,61% - 140.000,00 zł
wszystkich planowanych wydatków Gminy. Realizacja za 2009 rok wynosi 70,55% - 98.770,57 zł.
W 2009 roku Gmina spłacała następujące pożyczki i kredyty:
- z NFOŚ i GW na budowę kanalizacji EtapVS-2
D-ki 237.750 zł
- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Ceradz Dolny - Grzebienisko 420.000 zł
- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Niewierz Duszniki 370.000 zł
- z BS Duszniki na budowę kanalizacji Niewierz Duszniki (kredyt) 129.000 zł
- z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji Sękowo Podrzewie 90.000 zł
Razem spłaty pożyczek i kredytu wyniosły
1.246.750 zł
W 2009 roku umorzona została do wysokości
spłacanych rat tj. 237.750,00 zł pożyczka z NFOŚiGW.
Ogółem umorzenie pożyczek wyniosło 237.750,00
zł.
W I półroczu 2009 roku Gmina Duszniki podpisała umowę na zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na
budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie na kwotę
1.400.000,00 zł.
W II półroczu 2009 roku Gmina podpisała umowę
pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach
działania odnowa i rozwój wsi objętego programem
PROW na kwotę 346.245,00 zł z czego wykorzystała kwotę 312.465,96 zł.
Również zaciągnęła kredyt krótkoterminowy w BS
Duszniki na kwotę 250.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu.
Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku wyniosło
5.102.465,96 zł i jest to 24,80% planowanych dochodów na 2009 rok.
Zadłużenie dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:
1. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej
Ceradz Dolny – Grzebienisko spłata w latach 20082010 – 680.000,00 zł,
2. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej
Niewierz – Duszniki spłata w latach 2008-2011 –
1.060.000,00 zł,
3. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej
Sękowo – Podrzewie spłata w latach 2009-2012 1.400.000,00 zł,
4. z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Wilczynie spłata w latach 2010-2013 1.400.000,00 zł,

Poz. 3568

5. pożyczka na wyprzedzające finansowanie
na odnowę i rozwój wsi Niewierz i Chełminko 312.465,96 zł,
6. kredyt krótkoterminowy zaciągnięty w BS
Duszniki - 250.000,00 zł.
Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie jednostek podległych samorządowi i na wykonywanie zadań statutowych jednostek i urzędu
zaplanowano w wysokości 39,01% - 9.021.842,19
zł wszystkich wydatków, wykonanie w 2009 roku
wyniosło 89,84% - 8.105.098,42 zł.
Wydatki te obejmują między innymi rolnictwo, komunikację międzygminną, drogi gminne, gospodarkę
gruntami, plany zagospodarowania przestrzennego,
utrzymanie szkół i przedszkoli, pomoc społeczną,
administrację samorządową, ochotnicze straże pożarne, gospodarkę komunalną, kulturę, świetlice
wiejskie oraz wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w
2009 roku przedstawia tabela nr 4. Wydatki majątkowe pierwotnie zaplanowano w 2009 roku w
kwocie 6.855.500,00 zł. Ostatecznie zadania inwestycyjne w planie budżetu wynoszą 6.491.087,90
zł i stanowią 28,07% wszystkich planowanych wydatków, natomiast wykonanie wyniosło 97,24% tj.
6.312.152,69 zł.
W 2009 roku w Gminie Duszniki zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:
- budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu tranzytowego w Wilczynie,
- przebudowa drogi gminnej – ul. Długa w Podrzewiu,
- zakup sprzętu komputerowego dla UG Duszniki,
- adaptacja byłej hydroforni w Niewierzu na budynek zamieszkania zbiorowego,
- dokończenie projektu budowy sali gimnastycznej
przy SP i Gim. w Dusznikach,
- dokończenie budowy oświetlenia dróg w Sędzinku,
- dokończenie budowy wielofunkcyjnego boiska
sportowego w Dusznikach,
- zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego w ramach unijnych projektów realizowanych przez szkoły Gminy Duszniki i GOPS w Dusznikach,
- wykonanie projektów budowy kanalizacji sanitarnych,
- dofinansowanie remontów róg powiatowych,
- wykonanie dokumentacji na drogę serwisową w
Sękowie,
- modernizacja strażnicy OSP w Dusznikach,
- wykonanie dokumentacji warsztatów terapii zajęciowej,
- budowa biblioteki w Dusznikach,
- odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – wieś Niewierz i Chełminko.
Zadania inwestycyjne, których nie udało się zreali-
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zować w 2009 roku to:
- wykonanie dokumentacji na budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu ze względu na to,
że firma zewnętrzna zainteresowana tym projektem
nie podjęła czynności związanych z opracowaniem
dokumentacji,
- budowa zasilania energetycznego sali gimnastycznej w Dusznikach ze względu na toczące się
uzgodnienia z ENEA i nierozpoczęciem prac.
Realizacja wydatków majątkowych planowanych
na 2009 rok związanych z Wieloletnim Programem
Inwestycyjnym na lata 2007 – 2011 przedstawia
tabela nr 10. Wydatki te finansowane są ze środków własnych Gminy i pożyczki. Finansowana z
pożyczki w 2009 roku jest budowa kanalizacji sanitarnej w Wilczynie. Pozostałe inwestycje zaplanowane do wykonania w 2009 roku finansowane są z
dochodów własnych Gminy.
W 2009 roku realizowane są projekty w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj.:
- Przedszkole w Dusznikach - projekt pn. „Mały
Odkrywca w Przedszkolu” – projekt realizowany w
latach 2008-2009,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach – projekt pn. „Walka z wykluczeniem społecznym w gminie Duszniki” realizowany w całości w
2009 roku,
- Szkoły z terenu Gminy Duszniki – projekt pn.
„Szansa dla każdego ucznia Gminy Duszniki” realizowany w latach 2009-2010,
- Przedszkole w Dusznikach – oddział zamiejscowy w Podrzewiu - projekt pn. „Czego się Jaś nie
nauczył, czyli dbamy o rozwój dziecka” realizowany
w latach 2009-2011.
Finansowanie i utrzymanie oświaty w 2009 roku.
Na terenie Gminy Duszniki znajdują się następujące placówki oświatowe:
1. Dwa gimnazja: w Dusznikach i Grzebienisku,
2. Trzy szkoły podstawowe:
- szkoła w Dusznikach posiadająca także filię w
Podrzewiu,
- szkoła w Grzebienisku z oddziałami przedszkolnymi przy szkole,
- szkoła w Sędzinku z oddziałami przedszkolnymi
przy szkole.
3. Jedno Przedszkole w Dusznikach z dwoma oddziałami zamiejscowymi w Podrzewiu i Sękowie.
Liczba uczniów w placówkach oświatowych, w
roku szkolnym 2008/2009, w przekroju absolwenci 2009 i uczniówie roku szkolnym 2008/2009 wg
sprawozdania SIO:
Gimnazja szkoły podstawowe przedszkola ogółem
absolwenci 2009 roku 102 102 86 290
uczniówie w roku szkolnym 08/09 309 577
273 1.159
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Liczba uczniów i liczba oddziałów w poszczególnych placówkach w roku 2008/2009:
l. uczniów l. oddziałów
Gimnazjum Duszniki
214 10
Gimnazjum Grzebienisko
95 4
Szkoła Podstawowa Duszniki 363 18
w tym: - Duszniki
350 17
- Podrzewie
13 1
Szkoła Podstawowa Grzebienisko 220 11
w tym:
- szkoła
146 8
- przedszkole
74 3
Szkoła Podstawowa w Sędzinku 101 8
w tym:
- szkoła
68 6
- przedszkole
33 2
Przedszkole Duszniki
166 9
w tym:
- Duszniki
111 5
- Podrzewie
30 2
- Sękowo
25 2
Ogółem
1.156 60
Liczba pracowników administracji i obsługi ogółem
33 osoby, a w przeliczeniu na pełne etaty – 30,66.
Liczba nauczycieli we wszystkich placówkach
oświatowych łącznie z podziałem na poszczególne
stopnie awansu zawodowego wg SIO:
bez stopnia stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany suma
- l. os. w pełnym wymiarze 0 3 8 53 16 80
- l. os. w niepełn. Wymiarze 5 1 2 16 5 29
- l. os. w niepełn. wymiarze w przeliczeniu na pełne etaty
2,11 0,33 1,5 6,92 2,14 13,00
Dyrektor każdej placówki posiada środki na dokształcanie nauczycieli, którymi dysponuje zgodnie
ze swoim regulaminem i wytycznymi organu prowadzącego. Wysokość środków na ten cel to 1%
planowanego funduszu płac. System doskonalenia
i dokształcania nauczycieli spowodował, że coraz
więcej nauczycieli posiada już kwalifikacje do nauczania co najmniej dwóch przedmiotów.
Największym problemem szkół jest jednak brak
wykwalifikowanej kadry do nauki języków obcych,
a w szczególności języka angielskiego.
W omawianym roku szkolnym 119 uczniów otrzymało stypendium szkolne, a z tego:
- 73 uczniów szkół podstawowych
- 29 uczniów gimnazjum
- 17 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Nie udzielono natomiast żadnego zasiłku szkolnego.
Liczba dzieci dowożonych w gminie do wszystkich placówek oświatowych łącznie wynosi 534
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przedszkole
74
3
Szkoła
Podstawowa
Sędzinku
101
8
uczyciel tytuł nauczyciela
mianowanego i w Szkole
uczniów,
w tymwdo:
w tym:
Podstawowej w Sędzinku jeden nauczyciel tytuł na- Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach
szkoła
68
6
uczyciela kontraktowego.
-- 354 uczniów
przedszkole
33
2
- SzkołyDuszniki
Podstawowej (w tym „0”) i Gimnazjum166
w
Przedszkole
9
W szkołach podstawowych i gimnazjach realizo- 159 uczniów
wGrzebienisku
tym:
wany był i jest nadal
projekt „SZANSA DLA KAŻDEPodstawowej w Sędzinku (w tym „0”)111
- - Szkoły
Duszniki
5
-10 uczniów
Podrzewie
30
GO UCZNIA W2 GMINIE” natomiast w Przedszkolu
- - Przedszkola
Sękowo w Dusznikach i Sękowie – tylko „0”
25
w Dusznikach 2zrealizowany został projekt „MAŁY
Ogółem
1.156 ODKRYWCA W60PRZEDSZKOLU”.
- 11 dzieci.

Dowożonych jest także dwoje dzieci niepełno-

W oddziale zamiejscowym w Podrzewiu, Przed-

Liczba pracowników administracji i obsługi ogółem 33 osoby, a w przeliczeniu na pełne etaty – 30,66.
w na
Dusznikach
1 września
2009 realizosprawnych
do szkół
specjalnych,
do Poznania.
Liczba
nauczycieli
we wszystkich
placówkach
oświatowych łącznie zszkola
podziałem
poszczególneod
stopnie
awansu zawodowego
wg
wany
jest
projekt
„CZEGO
SIĘ
JAŚ
NIE
NAUCZYŁ,
SIO:

W roku szkolnym 2008/2009 z uwagi na ograniczoną wysokość środków finansowych
przeznaczobez stopnia
stażysta
-nych
l. os. wna
pełnym
wymiarze
3
oświatę
nie zostały0 wykonane żadne
duże
-prace
l. os. wremontowe
niepełn. Wymiarze
5 i przedszkolu.
1
w szkołach
- l. W
os. w
niepełn. wymiarze
przeliczeniu
na pełne
etaty
omawianym
rokuwtylko
w dwóch
placówkach
0,33
nauczyciele uzyskali kolejny2,11
stopień awansu
zawodowego tj. w Gimnazjum w Dusznikach jeden naNazwa zadania
Szkoły Podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Oddziały przedszkolne w SP
Dowożenie uczniów
Gminny Zespół Oświatowy
Pozostała działalność
Świetlica szkolna
Dokształcanie nauczycieli
Pomoc materialna dla uczniów
OGÓŁEM

CZYLI DBAMY O ROZWÓJ DZIECKA”.

kontraktowy
mianowany
dyplomowany suma
8Wydatki na oświatę
53
16
i wychowanie
oraz80eduka2
16
5 budżecie Gminy
29 zajcyjną
opiekę wychowawczą
w

mują 30,72% - 7.104.576,76 zł wszystkich plano1,5
6,92
13,00
wanych
wydatków
Gminy, a2,14
wykonane zostały
w
96,47% tj. 6.853.849,76 zł.
Wydatki ogółem
plan
3.218.954,00
884.362,00
1.735.167,00
266.427,00
426.300,00
257.957,76
121.787,00
102.800,00
35.300,00
55.522,00
7.104.576,76

%

wykonanie
3.134.999,38
830.669,15
1.719.272,26
253.619,23
378.605,22
254.288,01
121.786,04
85.452,65
30.075,82
45.082,00
6.853.849,76

97,39
93,93
99,08
95,19
88,81
98,58
100,00
83,13
85,20
81,20
96,47

Finansowanie pomocy społecznej w 2009 roku:
Lp.

Nazwa zadania

Wydatki ogółem
Zadania zlecone
plan
wykonanie
plan
wykonanie
1.985.354,00 1.985.236,35 1.975.783,00 1.975.667,08
9.205,00
7.388,91
7.105,00
5.369,55

Zadania własne
plan
wykonanie
9.571,00
9.569,27
2.100,00
2.019,36

1. Świadczenia rodzinne
2. Ubezpieczenie
zdrowotne
3. Zasiłki i pomoc w
284.723,90 253.867,53
34.856,00
34.855,54 249.867,90 219.011,99
naturze
4. Dodatki mieszkaniowe
38.500,00
38.316,81
- 38.500,00 38.316,81
5. Ośrodki pomocy
494.295,00 488.190,89
- 494.295,00 488.190,89
społecznej
6. Usługi opiekuńcze
10.000,00
1.555,76
- 10.000,00
1.555,76
7. Pozostała działalność
68.670,61
53.835,00
- 68.670,61 53.835,00
OGÓŁEM
2.890.748,51 2.828.391,25 2.017.744,00 2.015.892,17 873.004,51 812.499,08
Wydatki
na opiekę
społeczną
w budżecie w
Gminy
zajmująGminy
12,50% wszystkich
planowanych
wydatków,
zostały
w 2009
Wydatki
na opiekę
społeczną
budżecie
a) I półrocze:
zasiłki
stałe wykonane
przyznano
19 osobom.
roku
w 97,84%.
zajmują
12,50% wszystkich planowanych wydatOd 01.07.2009 r. zasiłki stałe są zadaniem wła-

ków, wykonane zostały w 2009 roku w 97,84%.

snym gminy, środki na ich wypłatę są dotowane

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r. realizował niżej wymienione
zadania:państwa.
przez budżet

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2009 r. 22	
   b) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne
realizował
niżej wymienione zadania:
dla osób nie podlegających obowiązkowi ubezpie	
  
W zakresie pomocy społecznej:
czenia zdrowotnego z innego tytułu, tj.:
1. ZADANIA ZLECONE, FINANSOWANE Z BU- dla 13 osób pobierających zasiłek stały,
DŻETU PAŃSTWA
- dla 13 osób pobierających świadczenie pielęgna-

a)
I półrocze: zasiłki stałe przyznano 19 osobom.
Od 01.07.2009 r. zasiłki stałe są zadaniem własnym gminy, środki na ich wypłatę są dotowane przez budżet państwa.
b)
opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu, tj.:
dla 13 osób pobierających zasiłek stały,
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2.
ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU GMINY
zasiłki celowe przyznano dla 160 rodzin,
cyjne. a)
- z powodu bezrobocia 27 rodzin,
b)
usługi
opiekuńcze
przyznano dlaZ1 BUDŻEosoby samotnej.
2. ZADANIA
WŁASNE
FINANSOWANE
- długotrwałej choroby 6 rodzin.
3.
ZADANIA WŁASNE FINANSOWANE Z BUDŻETU
GMINY
I BUDŻETU
PAŃSTWA
TU GMINY
b) posiłek
(II śniadanie)
przyznano
dla 97 dzieci, w
a)
zasiłkiprzyznano
okresowe przyznano
dla 33 rodzin, w tym:
a) zasiłki
celowe
dla 160 rodzin,
tym dla 3 uczniów szkół ponadgimnazjalnych opłaz powodu bezrobocia
27 dla
rodzin,
b) usługi
opiekuńcze
przyznano
1 osoby sacano obiady w internacie.
długotrwałej choroby 6 rodzin.
motnej.
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą
b)
posiłek
(II śniadanie)
przyznano ZdlaBUDŻE97 dzieci, wspołeczną
tym dla 3 uczniów
ponadgimnazjalnych
opłacano obiady w
3. ZADANIA
WŁASNE
FINANSOWANE
w 2009szkół
r. wyniosła
280.
internacie.
TU GMINY I BUDŻETU PAŃSTWA
Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną w 2009 r. wyniosła 280.
a) zasiłki okresowe przyznano dla 33 rodzin, w
Profil demograficzny rodzin objętych pomocą spotym:
łeczną:
Profil demograficzny rodzin objętych pomocą społeczną:
od
od
od
od

DZIECI W WIEKU
0-2 lat – 30 osób
3-6 lat – 44 osoby
7-13 lat – 80 osób
13-16 lat – 36 osób

MŁODZIEŻ
szkoła zawodowa – 14 osób
szkoła średnia - 25 osób
studiujący - 8 osób

Wykształcenie
osób
objętych
Wykształcenie
osób
objętych pomocą:
pomocą:
- podstawowe
– 144 osoby,
W miesiącu czerwcu 2009 zorganizowano spopodstawowe
– 144 osoby,
zawodowe
– 137 osób,
- zawodowe
– 137 osób,
tkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnośrednie
– 44 osoby,
- średnie
– 44
osoby,
sprawnej, koszty częściowo zostały pokryte z dotawyższe
– 2 osoby.
- wyższe – 2 osoby.
cji otrzymanej od starosty szamotulskiego. Dzieci i
Osoby
w wieku
produkcyjnym:
Osoby
w wieku
produkcyjnym:
młodzież niepełnosprawna uczestniczyły w spotkamężczyźni
65 latosób,
– 138 osób,
- mężczyźni
do 65 lat do
– 138
niach integracyjnych w Kwilczu i Rybojedzku.
60 latosób.
- 135 osób.
- kobiety
dokobiety
60 lat do
- 135
Liczba
rodzin
z dziećmi:
Liczba
rodzin
z dziećmi:
W 2009 r. realizowano projekt systemowy na
z
1
dzieckiem
– 30 rodzin,
- z 1 dzieckiem – 30 rodzin,
rzecz rozwoju i upowszechniania form aktywnej in2 dzieci
- 30 rodzin,
- z 2- dzieci -z 30
rodzin,
tegracji i pomocy socjalnej współfinansowany przez
z 3 dzieci - 19 rodzin,
- z 3 dzieci - 19 rodzin,
Unię Europejską w ramach programu operacyjnego
z 4 dzieci - 10 rodzin,
- z 4 dzieci - 10 rodzin,
kapitał ludzki pn. „Walka z wykluczeniem społeczz 5 dzieci - 4 rodziny,
- z 5 dzieci - 4 rodziny,
nym w Gminie Duszniki”. W projekcie uczestniczyło
z 6 dzieci - 4 rodziny,
- z 6 dzieci - 4 rodziny,
8 osób.
z 7 dzieci - 1 rodzina.
- z 7Liczba
dziecisamotnych
- 1 rodzina.
matek – 30
Liczba
samotnych
matek –gospodarstw
30
Od miesiąca września 2009 wdrażany jest proLiczba
jednoosobowych
domowych – 45
Liczba
jednoosobowych
gospodarstw
domowych
gram
„Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształLiczba osób bezrobotnych ogółem – 70
– 45 w tym kobiet - 33
cenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące
Liczba
osóbosób
bezrobotnych
– 70
gminy miejsko – wiejskie”, finansowany przez PańLiczba
pobierającychogółem
emerytury
ogółem – 37
w tym
kobiet
- 33
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraww tym
kobiet
- 26
Liczba osób pobierających emerytury ogółem – 37
nych.
w tym
kobiet -świadczeń
26
W programie
uczestniczy
47 uczniów.
W zakresie
rodzinnych, pomoc osobom uprawnionym
do alimentów
– środki budżetu
państwa:
1.
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne wyniosła – 529
W zakresie
świadczeń
osobom
pomocy
społecznej
realizowano przy
2.
Liczba osóbrodzinnych,
pobierającychpomoc
świadczenia
z funduszuZadania
alimentacyjnego
wyniosła
– 26
3.
Liczba
dzieci uprawnionych
do świadczeń
alimentacyjnego
wyniosłai –organizacji
41
uprawnionym
do alimentów
– środki budżetu
pań-z funduszu
współpracy
wielu instytucji
pozarządostwa:
wych.
W zakresie
dodatków
mieszkaniowych
finansowanych
gminy przyznano
35 rodzin.
1. Liczba
rodzin
pobierających
świadczenia
ro- z budżetu
W Gminnym
Ośrodkudla
Pomocy
Społecznej zatruddzinne wyniosła – 529
nionych jest 10 pracowników z tego 1 pracownik
Gminny
Ośrodek
Pomocy Społecznej
przekazał
do Kierownika
Urzędu
do spraw Kombatantów
i Osób unijnych.
Represjonowanych 13
2. Liczba
osób
pobierających
świadczenia
z funsocjalny
wynagradzany
jest ze środków
wniosków
wraz
z
pozytywną
opinią
o
przyznanie
jednorazowej
pomocy
pieniężnej
z
funduszu
kombatanckiego.
duszu alimentacyjnego wyniosła – 26
3. Liczba dzieci uprawnionych do świadczeń z
Wydatki na ochronę zdrowia w tym na przeciwW miesiącu
czerwcu 2009
zorganizowano
dzieci i młodzieży
niepełnosprawnej,
koszty
częściowo został
funduszu
alimentacyjnego
wyniosła
– 41 spotkanie integracyjne
działaniedla
alkoholizmowi
zaplanowano
na rok
2009
pokryte z dotacji otrzymanej od starosty szamotulskiego.w
Dzieci
i
młodzież
niepełnosprawna
uczestniczyły
w
spotkaniach
wysokości 142.000,00 zł, wykonane zostały w
integracyjnych
w Kwilczu
i Rybojedzku. finansoW zakresie
dodatków
mieszkaniowych
wysokości 142.466,35 zł. Zajmują w budżecie Gmiwanych z budżetu gminy przyznano dla 35 rodzin.
ny 0,65% planu wszystkich wydatków realizowanych przez
23	
   Gminę. Ponadto w budżecie 2009 roku
Gminny
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
przekazał
do
zaplanowano
środki na zwalczanie narkomanii w
	
  
Kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób
wysokości 8.000,00 zł, wykonane w 100,00%.
Represjonowanych 13 wniosków wraz z pozytywną
opinią o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoz funduszu kombatanckiego.
holowych odbyła w 2009 roku 12 spotkań.
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Przeprowadziła rozmowy motywujące do leczenia
z 25 osobami nadużywającymi alkoholu.
Skierowano 6 osób na przymusowe leczenie.
Wydano 45 pozytywnych opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 17 jednorazowych.
Przeprowadzono kontrole 4 punktów sprzedaży
napojów alkoholowych.
Przeprowadzono 28 wywiady z osobami nadużywającymi alkohol.
Z punktu konsultacyjnego skorzystało 53 osoby.
Dyżurujący psycholog udzielił 87 porad w zakresie
uzależnienia od alkoholu oraz przemocy w rodzinie.
Funkcjonują trzy świetlice (z przerwą wakacyjną),
do której przychodzi ok. 50 dzieci.
Komisja przekazała środki (30.000,00 zł) na zorganizowanie Zielonych Wakacji, które odbyły się w
13 wioskach z udziałem ok. 438 dzieci. Dzieci z Ceradza Dolnego uczestniczyły 1 raz w wycieczce.
Wszystkie szkoły i świetlice uczestniczyły w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł, a Gmina w kampaniach „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”
oraz „Prowadzę jestem trzeźwy”,
Komisja ufundowała nagrody dla uczestników
kampanii oraz spotkań z okazji Dnia Dziecka zorganizowanych przez sołtysów.
Młodzież gimnazjalna z Dusznik i Grzebieniska
uczestniczyła w kwietniu i maju w zajęciach profilaktycznych w Charcicach.
Na prośbę Ludowego Klubu Sportowego „Sokół”
zorganizowano dwie prelekcje na temat alkoholizmu, narkomanii i innych zagrożeń.
Wychowawcy świetlic, pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej i członkowie komisji
uczestniczyli w szkoleniach tematycznych: funkcjonowanie świetlic, przemoc w rodzinie, działalność
GKRPA.
Zakupiono materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli z zakresu profilaktyki i narkomanii.
Zakupiono alkomat na potrzeby komisji i GOPSu.
Młodzież gimnazjalna z Dusznik uczestniczyła w 8
koncertach Pro Sinfoniki odbywających się w Gminnym Centrum Kultury w Dusznikach, a młodzież z
Grzebieniska w 8 koncertach w Auli UAM w Poznaniu. Komisja sfinansowała koncerty i dojazd do
Poznania.
Aktywnie działają grupy wsparcia AA i Al-Anon.
Dwie rodziny z grupy AA wzięły udział w Zlocie
Rodzin Abstynenckich Tatry-2009.
Plan i wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na 2009 rok przedstawia tabela nr 5.
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowane zostały
w wysokości 135.376,00 zł na 2009 rok i zostały
wykonane w 2009 roku w wysokości 138.039,33
zł. Przychody GFOŚiGW w 2009 roku pochodziły głównie z opłat za wycinkę drzew oraz opłat za
gospodarcze korzystanie ze środowiska przez podmioty gospodarcze znajdujące się na terenie Gminy.
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Opłaty te rozliczane są przez Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego i w części przekazywane na rzecz budżetów gmin.
Niewielką część przychodów stanowią odsetki na
rachunku bankowym.
Rozchody środków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska dokonane w 2009 roku wyniosły ogółem 33.216,23 zł. Ważniejsze zadania zrealizowane
w 2009 roku to zakup nawozu, nożyc do cięcia żywopłotów, opracowanie ekspertyzy wydajności kanalizacji sanitarnych w gminie, opłaty konkursowe,
wykonanie opracowania Bilans energetyczny oraz
wykonanie wierceń i dokumentacji pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Rachunek dochodów własnych.
Przychody i wydatki rachunku dochodów własnych w roku 2009 przedstawia tabela nr 6.
W Gminie Duszniki tylko jedna jednostka ma utworzony rachunek dochodów własnych. Jest to Urząd
Gminy w Dusznikach. Dochody zgromadzone na powstałym odrębnym rachunku dochodów własnych
w roku 2009 pochodziły z darowizny otrzymanej w
2008r. od sponsora, a nie wykorzystanej w 2008r.
darowizny otrzymanej w 2009 r. oraz odsetek zgromadzonych na rachunku bankowym w ciągu 2009
roku. Zgodnie z zaleceniem sponsora aby przekazana darowizna została wykorzystana na pomoc dla
uzdolnionej młodzieży z darowizny zostały wykonane między innymi następujące wydatki:
- odżywki i fizykoterapia dla uzdolnionego sportowca,
- zakup nagród dla przedszkolaków,
- zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych,
- zakup nagród dla uczniów gimnazjów,
- zorganizowanie wycieczki dla 40 najzdolniejszych uczniów z Gminy Duszniki,
- dofinansowanie współpracy szkół z zaprzyjaźnioną Gminą w Estonii,
- dofinansowanie działalności klubu szachowego
w Sękowie,
- zakup sprzętu i odzieży sportowej dla klubów
sportowych,
- ufundowanie nagród dla młodych sportowców,
- dofinansowanie Klubu Honorowych Dawców
Krwi w Dusznikach,
- zorganizowanie gminnych zawodów strażackich,
- dofinansowanie działalności zespołów działających na terenie gminy,
- dofinansowanie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci
w Dusznikach.
Instytucje kultury - Gminne Centrum Kultury w
Dusznikach.
GCK działa zgodnie ze statutem stanowiącym
„Załącznik nr 1” do” Uchwały
NR XXVII – 128/04 Gminy Duszniki” z dnia
24.11.04 r. Centrum administruje budynkami oraz
terenami, na którym są zlokalizowane.
Taki skład narzuca niejako cel i zakres działań
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GCK, które w statucie stanowią 12 podstawowych
zadań.
Dla ich realizacji Centrum zatrudnia w różnym wymiarze czasu pracy: instruktorów (8),
pracowników administracyjnych (2), oraz obsługi
technicznej (5), dyrektora.
- Centrum prowadzi systematyczne zajęcia z grupami dzieci w ramach grup zabawowych (dzieci do
lat 3 wraz z opiekunami), grupa plastyczna i taneczna zgodnie z tygodniowym planem zajęć,
- Centrum służy pomocą instruktażową, często
techniczną przy organizowaniu imprez poza Dusznikami.
- Centrum współpracuje z wszystkimi organizacjami z terenu gminy,
- Centrum jest organizatorem lub współtworzy
większość imprez o charakterze kulturalnym, sportowo-rekreacyjnym, jest obecne podczas obchodów
świąt, rocznic, wydarzeń o charakterze patriotycznym.

Poz. 3568

- XVIII Wielkopolski Festiwal Ludowych Zespołów
Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich,
- Dożynki Gminne,
- Obchody 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w Zakrzewie,
- Święto Pyry,
- Koncert Chóru AMAZING z Holandii,
- Święto Niepodległości,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Spotkania wigilijne,
- Koncert Świąteczno-Noworoczny,
- konkursy: plastyczne, recytatorskie, fotograficzne, teatralne,
- wystawy: fotograficzne i malarskie,
- warsztaty: taneczne, plastyczne, teatralne,
- imprezy o charakterze masowym: festyny, zabawy, dyskoteki, bale, koncerty w wykonaniu artystów profesjonalnych dla młodzieży.

W imprezach uczestniczyło około 4 tys. osób.
- nasze zespoły występowały w wielu miejscowoWymienić trzeba dla przykładu kilka najważniejściach poza gminą Duszniki,
szych wydarzeń, które Centrum organizowało bądź
realizujemy promocję Dusznickiego Duszka,
współtworzyło:
- Wydawnictwo „Kulturalny Duszek”
- XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo- Z imprez o charakterze sportowo- rekreacyjnym
cy,
wymienić trzeba:
- „Ferie 2009” - imprezy dla dzieci i młodzieży,
- Gminną Ligę Piłkarską (5 drużyn po 20 meczy w
- Przeglądy:
sezonie: wiosna, jesień,
- IV Powiatowy Przegląd „Śpiewać każdy może”,
120 zawodników),
Instrumentalistów,
- Nadwarciańską Ligę Piłkarską (2 drużyny – 6 me- IV Powiatowy Festiwal Przedszkolaków „Rymy,
czy - 40 zawodników),
Rytmy, Nutki”,
- Mistrzostwa Gminy Duszniki w Szachach i Teni- IX Powiatowy Przegląd Tańca Nowoczesnego,
sie Stołowym,
- Dni Dusznik,
- treningi grupy taekwondo (około 40 osób) oraz
- XXXIII Wielkopolskie Dni Muzyki,
grupy bokserskiej,
- Spotkanie integracyjne Dzieci i Młodzieży Niepeł- udział Gminy Duszniki w współzawodnictwie
nosprawnej,
sportowo-turystyczno-rekreacyjnym
-- Koncerty
Nadwarciańską
Ligę Piłkarską
meczy - 40Gmin
zawodników),
Pro Sinfoniki
Poznań (2
dladrużyny
dzieci–i6młoPowiatu Szamotulskiego
Mistrzostwa
Gminy Duszniki
w Szachach i Tenisie Stołowym,
dzieży
szkoły
podstawowej
i gimnazjum,
-- „Bezpieczne
treningi grupy
taekwondo
(około
40 osób) oraz grupy bokserskiej,
wakacje”
- piknik
rodzinny,
Wielkość dotacji dla instytucji kultury przedstawia
-- Widowisko
udział Gminy
Duszniki
w współzawodnictwie
sportowo-turystyczno-rekreacyjnym
plenerowe
„Noc
Kupały”,
tabela nr 7.
Gmin
Powiatu niedziela
Szamotulskiego
- Strażacka
z wiatrakami,
- Koncert zespołu z Portugalii RANCHO FOLCLOPlan Finansowy Gminnego Centrum Kultury na
Wielkość dotacji dla instytucji kultury przedstawia tabela nr 7.
RICO,
2009 rok i jego realizacja:
- DniFinansowy
Sękowa,Gminnego Centrum Kultury na 2009 rok i jego realizacja:
Plan

1. Pozostało z 2008 r.
Plan finansowy 2009 r.
DOTACJA
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
Dotacja ze Starostwa Powiatowego
Dotacja z Narodowego Centrum Kultury
Wpływy z wynajmu pomieszczeń placu
2. Razem
3. Wydatki w 2009 r.
Wykonanie procentowe

Kultura
1.339,33

Sport
294,00

492.000,00

110.000,00

2.400,00
15.000,00
52.573,83
563.313,16
534.197,12
95%

110.294,00
104.463,28
95%

Razem
1.633,33

673.607,16
638.660,40

Na koniec 2009 roku Gminne Centrum Kultury w Dusznikach nie wykazywało należności i nie posiadało zobowiązań wymagalnych.
W listopadzie 2008 roku Rada Gminy Duszniki uchwałą Nr XXXVI/232/08 dokonała podziału gminnej instytucji kultury pn. Gminne
Centrum Kultury w Dusznikach i utworzyła dwie instytucje: Gminne Centrum Kultury w Dusznikach działające w zakresie kultury i
sportu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Duszniki, która realizować będzie samodzielnie działalność bibliotekarską. Odrębnie
instytucje rozpoczęły swoją działalność z dniem 1 stycznia 2009 roku.
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Na koniec 2009 roku Gminne Centrum Kultury w
Dusznikach nie wykazywało należności i nie posiadało zobowiązań wymagalnych.
W listopadzie 2008 roku Rada Gminy Duszniki
uchwałą Nr XXXVI/232/08 dokonała podziału gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury
w Dusznikach i utworzyła dwie instytucje: Gminne
Centrum Kultury w Dusznikach działające w zakresie kultury i sportu oraz Bibliotekę Publiczną Gminy Duszniki, która realizować będzie samodzielnie
działalność bibliotekarską. Odrębnie instytucje rozpoczęły swoją działalność z dniem 1 stycznia 2009
roku.
Instytucje kultury - Biblioteka Publiczna w Dusznikach.
Od stycznia 2009 r. Biblioteka Publiczna Gminy
Duszniki rozpoczęła działalność jako samodzielna
instytucja kultury. W placówce macierzystej zatrudnionych jest 6 osób, w filii w Grzebienisku 1 osoba.
Biblioteka posiada ponadto dwa punkty biblioteczne w przedszkolach: w Podrzewiu oraz w Sękowie.
Oba punkty obsługiwane są nieodpłatnie.
Oprócz gromadzenia, opisu i udostępniania księgozbioru pracownicy Biblioteki proponowali czytelnikom (i innym mieszkańcom gminy) szereg inicjatyw
kulturalnych, promujących czytelnictwo i integrujących społeczeństwo. Wśród nich warto wymienić:
KONKURSY:
- całoroczny konkurs dla wszystkich chętnych czytelników, pod patronatem wójta Adama Woropaja:
Czytanie to moja pasja (z kilkudziesięciu uczestników do Finału dotrwało 12 osób)
- całoroczny konkurs literacko-plastyczny dla
uczniów klas IV-VI szkół podstawowych Wielka
księga książkowych bohaterów: MIŚ – udział wzięło
21 osób ze szkół w Dusznikach, Grzebienisku i Podrzewiu
- konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III szkoły
podstawowej Nie ma to jak rodzinka – udział wzięło
37 osób
- konkurs plastyczny dla gimnazjalistów na Ekslibris dla Biblioteki w Grzebienisku – udział wzięło
75 osób
- konkurs literacki dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych na Opowieść o szczęściu – udział
wzięło 15 osób
- konkurs literacki dla dzieci i dorosłych Nasze legendy, czyli historie (nie)zapomniane – udział wzięło
17 osób
SPOTKANIA I LEKCJE BIBLIOTECZNE:
-comiesięczne z „zerówkowiczami” dusznickiego
przedszkola (dwie grupy – łącznie 47 osób co miesiąc),
- comiesięczne Spotkania z czytaniem dla dorosłych (12-15 osób każdego miesiąca)
- cotygodniowe spotkania z Grupą Maluchów (ok.

Poz. 3568

10 maluszków co poniedziałek)
- z najmłodszą grupą przedszkolną w Dusznikach
(23 osoby),
- z przedszkolakami w Grzebienisku (35 osób),
- z przedszkolakami w Sędzinku (28 osób),
- z uczniami klas V-VI w Sędzinku (32 osoby)
- z pierwszoklasistami szkoły podstawowej w
Grzebienisku (24 osoby),
- z uczniami klas I-III szkoły podstawowej w Dusznikach (97 osób).
- autorskie z poetami: Agnieszką Mąkinią, Zygmuntem Dekiertem i Alicją Kubiak (30 osób) oraz z
Anną Landzwójczak (47 osób),
- na temat wczesnośredniowiecznych grodzisk w
gminie Duszniki z Piotrem Terebeckim (29 osób).
PONADTO:
- 77 wystaw i wystawek, promujących pisarzy,
poetów, malarzy i kompozytorów oraz akcentujących najważniejsze wydarzenia i rocznice patriotyczne i kulturalne w kraju i na świecie,
- przygotowanie i redakcja comiesięcznej gazetki
Z teki biblioteki (nakład: 100 egz.)
- przepisywanie, redakcja i korekta książki p. Mirony Wawrzyniak - Zdziebkowej: Złota księga powstańców wielkopolskich (w tym biogramy powstańców z ziemi dusznickiej)
- przygotowywanie publikacji, dotyczącej losów
mieszkańców ziemi dusznickiej podczas II wojny
światowej (prace nadal trwają),
- w maju biblioteka zaprosiła wszystkie chętne
dzieci na przedstawienie „Pinokio” Teatru ART.-RE
z Krakowa (w Dusznikach i Grzebienisku – udział
260 osób),
- w grudniu świętowała 60-lecie Biblioteki w Grzebienisku.
USŁUGI DODATKOWE, świadczone przez Bibliotekę:
- darmowy dostęp do Internetu (od stycznia 2006
r. – w ramach programu „Ikonka”, 3 stanowiska),
- wypożyczenia międzybiblioteczne (ważne
zwłaszcza dla studentów, ale również np. dla p.
Włodzimierza Gibasiewicza, który dzięki sprowadzanym przez bibliotekę materiałom mógł wydać kolejną książkę, dotyczącą losów lekarzy weterynarii
podczas II wojny światowej), w 2009 r. 64 książki
zamówiło w ten sposób 27 osób (zwrot zamówionych książek odbywa się na koszt biblioteki)
- dostarczanie książek do domu osobom starszym
i chorym (korzysta z tej pomocy 5 osób w Dusznikach i 6 w Sękowie),
- zamówienia przez telefon,
- telefoniczne i e-mailowe udzielanie informacji.
Zbiory biblioteczne – stan na 31.12.2009 r.
1. Księgozbiór ogółem 38969, w tym na wsi
38969
- w bibliotece 28061,
- w filiach 10908,
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Organizacja
UKS
	
  
UKS
UKS
Klub
Klub

27	
  

OLIMP
	
   Duszniki
SPARTAKUS Duszniki
DYSKOBOL Grzebienisko
Sportowy SOKÓŁ Duszniki
Sportowy SARBIA Sarbia

27	
  
	
  

25.000,00
11.000,00
10.000,00
26.000,00
9.500,00

Wykonanie w
2009 r.
25.000,00
11.000,00
10.000,00
26.000,00
9.500,00

%
100
100
100
100
100
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Klub Sportowy SĘKOWO Sękowo
Klub Sportowy LECH - KOAGRA Podrzewie
Chór HALKA Duszniki
TMZD Duszniki
PKPS Zarząd Gminny w Dusznikach
Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski Sz-ły
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Duszniki
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10.000,00
9.500,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00

10.000,00
9.500,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00

100
100
100
100
100
100

30.000,00

30.000,00

100

Dotacje przyznane
roku
na sport
razem
wynoszą 102.000,00
Dotacje
przyznaneww2009
2009
roku
na sport
razem
- wykonaniezł.przedłużenia sieci o długości 290 m
Dotacje 102.000,00
wykorzystywane
są na
wynoszą
zł. przez kluby i zespoły sportowewprzyznawane
Grzebienisku,
ul. realizację
Parkowa,zadań Gminy w zakresie
rozwoju sportu
podstawowego
dla dzieci
Dotacje
wykorzystywane
przez
kluby i imłodzieży.
zespoły
- wykonanie sieci o długości 90 m do działek w
sportowe przyznawane są na realizację zadań GmiSędzinku,
organizacje otrzymujące dotacje z budżetu Gminy to:
nyPozostałe
w zakresie
rozwoju sportu podstawowego dla
- wykonanie sieci w Sękowie o długości 90m,
Polski Komitet Pomocy Społecznej Oddział w Dusznikach
4.000,00 zł,
dzieci i młodzieży.
- remont dachu na stacji wodociągowej w Sarbii,
Chór HALKA w Dusznikach
10.000,00 zł,
- zakup nowych chloratorów na stacje wodociąTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Dusznickiej
2.000,00 zł.
Pozostałe organizacje otrzymujące dotacje z bugowe,
dżetu
Gminy to:
- wymiana
falownika
na stacji
wodociągowej
W I półroczu
2009 roku dotację otrzymało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci
w Dusznikach
w kwocie
30.000,00wzł na
-realizację
Polski Komitet
Pomocy
Społecznej
Oddział
w
Kunowie,
w okresie letnim „Zielonych Wakacji” dla dzieci w większości wiosek w Gminie Duszniki. W tym
Dusznikach
4.000,00
zł,
- zakup
nowej
sprężarki na
stacje wodociągową
zorganizowanym
wypoczynku
uczestniczyło około 438 dzieci
w wieku
przedszkolnym
i szkolnym.
-WChór
HALKA
w
Dusznikach
10.000,00
zł,
w
Sarbii.
ciągu całego roku w organizacjach pożytku publicznego przeprowadzane były kontrole zgodnie z planem kontroli
-na Towarzystwo
Przyjaciół
Ziemi
Dusznickiej
rok 2009 wydanym
Zarządzeniem
Wójta Gminy
Duszniki.
2.000,00 zł.
II. OCZYSZCZALNIA
ścieW roku
2009
odebrano
ogółem 146
076 m3realizację
Tabela nr 9 - plan i wykonanie przychodów i wydatków Komunalnego
Zakładu
Budżetowego
w Dusznikach
przedstawia
przychodów
i wydatków
zakładu
budżetowego
w 2009
roku.
W
I półroczu
2009 roku
dotację
otrzymało
Towaków, z czego 134 692 m3 pochodzi z kanalizacji,
Działalność
zakładu obejmuje
następujące
zadania:
rzystwo
Przyjaciół
Dzieci w
Dusznikach
w kwocie
a 11 384 m3 to ścieki dowożone. Ogólny spadek
dostarczanie
wody,
30.000,00
zł na realizację
w okresie letnim „Ziew porównaniu z rokiem 2008 nastąpił o ok. 4,2%,
obsługę mieszkań komunalnych,
lonych
Wakacji”
dla dzieci w większości wiosek
przy czym silny spadek 59,6% nastąpił na ściekach
gospodarkę ściekową,
w - Gminieoczyszczanie
Duszniki. wsi,
W tym zorganizowanym wydowożonych co spowodowane było wysoką ceną
poczynku
uczestniczyło
około
438
dzieci
w
wieku
pozostałą działalność - cmentarz komunalny Sędziny. dla ścieków z poza gminy. Natomiast na ściekach z
przedszkolnym i szkolnym.
kanalizacji nastąpił wzrost o 7,7%.
W
ciągu
całego
roku
w
organizacjach
pożytku
puDo najważniejszych zadań zrealizowanych w
I.
WODOCIĄGI
blicznego
przeprowadzane
kontrole
zgodniez zrokiem
2009
należą:
W porównaniu
2008,r.nastąpił
spadek sprzedaży o ok. 6,3%, co może być
W roku 2009
sprzedano 341314były
m3 wody.
spowodowane
większą
ceną2009
i sytuacja
kryzysowąZarządzew kraju co skłania- ludzi
do pompy
oszczędności.
planem
kontroli
na rok
wydanym
zakup
próżniowej do stacji próżniowej w
Do zadań
w związku z wymianą i rozbudową sieci
wodociągowej należą:
niem
Wójtazrealizowanych
Gminy Duszniki.
Dusznikach,
wykonanie przedłużenia sieci przy ul. Bocznej w Grzebienisku
o długościdyfuzorów
60 m,
- wymiana
w komorze stabilizacji na
wykonanie przedłużenia sieci o długości 290 m w Grzebienisku, ul. Parkowa,
Tabela
nr
9 - plan i wykonanie przychodów i wyoczyszczalni w Grzebienisku,
wykonanie sieci o długości 90 m do działek w Sędzinku,
datków
Komunalnego Zakładu Budżetowego w
- przeprowadzono badanie czynników iologiczwykonanie sieci w Sękowie o długości 90m,
Dusznikach
przedstawia
realizację
przychodów
i
nych
na oczyszczalniach,
remont dachu na stacji wodociągowej w Sarbii,
wydatków
zakładu
budżetowego
w
2009
roku.
wykonanie
sieci kanalizacyjnej o długości 118 m
zakup nowych chloratorów na stacje wodociągowe,
Działalność
zakładu
obejmuje
następujące
zadai
studzienki
kanalizacyjnej
zbiorczej do działek na ul.
wymiana falownika na stacji wodociągowej w Kunowie,
nia:
zakup nowej sprężarki na stacje wodociągową w Sarbii. Nagietkowej w Dusznikach,
- wykonano kojec dla psów bezdomnych na tere- dostarczanie wody,
OCZYSZCZALNIA
nie oczyszczalni
w Dusznikach.
-II.obsługę
mieszkań komunalnych, 3
roku 2009 odebrano
ogółem 146 076 m ścieków, z czego 134 692 m3 pochodzi z kanalizacji, a 11 384 m3 to ścieki dowożone.
-Wgospodarkę
ściekową,
spadek w porównaniu
z rokiem 2008 nastąpił o ok. 4,2%, przy
silny spadek 59,6% nastąpił na ściekach dowożonych co
III. czym
WYSYPISKO
-Ogólny
oczyszczanie
wsi,
spowodowane było wysoką ceną dla ścieków z poza gminy. Natomiast na ściekach z kanalizacji nastąpił wzrost o 7,7%.
W roku 2009 zebrano 12421 pojemniki 110 l,
-Do
pozostałą
działalność - cmentarz komunalny Sęnajważniejszych zadań zrealizowanych w 2009 r. należą:
3
1536
dziny.
zakup pompy próżniowej do stacji próżniowej w Dusznikach, pojemniki 1100 l oraz 166,29 m śmieci dowiezionych
na
wysypisko
bezpośrednio
przez
mieszwymiana dyfuzorów w komorze stabilizacji na oczyszczalni w Grzebienisku,
kańców
gminy
Duszniki.
I.- WODOCIĄGI
przeprowadzono badanie czynników iologicznych na oczyszczalniach,
3 wody.
WmpoDlakanalizacyjnej
porównania
w roku
2008 napojemników
110
W
2009 sprzedano
341314 omdługości
- roku wykonanie
sieci kanalizacyjnej
118
i studzienki
zbiorczej
do działek
ul. Nagietkowej
w
Dusznikach,
równaniu
z rokiem 2008, nastąpił spadek sprzedaży
było 11290, 1100-1453, tak więc ogólnie średnio
wykonano
kojec dla
bezdomnych nawiększą
terenie oczyszczalni
w Dusznikach.
o -ok. 6,3%,
co może
byćpsów
spowodowane
nastąpił
wzrost wywożonych odpadów o 7,00%, co
ceną i sytuacja kryzysową w kraju co skłania ludzi
jest wynikiem prowadzonych okresowych kontroli.
WYSYPISKO
doIII.
oszczędności.
Ponadto zebrano 100 t stłuczki szklanej, 17 t twoW roku 2009 zebrano 12421 pojemniki 110 l, 1536 pojemniki 1100 l oraz 166,29 m3 śmieci dowiezionych na wysypisko
Do zadań zrealizowanych w związku z wymianą i
rzyw sztucznych i 19 t opon, odpadów elektryczbezpośrednio przez mieszkańców gminy Duszniki.
rozbudową
sieciwwodociągowej
należą:
nych tak
16,9
t co
przekazano
do recyclingu.
Dla porównania
roku 2008 pojemników
110 było 11290, 1100-1453,
więc
ogólnie
średnio nastąpił
wzrost wywożonych
-odpadów
wykonanie
przedłużenia
sieci
przy
ul.
Bocznej
w
Wykonano
remont
śmieciarki
– silnika.
o 7,00%, co jest wynikiem prowadzonych okresowych kontroli.
Wstawiono na składowisku odpadów w GrzebieGrzebienisku o długości 60 m,
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Ponadto zebrano 100 t stłuczki szklanej, 17 t tworzyw sztucznych i 19 t opon, odpadów elektrycznych 16,9 t co przekazano do
recyclingu.
Wykonano
remont śmieciarki – silnika.
Dziennik
Urzędowy
Wstawiono na
składowisku odpadów
samochodową,
zamontowano brodzik i rurę odgazowującą
oraz
Województwa
Wielkopolskiego
Nr 192 w Grzebienisku –wagę
21063
–
Poz. 3568
wykonano niwelacje z warstwą ziemi.
nisku wagę samochodową, zamontowano brodzik i
- wykonano wymiany instalacji elektrycznej w loruręIV.
odgazowującą
wykonano niwelacje z warkalu w Sękowie i w Zalesiu,
LOKALE oraz
MIESZKANIOWE
W ziemi.
roku 2009 wykonano następujące remonty:
stwą
- częściowo wykonano pomiary elektryczne i przewykonano przeglądy budowlane szczegółowe części glądy
budynków
komunalnych,
budowlane
budynków komunalnych,
- LOKALE
wykonano
wymiany instalacji elektrycznej w lokalu w Sękowie
i w Zalesiu,
IV.
MIESZKANIOWE
- wykonano
szambo do budynku komunalnego w
częściowo
wykonano
pomiary elektryczne
i przeglądy
budowlane budynków komunalnych,
W- roku 2009
wykonano
następujące
remonty:
Zalesiu.
wykonano
szambo budowlane
do budynku komunalnego
w Zalesiu.
- -wykonano
przeglądy
szczegółowe

części budynków komunalnych,
Wynik wykonania budżetu za 2009 rok.
Lp.
1
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Wynik wykonania budżetu za 2009 rok.

Wyszczególnienie

3
20.574.361,02
23.126.818,02
-2.552.457,00
2.552.457,00
4.036.957,00

Wykonanie za
2009 rok
4
19.837.089,43
21.726.226,51
-1.889.137,08
1.889.137,08
3.135.887,08

3.064.957,00
346.245,00
972.000,00
1.484.500,00

1.962.465,96
312.465,96
1.173.421,12
1.246.750,00

1.484.500,00
-

1.246.750,00
-

Plan po zmianach

2
Dochody
Wydatki
Wynik (1-2)
Finansowanie wyniku (5-6)
Przychody ogółem
w tym:
- kredyty i pożyczki
w tym: na prefinansowanie
- nadwyżka z lat ubiegłych
- inne źródła
Rozchody ogółem
w tym:
- spłaty pożyczek i kredytów
w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie

Brakujące środki
rozchodów
w kwocie
201.378,96 zł sfinansowane zostały z nadpłaty podatku dochodowego od osób
Brakujące
środkinanapokrycie
pokrycie
rozchodów
w kwoktórazłwpłynęła
w 2009 roku.
cie prawnych,
201.378,96
sfinansowane
zostały z nadpłaty
podatku dochodowego od osób prawnych, która
TABELA NR 1
wpłynęła w 2009 roku.
DOCHODY ROK 2009 PLAN I WYKONANIE
w złotych
Wykonanie
Dział Rozdz.
§
Treść
Plan
Wykonanie
procentowe
010
rolnictwo i łowiectwo
574.939,00
610.179,01
106,13%
01010
infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
78.000,00
113.241,00
145,18%
0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
78.000,00
113.241,00
145,18%
pieniężnej
01095
pozostała działalność
496.939,00
496.938,01
100,00%
2010 dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań
496.939,00
496.938,01
100,00%
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminom ustawami
020
leśnictwo
8.000,00
9.103,52
113,79%
02001
gospodarka leśna
8.000,00
9.103,52
113,79%
0750 dochody z najmu i dzierżawy składników
8.000,00
9.103,52
113,79%
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
600
transport i łączność
0,00
80.000,00
0,00%
60016
drogi publiczne gminne
0,00
80.000,00
0,00%
0970 wpływy z różnych dochodów
0,00
80.000,00
0,00%
700
gospodarka mieszkaniowa
430.000,00
361.074,53
83,97%
70005
gospodarka gruntami i nieruchomościami
430.000,00
361.074,53
83,97%
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TABELA NR 1
DOCHODY ROK 2009 PLAN I WYKONANIE
w złotych
Dział Rozdz.

§

010
01010
0960
01095
2010

020
02001
0750

600
60016
0970
700
70005
0470
0750

0870
750
75011
2010

2360

75023
0490

0570
0690
0920

Treść

Plan

rolnictwo i łowiectwo
infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
leśnictwo
gospodarka leśna
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
transport i łączność
drogi publiczne gminne
wpływy z różnych dochodów
gospodarka mieszkaniowa
gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
administracja publiczna
urzędy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
urzędy gmin
wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
grzywny, mandaty i inne kary pieniężne
od ludności
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
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574.939,00
78.000,00

Wykonanie
procentowe
610.179,01 106,13%
113.241,00 145,18%

Wykonanie

78.000,00

113.241,00

145,18%

496.939,00
496.939,00

496.938,01
496.938,01

100,00%
100,00%

8.000,00
8.000,00
8.000,00

9.103,52
9.103,52
9.103,52

113,79%
113,79%
113,79%

0,00
0,00
0,00
430.000,00
430.000,00
10.000,00

80.000,00
80.000,00
80.000,00
361.074,53
361.074,53
9.289,86

20.000,00

24.877,57

400.000,00

326.907,10

81,73%

117.700,00
66.700,00
66.200,00

143.408,93
66.909,50
66.200,00

121,84%
100,31%
100,00%

500,00

709,50

141,90%

51.000,00
0,00

76.499,43
1.770,21

150,00%
0,00%

6.000,00

6.000,00

100,00%

10.000,00
35.000,00

10.497,51
58.231,71

104,98%
166,38%

0,00%
0,00%
0,00%
83,97%
83,97%
92,90%
124,39%
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751

75101
2010

75109

2010

75113
2010

756

75615

0310
0320
0330
0340
0500
0910
2440

75616

0310
0320
0330
0340
0350

0360
0500
0910
75618

– 21065 –

urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
wybory do rad gmin rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
wybory do Parlamentu Europejskiego
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych innych
jednostek organizacyjnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
podatek od spadków i darowizn
podatek od czynności cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
wpływy z innych opłat stanowiących
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14.078,00

14.078,00

100,00%

1.330,00

1.330,00

100,00%

1.330,00

1.330,00

100,00%

3.636,00

3.636,00

100,00%

3.636,00

3.636,00

100,00%

9.112,00
9.112,00

9.112,00
9.112,00

100,00%
100,00%

9.439.669,00

8.826.797,27

93,51%

2.908.000,00

2.987.312,27

102,73%

2.740.000,00
110.000,00
18.000,00
40.000,00
0,00
0,00

2.741.085,17
107.994,80
22.422,00
44.865,00
1.767,80
3.639,50

100,04%
98,18%
124,57%
112,16%
0,00%
0,00%

0,00

65.538,00

2.010.000,00

1.907.004,43

750.000,00
750.000,00
3.000,00
230.000,00
10.000,00

746.813,57
703.620,44
3.140,50
190.035,40
13.407,30

99,58%
93,82%
104,68%
82,62%
134,07%

7.000,00
260.000,00
0,00

22.913,00
217.469,82
9.604,40

327,33%
83,64%
0,00%

532.000,00

685.155,69

128,79%

0,00%

94,88%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

0410
0430
0460
0480
0490

0690
75621
0010
0020
758
75801
2920
75807
2920
801
80101
0750

0970
80104
0750

0830
80110
0690
0750

80113
0830
80114
0920
0970
80195
2030

852
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dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty targowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych
ustaw
wpływy z różnych opłat
udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych
różne rozliczenia
część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
subwencja ogólna z budżetu państwa
część wyrównawcza subwencji ogólnej
dla gmin
subwencja ogólna z budżetu państwa
oświata i wychowanie
szkoły podstawowe
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
wpływy z różnych dochodów
przedszkola
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
wpływy z usług
gimnazja
wpływy z różnych opłat
dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczonych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
dowożenie uczniów
wpływy z usług
zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację własnych zadań bieżących
gmin
pomoc społeczna
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Poz. 3568

40.000,00
1.000,00
55.000,00
150.000,00

32.535,00
60,00
136.705,99
168.835,23

81,34%
6,00%
248,56%
112,56%

286.000,00

345.682,67

120,87%

0,00
3.989.669,00

1.336,80
3.247.324,88

0,00%
81,39%

2.989.669,00
1.000.000,00
6.366.975,00
5.471.708,00

2.717.622,00
529.702,88
6.366.975,00
5.471.708,00

90,90%
52,97%
100,00%
100,00%

5.471.708,00
895.267,00

5.471.708,00
895.267,00

100,00%
100,00%

895.267,00
109.267,00
14.000,00
14.000,00

895.267,00
122.531,99
16.525,68
16.429,53

100,00%
112,14%
118,04%
117,35%

0,00
20.000,00
0,00

96,15
27.903,49
5.848,49

0,00%
139,52%
0,00%

20.000,00
0,00
0,00
0,00

22.055,00
1.745,00
53,00
1.692,00

110,28%
0,00 zł
0,00%
0,00%

3.000,00
3.000,00
0,00

2.211,10
2.211,10
1.880,68

0,00
0,00
72.267,00
72.267,00

1.820,68
60,00
72.266,04
72.266,04

0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

2.209.760,00

2.211.245,66

100,07%

73,70%
73,70%
0,00 zł
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świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
wpływy z różnych dochodów
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację własnych zadań bieżących
gmin
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację własnych zadań bieżących
gmin
ośrodki pomocy społecznej
pozostałe odsetki
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację własnych zadań bieżących
gmin
pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację własnych zadań bieżących
gmin
dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na
podstawie umów między jst
pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
pozostała działalność
pozostałe odsetki
dotacje rozwojowe
dotacje rozwojowe
dotacje rozwojowe
dotacje rozwojowe
edukacyjna opieka wychowawcza
pomoc materialna dla uczniów
dotacje celowe otrzymane z bp na
realizację własnych zadań bieżących
gmin
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
produktowych
wpływy z opłaty produktowej
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Poz. 3568

1.975.783,00

1.986.214,74

100,53%

0,00
1.975.783,00

10.547,66
1.975.667,08

0,00%
99,99%

9.205,00

7.388,91

80,27%

7.105,00

5.369,55

75,57%

2.100,00

2.019,36

96,16%

96.106,00

96.086,01

99,98%

34.856,00

34.855,54

100,00%

61.250,00

61.230,47

99,97%

82.566,00
14.000,00
68.566,00

68.566,00
0,00
68.566,00

83,04%
0,00%
100,00%

46.100,00
46.100,00

52.990,00
46.100,00

114,95%
100,00%

0,00

6.890,00

1.045.851,02

845.830,20

80,87%

1.045.851,02
0,00
896.768,03
119.122,99
28.133,60
1.826,40
55.522,00
55.522,00
55.522,00

845.830,20
946,47
730.669,07
89.254,66
23.385,00
1.575,00
45.082,00
45.082,00
45.082,00

80,87%
0,00%
81,48%
74,93%
83,12%
86,24%
81,20%
81,20%
81,20%

4.000,00

2.183,33

54,58%

4.000,00

2.183,33

54,58%

4.000,00

2.183,33

54,58%

0,00%
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kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92195
pozostała działalność
6298 środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, pozyskane z innych
źródeł
ogółem dochody, w tym:
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na finansowanie zadań
bieżących zleconych gminom
dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizację zadań bieżących jednostek
sektora finansów publicznych
dotacje rozwojowe
środki na dofinansowanie własnych
inwestycji gmin, pozyskane z innych
źródeł
subwencje
dochody własne

Poz. 3568

198.600,00

198.599,99

100,00%

198.600,00
198.600,00

198.599,99
198.599,99

100,00%
100,00%

20.574.361,02 19.837.089,43
2.594.961,00 2.593.108,18

96,42%
99,93%

305.805,00

295.263,87

96,55%

0,00

65.538,00

1.045.851,02
198.600,00

844.883,73
198.599,99

80,78%
100,00%

6.366.975,00
10.062.169,00

6.366.975,00
9.472.720,66

100,00%
94,14%

0,00%

TABELA NR 2
WYDATKI ROK 2009 PLAN I WYKONANIE
w złotych
Dział Rozdz.

§

010
01008
4300
01009
4300
01010
6050
01030
2850

01095
4170
4300
4430
600
60004
4300
60014
6300

60016
4210
4300

Treść
rolnictwo i łowiectwo
melioracje wodne
zakup usług pozostałych
spółki wodne
zakup usług pozostałych
infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
izby rolnicze
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
pozostała działalność
wynagrodzenia bezosobowe
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
transport i łączność
lokalny transport zbiorowy
zakup usług pozostałych
drogi publiczne powiatowe
dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
drogi publiczne gminne
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
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3.117.739,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
2.572.800,00

3.093.194,29
0,00
0,00
12.500,00
12.500,00
2.566.545,49

Wykonanie
procentowe
99,21%
0,00%
0,00%
83,33%
83,33%
99,76%

2.572.800,00

2.566.545,49

99,76%

18.000,00
18.000,00

17.210,79
17.210,79

95,62%
95,62%

496.939,00
7.394,00
2.350,00
487.195,00
2.331.200,00
230.200,00
230.200,00
266.000,00
266.000,00

496.938,01
7.393,49
2.350,39
487.194,13
2.024.821,57
192.681,03
192.681,03
265.699,00
265.699,00

100,00%
99,99%
100,02%
100,00%
86,86%
83,70%
83,70%
99,89%
99,89%

1.785.000,00
203.000,00
110.000,00

1.566.441,54
89.027,72
88.451,03

87,76%
43,86%
80,41%

Plan

Wykonanie
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60053

630
63095
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4430 różne opłaty i składki
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
infrastruktura telekomunikacyjna
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
turystyka
pozostała działalność
4210 zakup materiałów i wyposażenia
gospodarka mieszkaniowa
gospodarka gruntami i
nieruchomościami
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4300 zakup usług pozostałych
pozostała działalność
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
działalność usługowa
plany zagospodarowania przestrzennego
4300 zakup usług pozostałych
administracja publiczna
urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na fundusz pracy
rady gmin
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4410 podróże służbowe krajowe
4420 podróże służbowe zagraniczne
4700 szkolenia pracowników
urzędy gmin
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. komórkowej
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
4410 podróże służbowe krajowe
4420 podróże służbowe zagraniczne
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4610 koszty postępowania sądowego
4700 szkolenia pracowników
4740 zakup materiałów papierniczych do
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Poz. 3568

37.000,00
1.435.000,00

36.960,30
1.352.002,49

99,89%
94,22%

50.000,00
50.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00
10.000,00
490.000,00
190.000,00

0,00
0,00
0,00
370.003,93
84.465,79

0,00%
0,00%
0,00%
75,51%
44,46%

70.000,00
120.000,00
300.000,00
300.000,00

18.945,80
65.519,99
285.538,14
285.538,14

27,07%
54,60%
95,18%
95,18%

160.000,00
160.000,00
160.000,00
2.089.867,00
66.200,00
55.200,00
9.600,00
1.400,00
198.500,00
170.000,00
12.500,00
4.000,00
2.000,00
3.000,00
7.000,00
1.732.527,00
50.000,00

133.219,04
133.219,04
133.219,04
1.890.512,23
66.200,00
55.200,00
9.600,00
1.400,00
175.616,88
156.686,00
12.434,27
1.878,42
680,19
0,00
3.938,00
1.564.946,39
49.700,30

83,26%
83,26%
83,26%
90,46%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,47%
92,17%
99,47%
46,96%
34,01%
0,00%
56,26%
90,33%
99,40%

924.000,00
74.000,00
150.000,00
25.000,00
17.000,00
109.902,00
30.000,00
11.000,00
1.000,00
151.425,00
10.000,00
16.000,00

898.013,49
73.636,06
128.478,26
25.172,92
16.875,28
71.319,30
26.759,68
820,45
562,13
113.863,37
6.085,34
10.777,19

97,19%
99,51%
85,65%
100,69%
99,27%
64,89%
89,20%
7,46%
56,21%
75,19%
60,85%
67,36%

8.000,00

5.820,08

16.000,00
4.000,00
34.000,00
19.200,00

13.911,70
3.955,52
32.798,06
19.200,00

86,95%
98,89%
96,46%
100,00%

1.000,00
12.000,00
4.000,00

100,00
11.727,00
3.893,85

10,00%
97,73%
97,35%

0,00%
0,00%

72,75%
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ksero
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
promocja jednostek samorządu
terytorialnego
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
4300 zakup usług pozostałych - zadania
zlecone
wybory do rad gmin rad powiatów i
sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4410 podróże służbowe krajowe
wybory do Parlamentu Europejskiego
3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
4410 podróże służbowe krajowe
bezpieczeństwo publiczne i ochrona
p.pożarowa
jednostki terenowe policji
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
ochotnicze straże pożarne
2820 dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4300 zakup usług pozostałych
4430 różne opłaty i składki
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
obsługa długu publicznego
obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
8070 odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów
różne rozliczenia
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Poz. 3568

45.000,00

31.700,21

70,44%

20.000,00

19.776,20

98,88%

92.640,00

83.748,96

90,40%

2.640,00
20.000,00
70.000,00
14.078,00

2.640,00
18.506,24
62.602,72
14.078,00

100,00%
92,53%
89,43%
100,00%

1.330,00

1.330,00

100,00%

1.330,00

1.330,00

100,00%

3.636,00

3.636,00

100,00%

2.190,00
625,00
173,00
144,00
504,00
9.112,00
3.960,00
2.960,00
1.450,00
250,00
492,00
132.595,00

2.190,00
624,89
173,15
143,96
504,00
9.112,00
3.960,00
2.960,10
1.449,90
250,00
492,00
121.257,79

100,00%
99,98%
100,09%
99,97%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
91,45%

4.575,00
4.575,00

4.575,00
4.575,00

100,00%
100,00%

128.020,00
6.905,00

116.682,79
6.905,00

91,14%
100,00%

16.000,00

14.586,00

91,16%

17.115,00
23.000,00
19.000,00
6.300,00
9.700,00
30.000,00

16.794,49
21.932,21
16.142,20
6.098,01
9.498,50
24.726,38

98,13%
95,36%
84,96%
96,79%
97,92%
82,42%

140.000,00
140.000,00

98.770,57
98.770,57

70,55%
70,55%

140.000,00

98.770,57

70,55%

31.000,00

0,00

0,00%
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75818

rezerwy ogólne i celowe
4810 rezerwy
801
oświata i wychowanie
80101
szkoły podstawowe
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4130 składki na ubezp. zdrowotne
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. komórkowej
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
4410 podróże służbowe krajowe
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
4740 zakup materiałów papierniczych do
ksero
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
80103
oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4170 wynagrodzenia bezosobowe
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4240 zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 zakup energii
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
4430 różne opłaty i składki
4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
80104
przedszkola
2900 wpłaty gmin na rzecz innych jst na
dofinansowanie zad. bieżących
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
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31.000,00
31.000,00
6.946.254,76
3.218.954,00
148.200,00

0,00
0,00
6.723.315,11
3.134.999,38
147.940,90

0,00%
0,00%
96,79%
97,39%
99,83%

2.018.711,00
156.644,00
331.572,00
53.800,00
850,00
22.700,00
108.000,00
9.000,00

1.996.849,22
156.643,74
320.321,34
49.622,02
768,60
20.885,99
96.489,46
3.417,42

98,92%
100,00%
96,61%
92,23%
90,42%
92,01%
89,34%
37,97%

112.000,00
19.300,00
3.600,00
34.500,00
1.061,00
4.200,00

108.578,03
19.087,42
3.253,00
33.574,87
970,00
3.581,28

96,94%
98,90%
90,36%
97,32%
91,42%
85,27%

6.600,00

5.728,21

86,79%

3.000,00
5.059,00
131.657,00

1.505,12
5.059,00
131.657,00

3.500,00

1.031,00

29,46%

7.000,00

5.709,76

81,57%

38.000,00

22.326,00

58,75%

266.427,00

253.619,23

95,19%

10.500,00

10.307,20

98,16%

174.537,00
11.480,00
26.484,00
5.000,00
1.000,00
1.200,00
1.000,00

166.958,54
11.480,69
26.481,44
4.140,83
401,45
0,00
363,00

15.000,00
400,00
3.800,00
2.000,00

14.607,10
239,00
3.556,91
1.057,07

97,38%
59,75%
93,60%
52,85%

178,00
13.848,00

178,00
13.848,00

100,00%
100,00%

884.362,00
26.000,00

830.669,15
17.669,96

93,93%
67,96%

36.300,00

34.696,51

95,58%

50,17%
100,00%
100,00%

95,66%
100,01%
99,99%
82,82%
40,15%
0,00%
36,30%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4219
4240
4260
4270
4280
4300
4309
4350
4360
4370
4410
4420
4430
4440
4740
4750
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wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. komórkowej
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych do
ksero
zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów
gimnazja
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia SZKOŁA MARZEŃ
zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług pozostałych - SZKOŁA
MARZEŃ
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. komórkowej
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych do
ksero
zakup akcesoriów komputerowych, w
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471.300,00
33.489,00
82.152,00
12.600,00
13.300,00
15.850,00
400,00

463.016,35
33.348,34
74.219,25
11.149,58
3.009,95
14.898,27
366,50

98,24%
99,58%
90,34%
88,49%
22,63%
94,00%
91,63%

60.300,00
75.000,00
1.100,00
17.262,00
470,00
1.400,00

55.135,35
67.061,02
933,00
17.443,42
435,00
1.392,26

4.000,00

2.566,03

2.000,00
1.000,00
29.609,00

1.941,16
953,00
29.609,00

530,00

526,20

99,28%

300,00

299,00

99,67%

1.735.167,00
81.250,00

1.719.272,26
81.212,32

99,08%
99,95%

1.090.900,00
78.022,00
176.167,00
26.300,00
7.500,00
36.700,00
9.568,00

1.089.358,19
77.948,83
173.708,58
26.239,70
3.139,43
36.088,75
9.451,14

99,86%
99,91%
98,60%
99,77%
41,86%
98,33%
98,78%

1.200,00

1.131,72

94,31%

86.000,00
23.200,00
1.600,00
16.520,00
899,00

84.538,71
22.888,00
1.362,00
16.503,29
898,86

98,30%
98,66%
85,13%
99,90%
99,98%

700,00
2.800,00

696,00
2.410,82

99,43%
86,10%

4.200,00

3.961,12

94,31%

6.569,00
831,00
3.386,00
69.355,00

6.474,92
831,15
3.386,00
69.355,00

1.900,00

1.649,86

86,83%

9.600,00

6.037,87

62,89%

91,44%
89,41%
84,82%
101,05%
92,55%
99,45%
64,15%
97,06%
95,30%
100,00%

98,57%
100,02%
100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

80113
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4300
4430
4440
80114
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4280
4300
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
80146
4700
80195
3020
4300
4440
851
85153
4210
4300
85154
2830
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tym programów
dowożenie uczniów do szkół
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
zespoły obsługi ekonomiczno
administracyjnej szkół
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. komórkowej
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych do
ksero
zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
szkolenia pracowników
pozostała działalność
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
zakup usług pozostałych
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
ochrona zdrowia
zwalczanie narkomanii
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
przeciwdziałanie alkoholizmowi
dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
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426.300,00
5.000,00

378.605,22
3.950,00

88,81%
79,00%

80.600,00
6.400,00
14.300,00
2.000,00
13.000,00
55.000,00
10.000,00
230.000,00
7.000,00
3.000,00

76.283,15
5.441,33
12.795,49
1.627,14
5.528,89
33.905,76
9.212,43
224.052,03
2.809,00
3.000,00

94,64%
85,02%
89,48%
81,36%
42,53%
61,65%
92,12%
97,41%
40,13%
100,00%

257.957,76

254.288,01

98,58%

12.300,00

12.299,60

160.000,00
12.200,00
24.578,00
4.000,00
3.300,00
11.000,00
200,00
12.179,76
1.200,00

158.664,08
12.163,21
24.504,88
3.913,80
2.867,04
10.564,63
186,00
12.140,46
1.173,47

99,17%
99,70%
99,70%
97,85%
86,88%
96,04%
93,00%
99,68%
97,79%

1.300,00

1.019,72

78,44%

3.800,00
300,00
4.000,00

3.574,12
288,00
4.000,00

94,06%
96,00%
100,00%

4.000,00
600,00

3.940,00
0,00

98,50%
0,00%

3.000,00

2.989,00

99,63%

35.300,00
35.300,00
121.787,00
3.500,00

30.075,82
30.075,82
121.786,04
3.500,00

85,20%
85,20%
100,00%
100,00%

72.267,00
46.020,00

72.266,04
46.020,00

100,00%
100,00%

150.000,00
8.000,00
3.600,00
4.400,00
142.000,00
30.000,00

150.466,35
8.000,00
3.600,00
4.400,00
142.466,35
30.000,00

100,31%
100,00%
100,00%
100,00%
100,33%
100,00%

100,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

3030
4110
4120
4170
4210
4220
4300
4350
4370
4410
4700
852
85212

3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4400
4410
4430
4440
4700
4750
85213

4130
85214
3110
4110
85215
3110
85219
3020
4010
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różne wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
szkolenia pracowników
pomoc społeczna
świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
świadczenia społeczne - zadania zlecone
wynagrodzenia osobowe pracowników zadania zlecone
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone
składki na fundusz pracy - zadania
zlecone
zakup materiałów i wyposażenia zadania zlecone
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych - zadania
zlecone
opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
podróże służbowe krajowe - zadania
zlecone
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - zadania zlecone
szkolenia pracowników
zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów
składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
składki na ubezp. zdrowotne - zadania
zlecone
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ub. społeczne
świadczenia społeczne - zadania własne
składki na ubezpieczenia społeczne zadania zlecone
dodatki mieszkaniowe
świadczenia społeczne
ośrodki pomocy społecznej
wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
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15.519,00
244,00
34,00
14.346,00
27.041,00
3.384,00
48.278,00
779,00
600,00

15.753,24
274,70
34,40
14.547,97
27.040,88
3.383,57
48.277,73
778,80
600,00

101,51%
112,58%
101,18%
101,41%
100,00%
99,99%
100,00%
99,97%
100,00%

57,00
1.718,00
2.890.748,51
1.985.354,00

57,06
1.718,00
2.828.391,25
1.985.236,35

100,11%
100,00%
97,84%
99,99%

1.021,00

1.020,80

1.900.542,00
42.172,00

1.900.531,50
42.170,04

100,00%
100,00%

3.040,00
22.809,00

3.039,51
22.808,92

99,98%
100,00%

1.066,00

1.065,99

100,00%

1.079,00

1.078,41

99,95%

411,00
100,00
8.775,00

410,82
0,00
8.774,20

99,96%
0,00%
99,99%

610,00

610,00

100,00%

162,00

161,40

99,63%

144,00
1.001,00

143,22
1.000,04

99,46%
99,90%

1.400,00
1.022,00

1.400,00
1.021,50

100,00%
99,95%

9.205,00

7.388,91

80,27%

9.205,00

7.388,91

80,27%

284.723,90

253.867,53

89,16%

282.723,90
2.000,00

253.867,53
0,00

89,79%
0,00%

38.500,00
38.500,00
494.295,00
8.752,00

38.316,81
38.316,81
488.190,89
8.751,87

99,52%
99,52%
98,77%
100,00%

333.466,02

333.466,02

100,00%

99,98%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4400
4410
4430
4440
4700
4740
4750
6060
85228
4110
4170
85295
3110
4210
853
85311
6050
85395
2820

3029
3119
4018
4019
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4248
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dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
zakup usług dostępu do sieci Internet
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. komórkowej
opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników
zakup materiałów papierniczych do
ksero
zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów
wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
składki na ubezpieczenia społeczne
wynagrodzenia bezosobowe
pozostała działalność
świadczenia społeczne
zakup materiałów i wyposażenia
pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
rehabilitacja zawodowa i społeczna
osób niepełnosprawnych
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe pracowników
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
składki na fundusz pracy
wynagrodzenia bezosobowe
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydakt. i
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20.948,00
55.761,00
7.700,00
1.820,00
12.267,98
5.700,00
1.099,00
506,00
8.241,00
1.900,00
2.468,00

20.947,81
55.760,97
6.723,48
1.820,00
12.267,05
5.632,94
1.018,00
506,00
7.935,52
1.806,47
2.422,21

100,00%
100,00%
87,32%
100,00%
99,99%
98,82%
92,63%
100,00%
96,29%
95,08%
98,14%

3.390,00

3.388,41

99,95%

7.000,00

7.000,00

100,00%

1.000,00
1.108,00
9.168,00

850,30
1.107,98
9.167,03

85,03%
100,00%
99,99%

2.000,00
2.000,00

1.630,00
251,71

81,50%
12,59%

3.000,00

2.449,01

81,63%

5.000,00

3.288,11

65,76%

10.000,00

1.555,76

15,56%

1.500,00
8.500,00
68.670,61
65.570,61
3.100,00
1.110.756,75

194,16
1.361,60
53.835,00
53.835,00
0,00
909.791,46

12,94%
16,02%
78,40%
82,10%
0,00%
81,91%

30.000,00

30.000,00

100,00%

30.000,00

30.000,00

100,00%

1.080.756,75
4.000,00

879.791,46
4.000,00

81,41%
100,00%

1.500,00

1.500,00

100,00%

7.200,00
25.672,65
19.069,72
46.636,23
9.642,38
7.283,15
1.538,98
444.727,29
59.392,51
33.361,18
4.135,76
2.512,80

7.200,00
25.672,65
19.069,72
33.922,76
7.398,84
5.062,69
1.147,14
352.292,72
43.080,53
28.433,75
3.282,62
2.512,80

100,00%
100,00%
100,00%
72,74%
76,73%
69,51%
74,54%
79,22%
72,54%
85,23%
79,37%
100,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

854
85401

85415

900
90001

90002
90003

90004

90013
90015

90095
921
92105
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książek
4249 zakup pomocy naukowych, dydakt. i
książek
4269 zakup energii
4288 zakup usług zdrowotnych
4289 zakup usług zdrowotnych
4308 zakup usług pozostałych
4309 zakup usług pozostałych
4378 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
4379 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
telef. stacjonarnej
6068 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
6069 wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
edukacyjna opieka wychowawcza
świetlice szkolne
3020 wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 składki na ubezpieczenia społeczne
4120 składki na fundusz pracy
4440 odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
pomoc materialna dla uczniów
3240 stypendia dla uczniów
3260 inne formy pomocy dla uczniów
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
gospodarka ściekowa
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetow.
gospodarka odpadami
4300 zakup usług pozostałych
oczyszczanie miast i wsi
2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla
zakładu budżetow.
4210 zakup materiałów i wyposażenia
utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 zakup materiałów i wyposażenia
4300 zakup usług pozostałych
schroniska dla zwierząt
4300 zakup usług pozostałych
oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 zakup energii
4270 zakup usług remontowych
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
pozostała działalność
4300 zakup usług pozostałych
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
pozostałe zadania w zakresie kultury
2820 dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
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443,43

443,43

100,00%

1.088,28
69,28
3,72
335.752,62
45.973,38
756,83

1.088,28
69,28
3,72
277.280,04
35.668,11
756,83

100,00%
100,00%
100,00%
82,58%
77,58%
100,00%

40,66

40,66

100,00%

28.129,61

28.052,25

99,72%

1.826,29

1.812,64

99,25%

158.322,00
102.800,00
7.400,00

130.534,65
85.452,65
6.413,34

82,45%
83,13%
86,67%

71.809,00
2.800,00
14.000,00
2.000,00
4.791,00

60.033,25
2.800,00
9.843,15
1.571,91
4.791,00

83,60%
100,00%
70,31%
78,60%
100,00%

55.522,00
32.082,00
23.440,00
667.500,00

45.082,00
32.082,00
13.000,00
593.816,65

81,20%
100,00%
55,46%
88,96%

336.000,00
336.000,00

289.249,81
289.249,81

86,09%
86,09%

2.000,00
2.000,00
55.000,00
46.000,00

17,12
17,12
54.369,45
46.000,00

0,86%
0,86%
98,85%
100,00%

9.000,00
27.500,00
16.000,00
11.500,00
5.000,00
5.000,00
237.000,00
170.000,00
49.000,00
18.000,00

8.369,45
22.159,04
13.688,14
8.470,90
0,00
0,00
228.021,23
162.044,94
47.893,43
18.082,86

92,99%
80,58%
85,55%
73,66%
0,00%
0,00%
96,21%
95,32%
97,74%
100,46%

5.000,00
5.000,00
2.253.157,00

0,00
0,00
2.219.691,51

12.000,00
12.000,00

12.000,00
12.000,00

0,00%
0,00%
98,51%
100,00%
100,00%
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92116
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domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
492.000,00
492.000,00
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla
492.000,00
492.000,00
samorządowej instytucji kultury
biblioteki
825.000,00
824.511,18
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla
165.000,00
165.000,00
samorządowej instytucji kultury
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
660.000,00
659.511,18
budżetowych
ochrona i konserwacja zabytków
2.000,00
887,66
4260 zakup energii
2.000,00
887,66
pozostała działalność
922.157,00
890.292,67
4210 zakup materiałów i wyposażenia
17.000,00
3.892,78
4260 zakup energii
26.000,00
25.975,52
4270 zakup usług remontowych
35.000,00
18.175,80
4300 zakup usług pozostałych
24.000,00
23.713,62
4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
2.000,00
680,11
telef. stacjonarnej
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
818.157,00
817.854,84
budżetowych
kultura fizyczna i sport
433.600,00
424.362,11
obiekty sportowe
323.600,00
322.362,11
2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla
110.000,00
110.000,00
samorządowej instytucji kultury
6050 wydatki inwestycyjne jednostek
213.600,00
212.362,11
budżetowych
zadania w zakresie kultury fizycznej i
110.000,00
102.000,00
sportu
2820 dotacja celowa z budżetu na
102.000,00
102.000,00
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
2830 dotacja celowa z budżetu na
8.000,00
0,00
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom niezaliczanym do sektora
finansów publicznych
ogółem wydatki
23.126.818,02 21.726.226,51
w tym wydatki na pomoc finansową
266.000,00
265.699,00
udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
w tym wydatki bieżące
16.635.730,12 15.414.073,82
w tym wynagrodzenia i pochodne
7.613.887,93 7.308.975,40
w tym inwestycje
6.491.087,90 6.312.152,69
w tym dotacje celowe z budżetu na
154.905,00
154.905,00
dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom
w tym na obsługę długu publicznego
140.000,00
98.770,57

100,00%
100,00%
99,94%
100,00%
99,93%
44,38%
44,38%
96,54%
22,90%
99,91%
51,93%
98,81%
34,01%
99,96%
97,87%
99,62%
100,00%
99,42%
92,73%
100,00%

0,00%

93,94%
99,89%

92,66%
96,00%
97,24%
100,00%

70,55%

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIAZANE Z POKRYCIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI
BUDŻETOWEJ
WYKONANIE PLANU ZA ROK 2009
§

Nazwa paragrafu
przychodów i
rozchodów

Plan

Wykonanie
PRZYCHODY
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%

Plan

Wykonanie
ROZCHODY

%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

903

952

955

992

– 21078 –

Poz. 3568

Przychody i
4.036.957,00 3.135.887,08 77,68% 1.484.500,00 1.246.750,00 83,98%
rozchody związane
z finansowaniem
niedoboru i
rozdysponowaniem
nadwyżki
budżetowej
Przychody z
346.245,00
312.465,96 90,24%
zaciągniętych
pożyczek na
finansowanie
zadań
realizowanych z
udziałem środków
pochodzących z
budżetu Unii
Europejskiej
Przychody z
2.718.712,00 1.650.000,00 60,69%
zaciągniętych
pożyczek i
kredytów na rynku
krajowym
Przychody z tytułu
972.000,00 1.173.421,12 120,72%
innych rozliczeń
krajowych
Spłaty
1.484.500,00 1.246.750,00 83,98%
otrzymanych
krajowych
pożyczek i
kredytów
TABELA NR 4
WYDATKI MAJĄTKOWE ROK 2009 PLAN I WYKONANIE
w złotych

Dział Rozdz.

§

010
01010
6050

6050
6050
6050
600
60014
6300

60016
6050
6050
60053

Treść

Plan

rolnictwo i łowiectwo
infrastruktura wodociągowa i
sanitacyjna wsi
budowa kanalizacji sanitarnej i
wodociągu w Wilczynie oraz przyłączy
kanalizacji sanitarnej
projekty wod-kan, gaz - teren za UG w
Dusznikach
projekty budowy kanalizacji sanitarnych
projekt budowy kanalizacji sanitarnej w
Sędzinach i Wierzei
transport i łączność
drogi publiczne powiatowe
pomoc finansowa na dofinansowanie
remontów dróg powiatowych (w tym w
Niewierzu)
drogi publiczne gminne
przebudowa drogi gminnej Nr 263511P ul. Długa w Podrzewiu
dokumentacja na drogę serwisową przy
drodze krajowej w Sękowie
infrastruktura telekomunikacyjna

2.572.800,00
2.572.800,00

Wykonanie
procentowe
2.566.545,49
99,76%
2.566.545,49
99,76%

2.472.800,00

2.472.633,41

99,99%

20.000,00

16.750,60

83,75%

20.000,00
60.000,00

19.699,48
57.462,00

98,50%
95,77%

1.751.000,00
266.000,00
266.000,00

1.617.701,49
265.699,00
265.699,00

92,39%
99,89%
99,89%

1.435.000,00
1.400.000,00

1.352.002,49
1.317.002,50

94,22%
94,07%

35.000,00

34.999,99

50.000,00

0,00
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100,00%
0,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

700
70095
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754
75403

75412

801
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85395
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6050 dokumentacja na budowę
szerokopasmowego dostępu do
Internetu w gminie Duszniki
gospodarka mieszkaniowa
pozostała działalność
6050 rozbudowa i adaptacja budynku
hydroforni na budynek zamieszkania
zbiorowego w Niewierzu
administracja publiczna
urzędy gmin
6060 zakup sprzętu komputerowego dla UG
Duszniki
bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
jednostki terenowe policji
6060 zakup komputera z drukarką dla
Posterunku Policji w Dusznikach
ochotnicze straże pożarne
6050 modernizacja strażnicy OSP w
Dusznikach - zakup dwóch bram
garażowych
oświata i wychowanie
szkoły podstawowe
6050 budowa zasilania energetycznego Sali
gimnastycznej w Dusznikach
6050 dokończenie projektu budowy Sali
gimnastycznej przy SP i Gim. w
Dusznikach
pomoc społeczna
ośrodki pomocy społecznej
6060 zakup komputera dla GOPS w
Dusznikach
pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
rehabilitacja zawodowa i społeczna osób
niepełnosprawnych
6050 Dokumentacja - warsztaty terapii
zajęciowej
pozostała działalność
6068 zakup sprzętu komputerowego i
cyfrowego dla szkół gm. Duszniki w
ramach projektu "Szansa dla każdego
ucznia gminy Duszniki"
6069 zakup sprzętu komputerowego i
cyfrowego dla szkół gm. Duszniki w
ramach projektu "Szansa dla każdego
ucznia gminy Duszniki"
6068 zakup zestawu komputerowego dla
GOPS w Dusznikach w ramach projektu
"Walka z wykluczeniem społecznym w
Gminie Duszniki"
6069 zakup zestawu komputerowego dla
GOPS w Dusznikach w ramach projektu
"Walka z wykluczeniem społecznym w
Gminie Duszniki"
6068 zakup mebli i placu zabaw dla
przedszkola w ramach projektu "Czego
się Jaś nie nauczył..."
gospodarka komunalna i ochrona
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50.000,00

0,00

0,00%

300.000,00
300.000,00
300.000,00

285.538,14
285.538,14
285.538,14

95,18%
95,18%
95,18%

20.000,00
20.000,00
20.000,00

19.776,20
19.776,20
19.776,20

98,88%
98,88%
98,88%

34.575,00

29.301,38

84,75%

4.575,00
4.575,00

4.575,00
4.575,00

30.000,00
30.000,00

24.726,38
24.726,38

82,42%
82,42%

38.000,00
38.000,00
15.500,00

22.326,00
22.326,00
0,00

58,75%
58,75%
0,00%

22.500,00

22.326,00

99,23%

5.000,00
5.000,00
5.000,00

3.288,11
3.288,11
3.288,11

65,76%
65,76%
65,76%

59.955,90

59.864,89

99,85%

30.000,00

30.000,00

100,00%

30.000,00

30.000,00

100,00%

29.955,90
8.925,00

29.864,89
8.847,64

99,70%
99,13%

1.575,00

1.561,35

99,13%

4.744,61

4.744,61

100,00%

251,29

251,29

100,00%

14.460,00

14.460,00

100,00%

18.000,00

18.082,86

100,46%

100,00%
100,00%
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90015
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6050
926
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środowiska
oświetlenie ulic, placów i dróg
dokończenie budowy oświetlenia dróg nr
473 i 485 Sędzinko
kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
biblioteki
budowa Biblioteki w Dusznikach
pozostała działalność
odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona
dziedzictwa kulturowego - Wieś
Niewierz i Chełminko
przełożenie linii energetycznej w
Niewierzu i Chełminku
kultura fizyczna i sport
obiekty sportowe
dokończenie budowy wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Dusznikach
Razem

Poz. 3568

18.000,00
18.000,00

18.082,86
18.082,86

100,46%
100,46%

1.478.157,00

1.477.366,02

660.000,00
660.000,00
818.157,00
782.957,00

659.511,18
659.511,18
817.854,84
782.962,84

35.200,00

34.892,00

99,13%

213.600,00
213.600,00
213.600,00

212.362,11
212.362,11
212.362,11

99,42%
99,42%
99,42%

6.491.087,90

6.312.152,69

97,24%

99,95%
99,93%
99,93%
99,96%
100,00%

TABELA NR 5
PRZYCHODY I WYDATKI ROK 2009
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w złotych
Dział Rozdz.

§

900
90011
0690
0920

900
90011
4210
4300
6050

Treść

Plan

PRZYCHODY
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
wpływy z różnych opłat
pozostałe odsetki
stan środków pieniężnych na początek
roku
OGÓŁEM PRZYCHODY
WYDATKI
gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
stan środków pieniężnych na
31.12.2009 r.
OGÓŁEM WYDATKI

Wykonanie
procentowe

Wykonanie

140.376,00

161.079,24

114,75%

140.376,00

161.079,24

114,75%

135.376,00
0,00
5.000,00

136.692,49
1.346,84
23.039,91

100,97%
0,00%

140.376,00

161.079,24

114,75%

140.376,00

161.079,24

114,75%

140.376,00

161.079,24

114,75%

6.000,00
34.000,00
95.376,00

2.479,00
30.737,23
0,00

5.000,00

127.863,01

140.376,00

161.079,24

41,32%
90,40%
0,00%

114,75%

TABELA NR 6
PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH ROK 2009
w złotych
Dział Rozdz.

§

Treść

Plan

PRZYCHODY
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Wykonanie
procentowe
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administracja publiczna
urzędy gmin
pozostałe odsetki
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniężnej
stan środków pieniężnych na początek
roku
OGÓŁEM PRZYCHODY
WYDATKI
administracja publiczna
urzędy gmin
dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
nagrody o charakterze szczególnym
stypendia dla uczniów
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
OGÓŁEM WYDATKI
stan środków pieniężnych na
31.12.2009 r.

Poz. 3568

121.585,30
121.585,30
0,00
120.000,00

123.083,45
123.083,45
1.498,15
20.000,00

101,23%
101,23%
0,00%
16,67%

1.585,30

101.585,30

121.585,30

123.083,45

101,23%

121.585,30
121.585,30
7.314,00

118.438,92
118.438,92
7.313,98

97,41%
97,41%
100,00%

3.000,00
2.400,00
59.491,30
49.380,00
121.585,30
0,00

3.000,00
2.400,00
58.225,82
47.499,12
118.438,92
4.644,53

100,00%
100,00%
97,87%
96,19%
97,41%

TABELA NR 7
DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY ROK 2009
w złotych
Dział Rozdz.

§

Treść

657.000,00

Wykonanie
procentowe
657.000,00 100,00%

492.000,00
492.000,00
165.000,00
165.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00

492.000,00
492.000,00
165.000,00
165.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00

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

767.000,00

767.000,00

100,00%

Plan

921

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92109
domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Gminne Centrum Kultury w Dusznikach
92116
biblioteki
2480 Biblioteka Publiczna w Dusznikach
926
kultura fizyczna i sport
92601
obiekty sportowe
2480 Gminne Centrum Kultury - Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Dusznikach
OGÓŁEM DOTACJE

Wykonanie

TABELA NR 8
DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009
w złotych
Dział

010

750

Rozdz.

01095

75011

§

2010

2010

2350

Treść

Plan

rolnictwo i łowiectwo
pozostała działalność
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
administracja publiczna
urzędy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zlecanych jst
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Wykonanie
dotacji

Wykonanie
procentowe
dotacji

496.939,00
496.939,00
496.939,00

496.938,01
496.938,01
496.938,01

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

66.200,00
66.200,00
66.200,00

66.200,00
66.200,00
66.200,00

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

plan
dochodów
wykonanie
należnych bp
dochodów
zw. z real.
należnych bp
zad.
zleconych

18.000,00
18.000,00

14.438,00
14.438,00

18.000,00

14.438,00

Dziennik Urzędowy
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751

75101
2010

75109

2010

75113

852

2010

85212
2010

2350
85213

2010

85214
2010
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urzędy naczelnych organów władzy
urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
wybory do Parlamentu Europejskiego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
pomoc społeczna
świadczenia rodzinne oraz składki na ubez.
emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
dochody budżetu państwa związane z realizacją
zadań zlecanych jst
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami
Razem dotacje na zadania zlecone

Poz. 3568

14.078,00
1.330,00

14.078,00
1.330,00

100,00%
100,00%

1.330,00

1.330,00

100,00%

3.636,00

3.636,00

100,00%

3.636,00

3.636,00

100,00%

9.112,00
9.112,00

9.112,00
9.112,00

100,00%
100,00%

2.017.744,00 2.015.892,17
1.975.783,00 1.975.667,08

99,91%
99,99%

1.975.783,00 1.975.667,08

99,99%

7.105,00

5.369,55

75,57%

7.105,00

5.369,55

75,57%

34.856,00

34.855,54

100,00%

34.856,00

34.855,54

100,00%

2.594.961,00 2.593.108,18

99,93%

4.804,00
4.804,00

14.195,48
14.195,48

4.804,00

14.195,48

22.804,00
przekazane
do bp

28.633,48
21.229,49

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ROK 2009
w złotych
Dział

Rozdz.

§

010
01095
4170
4300
4430
750
75011
4010
4110
4120
751
75101

4300
75109

Treść

Plan

rolnictwo i łowiectwo
pozostała działalność
wynagrodzenia bezosobowe
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
administracja publiczna
urzędy wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe
pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
urzędy naczelnych organów władzy
urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
zakup usług pozostałych
wybory do rad gmin rad powiatów i
sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
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Wykonanie

Wykonanie
procentowe
100,00%
100,00%
99,99%
100,02%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

496.939,00
496.939,00
7.394,00
2.350,00
487.195,00
66.200,00
66.200,00
55.200,00

496.938,01
496.938,01
7.393,49
2.350,39
487.194,13
66.200,00
66.200,00
55.200,00

9.600,00
1.400,00
14.078,00
1.330,00

9.600,00
1.400,00
14.078,00
1.330,00

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

1.330,00
3.636,00

1.330,00
3.636,00

100,00%
100,00%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

3030
4170
4210
4300
4410
75113
3030
4170
4210
4300
4410
852
85212

3020
3110
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4280
4300
4400
4410
4430
4440
4700
4750
85213

4130
85214
3110
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miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
wybory do Parlamentu
Europejskiego
różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
pomoc społeczna
świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
świadczenia społeczne
wynagrodzenia osobowe
pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
opłaty czynszowe za pomieszczenia
biurowe
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
szkolenia pracowników
zakup akcesoriów komputerowych
składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
składki na ubezpieczenia zdrowotne
zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
świadczenia społeczne
Razem wydatki na zadania zlecone

Poz. 3568

2.190,00

2.190,00

100,00%

625,00
173,00
144,00
504,00
9.112,00

624,89
173,15
143,96
504,00
9.112,00

99,98%
100,09%
99,97%
100,00%
100,00%

3.960,00

3.960,00

100,00%

2.960,00
1.450,00
250,00
492,00
2.017.744,00
1.975.783,00

2.960,10
1.449,90
250,00
492,00
2.015.892,17
1.975.667,08

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

1.021,00

1.020,80

1.900.542,00
37.953,00

1.900.531,50
37.952,02

100,00%
100,00%

3.040,00
22.809,00
1.066,00
1.079,00
411,00
100,00
4.353,00
610,00

3.039,51
22.808,92
1.065,99
1.078,41
410,82
0,00
4.352,95
610,00

99,98%
100,00%
100,00%
99,95%
99,96%
0,00%
100,00%
100,00%

162,00
144,00
1.001,00

161,40
143,22
1.000,04

99,63%
99,46%
99,90%

1.400,00
92,00
7.105,00

1.400,00
91,50
5.369,55

100,00%
99,46%
75,57%

7.105,00
34.856,00

5.369,55
34.855,54

75,57%
100,00%

34.856,00
2.594.961,00

34.855,54
2.593.108,18

100,00%
99,93%

99,98%

TABELA NR 9
PRZYCHODY I WYDATKI KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W DUSZNIKACH ROK 2009
w złotych
Wykonanie
Dział Rozdz.
Treść
Plan
Wykonanie
procentowe
Przychody
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Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

400
40002
700
70001
70095
710
71035
900
90001
90003

400
40002
700
70001
70095
710
71035
900
90001
90003
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wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
dostarczanie wody
gospodarka mieszkaniowa
zakłady gospodarki mieszkaniowej
pozostała działalność
działalność usługowa
cmentarze
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
gospodarka ściekowa i ochrona wód
oczyszczanie miast i wsi
Ogółem przychody
stan środków pieniężnych na początek roku
Wydatki
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
dostarczanie wody
w tym wynagrodzenia i pochodne
gospodarka mieszkaniowa
zakłady gospodarki mieszkaniowej
w tym wynagrodzenia i pochodne
pozostała działalność
w tym wynagrodzenia i pochodne
działalność usługowa
cmentarze
w tym wynagrodzenia i pochodne
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
gospodarka ściekowa i ochrona wód
w tym wynagrodzenia i pochodne
oczyszczanie miast i wsi
w tym wynagrodzenia i pochodne
Ogółem wydatki
stan środków pieniężnych na 31.12.2009 r.
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Poz. 3568

1.142.100,00 1.059.629,74

92,78%

1.142.100,00 1.059.629,74
100.500,00
73.067,88
93.900,00
67.934,60
6.600,00
5.133,28
2.500,00
1.406,58
2.500,00
1.406,58
1.307.430,00 1.204.263,47
1.102.930,00
992.123,94
204.500,00
212.139,53
2.552.530,00 2.338.367,67
11.560,70

92,78%
72,70%
72,35%
77,78%
56,26%
56,26%
92,11%
89,95%
103,74%
91,61%

1.142.100,00 1.065.188,47

93,27%

1.142.100,00
464.300,00
100.500,00
93.900,00
38.700,00
6.600,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
1.307.430,00
1.102.930,00
208.650,00
204.500,00
114.800,00
2.552.530,00

93,27%
99,65%
76,22%
80,86%
99,36%
10,17%
0,00%
77,12%
77,12%
0,00%
99,26%
99,18%
97,84%
99,66%
99,75%
95,65%

1.065.188,47
462.666,89
76.602,90
75.931,90
38.453,87
671,00
0,00
1.928,01
1.928,01
0,00
1.297.700,70
1.093.895,51
204.144,02
203.805,19
114.512,31
2.441.420,08
25.539,28

2
01010

01010

01010

01010
01010

01010
01010

01010
01010

01010
01010
01010
01010
01010

01010
01010

01010

01010
01010
01010
01010
40002
40002

40004
60013

60013

60013

60014

1
010

010

010

010
010

010
010

010
010

010
010
010
010
010

010
010

010

010
010
010
010
400
400

400
600

600

600

600

2710

6300

6300

6050
6300

6050
6050
6050
6050
6060
6210

6050

6050
6050

6050
6050
6050
6050
6050

6050
6050

6050
6050

6050
6050

6050

6050

3
6050

§

Pomoc finansowa na dofinan. remontu drogi Grodziszczko Brzoza - Porozumienie pomiędzy Powiatem Szamotulskim i
Gminą Duszniki

Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodnika w
Dusznikach (droga 306) -kontynuacja

Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w
Dusznikach - Uch. Nr V/25/07 RG D-ki z dnia 27.02.2007 r.

4
Budowa kanalizacji sanitarnej Ceradz Dolny-Grzebienisko
(w tym pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.500.000zł)
Budowa kanalizacji sanitarnej Niewierz - Duszniki (w tym
pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 1.600.000 zł)
Przełożenie przepompowni ścieków przy hotelu A2 w
Sękowie
Wykonanie kanalizacji sanitarnej w Sękowie ul. Lipowa
Projekt budowy sieci wodociągowej Duszniki-Młynkowo,
Mieściska-Grzebienisko oraz Grzebienisko Chuby
Modernizacja przepompowni ścieków w Grzebienisku
Zakup zespołu prądotwórczego na podwoziu
homologowanym
Przyłącza do przepompowni w Wilczynie i Sękowie
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu tranzytowego
Sękowo - Podrzewie (w tym pożyczka z WFOŚiGW w
wysokości 1.490.000 zł)
Projekt budowy wodociągów Ceradz Dolny i Niewierz
Przyłącza kanalizacyjne w Ceradzu Dolnym
Modernizacja przepompowni w Podrzewiu
Budowa spinki wodociągu Duszniki - Młynkowo
Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE
(KANALIZACJA SANITARNA WSI)
Zakup agregatu
Budowa przyłączy sanitarnych do bud. mieszkalnych w
Niewierzu
Rozbudowa istniejącej workownicy DRAIMAD na
oczyszczalni w Grzebienisku
Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Wilczynie
Projekty wod-kan, gaz - teren za UG w Dusznikach
Projekty budowy kanalizacji sanitarnych
Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Sędzinach i Wierzei
Zakup koparko-ładowarki KZB Duszniki
Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego
zakł. budżetowego "zakup ciągnika dla KZB Duszniki"
Budowa przyłączy gazowych w Grzebienisku
Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w
Sękowie - Uch. Nr V/25/07 RG D-ki z dnia 27.02.2007 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego

51.000,00

100.000,00

30.000,00
50.000,00

240.000,00
50.000,00

12.600,00

33.600,00
38.000,00

49.000,00
12.200,00

7.000,00

2.900.000,00

5
2.382.839,00

50.423,00

100.000,00

24.158,90
50.000,00

237.656,00
50.000,00

13.706,39

33.550,00
37.929,80

48.974,00
12.200,00

7.030,00

2.896.434,28

6
2.374.351,66

Wykonanie w
2007roku

50	
  

50.000,00

44.000,00

74.000,00
12.100,00

52.000,00
30.000,00
57.000,00
150.000,00
48.000,00

2.490.000,00

7

Plan wydatków
majątkowych
na 2008 r.

50.000,00

43.273,40

73.206,10
12.029,24

47.189,60
26.150,00
56.974,00
141.326,45
0,00

2.489.922,61

8

Wykonanie w
2008 roku

2.472.800,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00

9

Plan wydatków
majątkowych na
2009 r.

2.472.633,41
16.750,60
19.699,48
57.462,00

10

Wykonanie w
2009 r.

51.000,00

50.000,00

100.000,00

30.000,00
50.000,00

1.072.800,00
20.000,00
20.000,00
60.000,00
240.000,00
50.000,00

44.000,00

74.000,00
12.100,00

50.000,00
30.000,00
57.000,00
150.000,00
50.000,00

12.600,00
1.000.000,00

33.600,00
38.000,00

49.000,00
12.200,00

7.000,00

200.000,00

11
882.839,00

dochody własne jst

1.400.000,00

1.490.000,00

2.700.000,00

12
1.500.000,00

kredyty i
pożyczki

UG Duszniki
Samorząd
Województwa
Wielkopolskieg
o
Samorząd
Województwa
Wielkopolskieg
o
Samorząd
Województwa
Wielkopolskieg
o
Starostwo
Powiatowe
Szamotuły

UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

13
UG Duszniki

Jednostka
organizacyjna
realizująca
zadanie lub
koordynująca
wykonanie
zadania
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Rozdz.

Dział

Plan wydatków
majątkowych na
2007 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2009R. ZWIĄZANE Z WIELOLETNIM PROGRAMEM INWESTYCYJNYM NA LATA 2007-2011
Finansowanie w złotych

TABELA NR 10

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
Poz. 3568

60014

60014

60014

60016
60016

60016

60016

60016

60053

70095

75023

75023
75403

75412
75412

80101

80101

80103
80110
85111

85212

85212

85219
85219
85311
85395

85395

85395

85395

85395

85395

85395

90015
90015
92109

600

600

600

600
600

600

600

600

600

700

750

750
754

754
754

801

801

801
801
851

852

852

852
852
853
853

853

853

853

853

853

853

900
900
921

6050
6050
6050

6068

6069

6068

6069

6068

6069

6060
6060
6050
6068

6060

6060

6050
6050
6300

6050

6050

6050
6050

6060
6060

6060

6050

6050

6050

6050

6050

6050
6050

6300

6300

6300

6300

Zakup zestawu komputerowego dla pracowników
realizujących świadczenia rodzinne
Zakup sprzętu komputerowego dla OPS Duszniki
Zakup komputera dla GOPS w Dusznikach
Dokumentacja - warsztaty terapii zajęciowej
Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w
Dusznikach - projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu"
Zakup sprzętu komputerowego dla Przedszkola w
Dusznikach - projekt "Mały Odkrywca w Przedszkolu"
Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego dla szkół gm.
Duszniki w ramach projektu "Szansa dla każdego ucznia
gminy Duszniki"
Zakup sprzętu komputerowego i cyfrowego dla szkół gm.
Duszniki w ramach projektu "Szansa dla każdego ucznia
gminy Duszniki"
Zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Dusznikach w
ramach projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w
Gminie Duszniki"
Zakup zestawu komputerowego dla GOPS w Dusznikach w
ramach projektu "Walka z wykluczeniem społecznym w
Gminie Duszniki"
Zakup mebli i placu zabaw dla przedszkola w ramach
projektu "Czego się Jaś nie nauczył…"
Budowa oświetlenia ul. Poznańskiej w Grzebienisku
Budowa oświetlenia dróg nr 473 i 485 Sędzinko
Budowa monitoringu w Gminnym Centrum Kultury w

Zakup kserokopiarki dla GOPS Duszniki

Budowa drogi dojazdowej + parking do GCK Duszniki
Budowa nawierzchni ulic z odwodnieniem: Jesionowa i
Jarzębinowa w Dusznikach
Remont ulicy Wierzbowej i części ulicy Powstańców Wlkp.
w Dusznikach
Przebudowa drogi gminnej Nr 263511P - ul. Długa w
Podrzewiu
Dokumentacja na drogę serwisową przy drodze krajowej w
Sękowie
Dokumentacja na budowę szerokopasmowego dostępu do
Internetu w gminie Duszniki
Adaptacja b. hydroforni w Niewierzu na bud. zamieszkania
zbiorowego
Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla
Urzędu Gminy
Zakup samochodu służbowego dla UG Duszniki
Zakup komputera z drukarką dla Posterunku Policji w
Dusznikach
Modernizacja strażnicy OSP w Podrzewiu
Modernizacja strażnicy OSP w Dusznikach - zakup dwóch
bram garażowych
Projekt budowy sali gimnastycznej przy SP i Gim. w
Dusznikach
Budowa zasilania energetycznego sali gimnastycznej w
Dusznikach
Modernizacja kotłowni Ps w Grzebienisku
Modernizacja kotłowni Gimnazjum w Grzebienisku
Pomoc finansowa na dofinansowanie zakupu aparatu RTG
dla Szpitala Powiatowego w Szamotułach

Pomoc finansowa na dofinansowanie remontów dróg
powiatowych (w tym w Niewierzu)

Pomoc finansowa na dofinansowanie budowy chodników w
Młynkowie

Pomoc finansowa na dofinansowanie remontu drogi w
Sędzinku.

Dofinansowanie budowy chodników w Młynkowie i
Sędzinach

36.000,00

6.000,00

31.000,00

276.000,00
944.000,00

84.000,00

32.219,00

6.000,00

30.943,36

275.916,80
943.788,85

83.998,00
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40.000,00
49.000,00

40.000,00
48.093,34

615,00

3.485,00

3.485,00
615,00

5.075,20

9.700,00

51.763,28
9.706,00
40.000,00

57.350,00

46.362,84

55.600,00

36.474,16

80.000,00

131.261,45

17.897,00

247.406,00

5.076,00

9.700,00

51.763,00
9.706,00
40.000,00

80.000,00

50.000,00

56.000,00

39.000,00

80.000,00

135.000,00

17.900,00

258.000,00

18.000,00

14.460,00

251,29

4.744,61

1.575,00

8.925,00

5.000,00
30.000,00

15.500,00

22.500,00

30.000,00

4.575,00

20.000,00

300.000,00

50.000,00

35.000,00

1.400.000,00

266.000,00

18.082,86

14.460,00

251,29

4.744,61

1.561,35

8.847,64

3.288,11
30.000,00

0,00

22.326,00

24.726,38

4.575,00

19.776,20

285.538,14

0,00

34.999,99

1.317.002,50

265.699,00

36.000,00
58.000,00
49.000,00

14.460,00

251,29

4.744,61

1.575,00

8.925,00

615,00

5.076,00
5.000,00
30.000,00
3.485,00

9.700,00

6.000,00

51.763,00
9.706,00
40.000,00

15.500,00

102.500,00

50.000,00
30.000,00

56.000,00
4.575,00

90.000,00

380.000,00

50.000,00

35.000,00

1.400.000,00

135.000,00

276.000,00
944.000,00

266.000,00

17.900,00

258.000,00

84.000,00

UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki

GZO Duszniki

GOPS Duszniki

GOPS Duszniki

GZO Duszniki

GZO Duszniki

Ps Duszniki

GOPS Duszniki
GOPS Duszniki
UG Duszniki
Ps Duszniki

GZO Duszniki
GZO Duszniki
Starostwo
Powiatowe
Szamotuły
UG Duszniki GOPS Duszniki
GOPS Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

Starostwo
Powiatowe
Szamotuły
Starostwo
Powiatowe
Szamotuły
Starostwo
Powiatowe
Szamotuły
Starostwo
Powiatowe
Szamotuły
UG Duszniki
UG Duszniki
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92116

92116
92116
92195

92195

92195

92195

92195
92601

921

921
921
921

921

921

921

921
926

6050
6050

6050

6050

6050

6050
6050
6050

6050

6050

Dusznikach
Adaptacja budynku kościoła poewangelickiego na potrzeby
Książnicy Dusznickiej
Wykonanie projektu budowlano-technicznego z
kosztorysami - Biblioteka w Grzebienisku
Budowa Biblioteki w Grzebienisku
Budowa Biblioteki w Dusznikach - projekt
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego WIEŚ GRZEBIENISKO
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego WIEŚ PODRZEWIE
Dokumentacja do wniosku o dofinansowanie z UE
(ODNOWA WSI)
Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa
kulturowego - WIEŚ NIEWIERZ i CHEŁMINKO
Przełożenie linii energetycznej w Niewierzu i Chełminku
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie
dostępnego dla dzieci i młodzieży w Dusznikach
OGÓŁEM
2.500,00
8.194.356,92

8.241.739,00

376.818,19

489.898,69

9.760,00

6.100,00

2.500,00

395.000,00

495.000,00

10.000,00

6.000,00

52	
  

4.641.345,00

400.000,00

9.000,00

280.000,00
20.000,00

4.515.769,10

400.000,00

0,00

278.161,82
16.746,61

6.491.087,90

35.200,00
213.600,00

782.957,00

660.000,00

6.312.152,69

34.892,00
212.362,11

782.962,84

659.511,18

7.975.270,00

346.245,00

283.251,00

255.774,00

UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki

UG Duszniki
UG Duszniki
UG Duszniki

UG Duszniki

GCK Duszniki
UG Duszniki

Wójt
(-) mgr inż. Adam Woropaj

11.398.901,90

35.200,00
616.100,00

436.712,00

9.000,00

111.749,00

280.000,00
680.000,00
239.226,00

10.000,00

6.000,00
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3569
ZARZĄDZENIE Nr 10/2010 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009.
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 mar§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojeNr 142,
wództwa Wielkopolskiego.
2569 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarząNr 10/2010 WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO
dza ZARZĄDZENIE
się, co następuje:
z dnia 15 kwietnia 2010 r.
Wójt
§1. Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budże(-) mgr Andrzej Pietrula
w sprawie
ogłoszenia sprawozdania
z wykonania
budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009.
tu Gminy
Krzemieniewo
za rok 2009,
stanowiące
załącznik do niniejszego zarządzenia.

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi
zmianami), zarządza się, co następuje:

§1.
Ogłasza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krzemieniewo za rok 2009, stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA ROK 2009
Wójt
(-) mgr Andrzej Pietrula
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU GMINY KRZEMIENIEWO ZA ROK 2009.

1. Realizacja dochodów budżetu gminy w roku
2009
1.
Realizacja dochodów budżetu gminy w roku 2009

Plan
dochodów
zrealizowano
kwotą
19.022.903,72 co stanowi 97,54% planu.

Planowane dochody
dochody budżetu
gminy
Krzemieniewo
zgodnie z §1 ust.
1 uchwaływg
budżetowej
określono
w kwociebudżetowej
19.503.339 zł.
Realizacja
działów
klasyfikacji
Planowane
budżetu
gminy
Krzemieniewo
Plan dochodów
19.022.903,72
co stanowi przedstawiała
97,54% planu. się następująco:
zgodnie
z §1 ust.zrealizowano
1 uchwałykwotą
budżetowej
określono
w kwocie 19.503.339 zł.
Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

Dział
010
020
600
630
700
750
751
756
758
801
852
853
854
900
921
926

Skrócona nazwa
Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Turystyka
Gosp. Mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych …
Dochody od osób….
Rożne rozliczenia
Oświata
Pomoc społeczna
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Edukacyjna opieka …
Gosp. Komunalna
Kultura
Kultura fizyczna i sport
Razem

833.265
4.500
13.502
2.208
108.901
89.905
13.724
5.505.101
9.452.823
269.724
2.345.029
49.986

Wykonanie na
31.12.2009 r.
533.218,78
4.198,32
13.472,46
1.702
111.960,15
92.562,72
13.578,80
5.357.604,89
9.456.515,85
265.279,97
2.332.932,63
48.219,39

% realizacji
planu
63,99
93,30
99,78
77,08
102,81
102,96
98,94
97,32
100,04
98,35
99,48
96,47

61.019
8.952
22.600
722.100
19.503.339

44.686,21
9.171,72
22.964,83
714.835
19.022.903,72

73,23
102,45
101,61
98,99
97,54

Plan w zł

W dz. 010 rozdz. 01095 zaplanowano dochody bieżące i dochody majątkowe.
Na kwotę dochodów bieżących złożyła się dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę akcyzy zawartej w cenie
paliwa rolniczego. Plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem dysponenta ustalono w kwocie 533.265 zł a realizacja wyniosła
533.218,78 zł.
Planowano również dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł, których nie zrealizowano, z uwagi na to, że grunty które planowano
sprzedać nie zostały uzbrojone w niezbędne media.
W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 4.500 zł.
Plan zrealizowano kwota 4.198,32 zł, na którą złożyły się:
dochody z dzierżawy polnych obwodów łowieckich 2.133,32 zł
dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych 2.065 zł
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W dz. 010 rozdz. 01095 zaplanowano dochody
bieżące i dochody majątkowe.
Na kwotę dochodów bieżących złożyła się dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na
wypłatę akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.
Plan dotacji zgodnie z zawiadomieniem dysponenta
ustalono w kwocie 533.265 zł a realizacja wyniosła
533.218,78 zł.
Planowano również dochody majątkowe w kwocie 300.000 zł, których nie zrealizowano, z uwagi
na to, że grunty które planowano sprzedać nie zostały uzbrojone w niezbędne media.
W dz. 020 rozdz. 02001 zaplanowano wyłącznie
dochody bieżące w kwocie 4.500 zł.
Plan zrealizowano kwota 4.198,32 zł, na którą
złożyły się:
- dochody z dzierżawy polnych obwodów łowieckich 2.133,32 zł
- dochody ze sprzedaży drewna z lasów gminnych
2.065 zł
W dz. 600, rozdz. 60095 planowano wyłącznie
dochody bieżące w kwocie 13.502 zł, które zrealizowano kwotą 13.472,46 zł.
Na sumę wykonanych dochodów złożyły się opłaty za:
- najem urządzeń do Internetu radiowego w kwocie 3.660 zł
- wpływy z usług za korzystanie z łącza DSL w
kwocie 9.812,46 zł
W dz. 630, rozdz. 63095 dochodami bieżącymi
były wpływy z najmu wigwamu w Górznie w kwocie 1.300 zł oraz wpływy z opłat za energię na kąpielisku w Górznie w kwocie 402 zł.
Dochody w tej podziałce klasyfikacyjnej są trudne do planowania z uwagi na to, że korzystanie z
urządzeń na kąpielisku jest rożne w poszczególnych
latach, głównie z uwagi na panujące warunki pogodowe.
W dz. 700, rozdz. 70005 ogółem zaplanowano
dochody w kwocie 108.901 zł a zrealizowano do
końca roku 2009 kwotę 111.960,15 zł tj. 102,81%
planu.
Na kwotę planowanych dochodów złożyły się:
- dochody majątkowe 56.021 zł które zrealizowano na sumę 56.004,21 zł, w tym:
a) opłaty a przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności 7.621,20 zł
b) dochody ze sprzedaży mieszkań komunalnych
48.383,01 zł
Planowane dochody bieżące określono na kwotę
52.880 zł z ich realizacja wyniosła 55.955,94 zł. Na
sumę dochodów bieżących złożyły się:
- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów
2.767,82 zł
- opłaty na najem lokali i dzierżawę gruntów
53.120,95 zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych zobo-
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wiązań w kwocie 67,17 zł.
Dochody bieżące wykonano w kwocie wyższej niż
planowano z uwagi na podpisanie w trakcie roku
umowy na dzierżawy gruntu pod więżę telefonii komórkowej, której nie uwzględniono w planowaniu.
W dz. 750, rozdz. 75011 plan dochodów bieżących wynosił 69.200 zł a realizacja 68.840,10 zł.
Dochodami w tej podziałce klasyfikacji budżetowej
była dotacja otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego na zadania realizowane przez administrację
rządową w kwocie 68.300 zł oraz 5% dochodów
jakie należne były gminie za wydawane dowody
osobiste.
Z tego tytułu dochody budżetu gminy wyniosły
540,10 zł.
W dz. 750, rozdz. 75023 ogółem zaplanowano
dochody bieżące w kwocie 9.300 zł a zrealizowano
12.317,66 zł. Realizacja planu w rozdziale wyniosła
132,45%.
Kwotę wyższą od planu uzyskano z tytułu wpływów ze sprzedaży usług.
Nie wykonano dochodów zaplanowanych z odsetek, gdyż wszystkie opłaty uiszczano terminowo.
W §0970 gmina uzyskała dochód w kwocie 695,
68 zł z tytułu zwrotu niesłusznie pobranych kosztów bankowych w roku poprzednim.
W dz. 75075, rozdz. 75075 sklasyfikowano
środki jakie gmina otrzymała bezpośrednio z Komisji Europejskiej w Brukseli na realizację programu
„Europa dla Obywateli” realizowanego w ramach
priorytetu 1. Partnerstwo Miast , działanie 1.1 Spotkania mieszkańców miast partnerskich w kwocie
11.404,96 zł. Kwota ta stanowiła dochody bieżące
budżetu.
W dz. 751, rozdz. 75101 ujęto dotację na zadania
bieżące związane z prowadzeniem stałego rejestru
wyborców w kwocie 1.359,39 zł przy planowanej
1.368 zł. Wykonanie niższe od planu wynika z faktu
dokonania zwrotu nie wykorzystanej części dotacji
w kwocie 8,61 zł.
W dz. 751, rozdz. 75113 dochodem bieżącym
była dotacja jaka gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do
Europarlamentu w kwocie 12.219,41 zł.
W dz. 756, rozdz. 75601 planowane dochody bieżące wyniosły 6.000 zł a do dnia 31 grudnia 2009
zrealizowano 8.525,37 zł. Na dochody tego rozdziału złożyły się wpływy z tytułu podatku do działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.
Dochody realizował Urząd Skarbowy w Lesznie.
Do budżetu gminy przekazano kwotę 8.524,36 zł.
Ustalenie planu dla tej podziałki klasyfikacyjnej jest
trudne gdyż urząd skarbowy przekazuje największe
kwoty w końcówce roku.
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Tytułem odsetek za nieterminowo regulowany podatek przekazano gminie 1,01 zł.
W dz. 756, rozdz. 75615 zaplanowano dochody
bieżące z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w łącznej kwocie
1.133.660 zł z czego do końca roku udało się zrealizować 1.121.337,43 zł. Plan wykonano w 98,91%.
Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się
następujące pozycje:
1) podatek od nieruchomości 1.004.444,42 zł
2) podatek rolny 40.439 zł
3) podatek leśny 24.531 zł
4) podatek od środków transportowych 21.232,32
zł
5) podatek od czynności cywilno prawnych
4.002,08 zł
6) odsetki od nieterminowych wpłat 908,01 zł
7) wpływy z rożnych opłat105,60 zł
8) rekompensata utraconych dochodów z tytułu
funkcjonowania na terenie gminy ZPCH w kwocie
25.675 zł.
Na dzień 31.12.2009 roku stwierdzono zaległość
jednej firmy w podatku od środków transportowych
w kwocie 19.039 zł.
Ponadto w sprawozdaniu wykazano zahipotekowaną zaległości podatkową upadłej w latach
poprzednich Spółdzielni Mleczarskiej w kwocie
15.913,70 zł.
Na koniec roku wystąpiły również nadpłaty w podatku od nieruchomości na łączną kwotę 1753,21
zł. Nadpłata wystąpiła u 5 podatników.
W dz. 756, rozdz. 75616 zaplanowano dochody
bieżące z tytułu podatków od osób fizycznych w
łącznej kwocie 1.633.205 zł z do końca roku zrealizowano 1.623.985,35 zł.
Realizacja planu wyniosła 99,44%.
Na kwotę zrealizowanych dochodów złożyły się
następujące pozycje:
1) podatek od nieruchomości 1.004.441,34 zł
2) podatek rolny 383.494,32 zł
3) podatek od czynności cywilno prawnych
117.497,92
3) podatek od środków transportowych 37.610,90
zł
4) podatek od spadków i darowizn 25.220,50 zł
5) wpływy z podatków zniesionych i zahipotekowanych 20.191,19 zł
6) rekompensata utraconych dochodów z tytułu
funkcjonowania na terenie gminy ZPCH w kwocie
11.500 zł.
7) odsetki od nieterminowych wpłat 6.060,98 zł
8) wpływy z rożnych opłat 4.293,30 zł
9) darowizny 690 zł
10) podatek leśny 9.989,90 zł
11) opłata targowa 2.995 zł
W całym rozdziale 75616 ustalono na dzień
31.12.2009 zaległości w kwocie 96.981,90 zł z
czego największe zaległości wystąpiły w podatku:
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- od nieruchomości 41.907,41 zł - wzrost w stosunku do roku 2008 o 11.536,48 zł.
- rolnym 8.310,20 zł - wzrost w stosunku do roku
2008 o 1.617,75 zł
- leśnym 539,40 zł – wzrost w stosunku do roku
2008 o 7,70 zł
- podatku od środków transportowych 10.204,40
zł – wzrost w stosunku do roku 2008 o 2.329,20
zł.
- od spadków i darowizn 1.656,30 zł
- od czynności cywilnoprawnych 517,50 zł
Wszystkie zaległości jakie wystąpiły na koniec
roku 2009 zostały skierowane tytułami egzekucyjnymi do realizacji Urzędu Skarbowego. W §0560 na
koniec roku wystąpiły zaległości, które zabezpieczono hipotecznie w kwocie 33.846,69 zł.
W rozdziale podatków od osób fizycznych stwierdzono również na 31.12.2009 r. nadpłaty i tak:
- w podatku do nieruchomości 586 zł
- w podatku rolnym 884,30 zł
- w podatku leśnym 6 zł
- w podatku od środków transportowych 84 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych
1229,58 zł.
W dz. 756, rozdz. 75618 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 134.918 zł z zrealizowano
133.911,04 zł tj. 99,25%.
W rozdziale tym ujęto dochody z:
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
104.546,43 zł
- opłaty skarbowej 18.423,50 zł
- opłat eksploatacyjnych 9.072 zł
- opłat za umieszczeni urządzeń w pasie drogowym 1.867,55 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat 1,56 zł.
Zaległości jakie wystąpiły w tym rozdziale w kwocie 4.394,14 zł zostały zabezpieczone hipoteką.
W dz. 756 rozdz. 75621 planowane dochody bieżące wyniosły 2.597.318 zł a wykonanie na koniec
roku 2009 wyniosło 2.469.845,70 zł tj. 95,09%
planu.
Na zrealizowane dochody tego rozdziału złożyły
się:
- udział gminy podatku dochodowym od osób fizycznych 2.212.466 zł (niedobór w stosunku do
planu 221.487 zł)
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych 257.379,70 zł wykonany w 157,55%
Udział podatku dochodowym od osób prawnych
wykonano w tak wysokim procencie z uwagi na to,
że gmina otrzymała pieniądze z urzędów skarbowych już po zakończeniu roku 2009 i nie miała już
możliwości dostosowania planów.
W dz. 758, rozdz. 75801 ujęto przekazaną w
100% subwencję oświatową w kwocie 6.223.274
zł. Subwencja roku 2009 była wyższa od subwencji
roku poprzedniego o 496.151 zł.
W dz. 758, rozdz. 75807 wykazano dochody z ty-
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tułu subwencji wyrównawczej w kwocie 3.205.689
zł. Plan wykonano w 100%.
W dz. 758, rozdz. 75814 klasyfikowano dochody
bieżące z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Zaplanowano uzyskać w skali roku 23.860 zł.
Plan wykonano w 115,48% a z tego tytułu wpłynęła do budżetu gminy kwota 27.552,85 zł.
Ponadplanowe dochody uzyskano dzięki tworzeLp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Nr konta
PBS 5150
PBS 5150
PBS 5150
PBS 5150
PBS 5150
PBS5150
PBS 5150
BPH 5150
Razem:

Od dnia
25.03.09
25.04.09
27.05.09
10.07.09
27.07.09
02.10.09
20.11.09
17.02.09

Poz. 3569

niu lokat terminowych, z których odsetki są znacznie wyższe niż oprocentowanie rachunku bieżącego
. Na kwotę wykonanych dochodów z odsetek złożyły się – odsetki z lokat w łącznej kwocie 27.480,30
zł (jak w tabeli poniżej) - odsetki od środków na
rachunku bieżącym 72,55 zł.
ZESTAWIENIE LOKAT TERMINOWYCH W ROKU
2009

Do dnia
25.04.09
25.05.09
26.06.09
24.07.09
26.09.09
23.10.09
19.12.09
24.03.09

Kwota
500.000,00
500.000,00
800.000,00
500.000,00
600.000,00
1.200.000,00
500.000,00
300000,00
4.900.000,00

Odsetki
1.995,89
1.797,26
3.057,53
441,10
4.331,51
2.209,32
1.643,84
1216,85
16.693,30

Do dnia
25.04.09
25.05.09
26.06.09
24.07.09
26.08.09
25.09.09
23.10.09
19.12.09
24.03.09

Kwota
380.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
380.000,00
390.000,00
300.000,00
250000,00
3.220.000,00

Odsetki
1.516,88
1.365,92
1.420,05
1.249,32
1.226,41
1.290,96
718,03
986,30
1013,13
10.787,00

FUDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nr konta
FOŚ
FOŚ
FOŚ
FOŚ
FOŚ
FOŚ
FOŚ
FOŚ
FOŚ
Razem:

Od dnia
25.03.09
25.04.09
25.05.09
25.06.09
24.07.09
24.08.09
02.10.09
20.11.09
17.02.09

dz. 801,
801, rozdz.
80101
zaplanowano
dochody bieżące
w kwocie-118.355
zł i dochody
majątkowe
w kwocieprzedszkolnych
1.960 zł. Realizacja
WWdz.
rozdz.
80101
zaplanowano
dochody
wpływy
z najmu
pomieszczeń
dochodów
bieżących
wyniosłazł112.598,48
zł tj.
95,14% a realizacja
majątkowych pochodzących głownie ze sprzedaży
bieżące
w kwocie
118.355
i dochody
majątkowe
350dochodów
zł
zbędnych1.960
składników
majątku 1.943,13
zł tj. 99,14%
planu.
w kwocie
zł. Realizacja
dochodów
bieżących
- wpływy z usług 84.417,40 zł (wpłaty od rodziNa dochody bieżące złożyły się:
wyniosła 112.598,48 zł tj. 95,14% a realizacja doców)
wpływy z rożnych dochodów 237 zł
chodów
majątkowych
pochodzących
głownie
ze
- odsetki od środków na rachunkach bankowych
wpływy ze sprzedaży
usług 10.925,75
zł
sprzedaży
zbędnych
składników
majątku
1.943,13
5,71
odsetki od środków na rachunkach bankowych 2.898,23 zł zł
zł tj.- 99,14%
planu.
- darowizny
od komitetów rodzicielskich 3.048 zł
pieniężne
darowizny (do rad rodziców i sponsorów) 26.878,75
zł
Na
się:
- rożne dochody 6.843,25 zł
- dochody
rożnebieżące
dochodyzłożyły
71.658,75
zł.
Nie zrealizowano
dochodów
zaplanowanych
zł gdyż nie wynajmowano
pomieszczeń szkolnych.
- wpływy
z rożnych
dochodów
237 zł w §0750 w kwocie 300
Zrealizowane
dochody majątkowe
pochodziły ze
- wpływy ze sprzedaży usług 10.925,75 zł
sprzedaży zbędnych składników majątkowych.
dz. 801,od
rozdz.
80104 zaplanowano
dochody
bieżące w kwocieW
99.099
zł i dochody
w kwocie 310
zł.
- W
odsetki
środków
na rachunkach
bankowych
dz. 801,
rozdz.majątkowe
80113 jedynym
dochodem
bieDo
budżetu
gminy
tytułem
dochodów
bieżących
wpłynęła
kwota
94.664,36
zł
na
którą
złożyły
się:
2.898,23 zł
żącym były wpływy ze sprzedaży usług transportowpływy z najmu pomieszczeń przedszkolnych 350 zł
- pieniężne darowizny (do rad rodziców i sponsowych zrealizowane w kwocie 55.765 zł. Uzyskawpływy z usług 84.417,40 zł (wpłaty od rodziców)
rów)
26.878,75
zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych 5,71 zł no w tej podziałce klasyfikacyjne ponad planowe
- rożne
dochody
wpływy, które są spowodowane dużą liczbą dzieci
darowizny71.658,75
od komitetówzł.
rodzicielskich 3.048 zł
Nie
zrealizowano
dochodów
zaplanowanych
w
korzystających z odpłatnego dowożenia do szkół.
rożne dochody 6.843,25 zł
§0750
w kwocie
300majątkowe
zł gdyż pochodziły
nie wynajmowano
Dochody
zrealizowano
w 111,53%.
Zrealizowane
dochody
ze sprzedaży zbędnych
składników
majątkowych.
W dz. 801, rozdz.
80113 jedynym dochodem bieżącym były wpływy ze sprzedaży usług transportowych zrealizowane w kwocie
pomieszczeń
szkolnych.
55.765 zł. Uzyskano w tej podziałce klasyfikacyjne ponad planowe
które
są spowodowane
dużą liczbą dzieci
korzystających
Wwpływy,
dz. 852
rozdz.
85212 zaplanowano
wyłącznie
do szkół.
Dochody zrealizowano
Wz odpłatnego
dz. 801, dowożenia
rozdz. 80104
zaplanowano
dochodyw 111,53%.
dochody bieżące w kwocie 2.191.561 zł które zrebieżące w kwocie 99.099 zł i dochody majątkowe
alizowano kwotą 2.181.986,42 zł. Plan zrealizowaW dz. 852 rozdz. 85212 zaplanowano wyłącznie dochody bieżące w kwocie 2.191.561 zł które zrealizowano kwotą 2.181.986,42 zł.
w kwocie
310 zł.
no 99,56%.
Plan zrealizowano 99,56%.
Do
budżetu
gminy
tytułem
dochodów
bieżących
Głównym źródłem dochodów tego rozdziału była
Głównym źródłem dochodów tego rozdziału była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych której
wpłynęła
kwota
94.664,36
zł
na
którą
złożyły
się:
dotacja
od Wojewody Wielkopolskiego na wypłagmina otrzymała 2.178.218,99 zł.
Ponadto rozdziale tym ujęto dochody z tytułu spłacanego funduszu alimentacyjnego w kwocie 3.706,86 zł oraz odsetki w kwocie
60,57 zł.

W dz. 852, rozdz. 85213 dochodem była dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od
zasiłków. W trakcie roku 2009 zadanie to zmieniło charakter z zadania zleconego na zadanie własne . Łączne dochody wyniosły
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tę świadczeń rodzinnych której gmina otrzymała
2.178.218,99 zł.
Ponadto rozdziale tym ujęto dochody z tytułu
spłacanego funduszu alimentacyjnego w kwocie
3.706,86 zł oraz odsetki w kwocie 60,57 zł.
W dz. 852, rozdz. 85213 dochodem była dotacja
od Wojewody Wielkopolskiego na opłacenie składek
na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków. W trakcie
roku 2009 zadanie to zmieniło charakter z zadania
zleconego na zadanie własne . Łączne dochody wyniosły 582,08 zł.
W dz. 852 rozdz. 85214 gmina zaplanowała dotacje na zadania bieżące, w tym na:
- wypłatę zasiłków zleconych w kwocie 7.665 zł a
otrzymano 7.664,93 zł
- wypłatę zasiłków stanowiące zadania własne
58.000 zł a otrzymano 57.174,47 zł.
Wykonania dochodów nieznacznie mniejsze od
kwot planowanych wynikają z faktu zwrotu nie wykorzystanych części dotacji.
W dz. 852, rozdz. 85219 zaplanowano dochody
bieżące w kwocie 46.886 zł a wykonane dochody
wyniosły 45.524,73 zł.
Na kwotę wykonanych dochodów złożyły się następujące pozycje:
- dotacja od Wojewody Wielkopolskiego na działalność GOPS w kwocie 38.023,40 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za media w kwocie
7.484,97 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym
GOPS w kwocie 16,36 zł.
W dz. 852, rozdz. 85295 jedynym planowanym
dochodem bieżącym była dotacja od Wojewody
Wielkopolskiego na zadania GOPS w zakresie dożywiania uczniów.
Planowaną dotację w kwocie 40.000 zł gmina
otrzymała w 100%.
W dz. 853, rozdz. 85395 zaplanowano dotację
rozwojową na realizację programu pod nazwą „Angielski szansą na sukces” z POKL. Gmina planowała
na ten cel następujące dochody:
- bieżące w łącznej kwocie 46.486 zł a wykonanie
wyniosło 44.719,39 zł,
- majątkowe w łącznej kwocie 3.500 zł i tyle samo
wyniosło wykonanie.
Otrzymana przez gminę łączna dotacja na to zadanie wyniosła 48.219,39 zł z czego:
a) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
wyniosły 40.986,48 zł
b) środki pochodzące z budżetu krajowego wyniosły 7.232,91 zł.
W dz. 854, rozdz. 85415 dochody bieżące w po-
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staci dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych dla
uczniów i tzw.” Wyprawki szkolne” zaplanowano w
kwocie 61.019 zł.
Wykonanie dotacji wyniosło 44.686,21 zł, co stanowiło 73,23% planu.
Niskie wykonanie dotacji jest spowodowane tym,
że gmina zwróciła nie wykorzystaną część dotacji.
Zwrócono do budżetu Wojewody Wielkopolskiego
następujące kwoty:
a) z części dotacji dotyczącej stypendiów socjalnych 79 zł
b) z części dotacji dotyczącej wyprawek szkolnych 16.253,79 zł.
w dz. 900, rozdz. 90002 ustalono plan dochodów
bieżących w kwocie 4.000 zł.
W rozdziale ujmowano dochody z tytułu odpłatności za korzystanie z energii elektrycznej na składowisku odpadów. Do końca roku 2009 wpłynęła do
budżetu gminy kwota 4.452,06 zł.
W dz. 900, rozdz. 90015 zaplanowano dochody
z tytułu uzyskanego przez gminę odszkodowania za
zniszczone w wyniku wypadku lampy oświetlenia
ulicznego.
Plan dochodów bieżących ustalono na kwotę
2.600 zł a ubezpieczyciel przekazał do budżetu gminy kwotę 2.590 zł.
W dz. 900, rozdz. 90020 plan dochodów bieżących z tytułu opłat produktowych ustalono w kwocie 1.500 zł a otrzymano w trakcie roku 2009 kwotę 1.751,02 zł.
W dz. 900, rozdz. 90095 przyjęto plan dochodów
bieżących w kwocie 552 zł i dochodów majątkowych w kwocie 300 zł. Zrealizowano dochody bieżące w łącznej kwocie 258,64 zł a dochody majątkowe (sprzedaż złomu ) w kwocie 120 zł.
W dz. 921, rozdz. 92109 dochody pochodziły
wyłącznie z odpłatności za korzystanie ze świetlic
wiejskich. Zaplanowano pozyskać w roku 2009
ogółem 22.600 zł co zostało zrealizowane w kwocie 22.964,83 zł.
Na sumę wykonanych dochodów bieżących złożyły się:
- wynajem pomieszczeń na imprezy rodzinne i zakładowe 9.100 zł
- odpłatność za ogrzewanie, energię , wodę, zużyte w trakcie imprez 13.802,82 zł
- odsetki do nieterminowo regulowanych faktur
62,01 zł.
Z uwagi na to, że baza lokalowa świetlic wiejskich
w ostatnich latach uległa znacznej poprawie dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń są z roku na rok
wyższe, co przedstawia poniższe zestawienie:

roku 2009 ogółem 22.600 zł co zostało zrealizowane w kwocie 22.964,83 zł.
Na sumę wykonanych dochodów bieżących złożyły się:
wynajem pomieszczeń na imprezy rodzinne i zakładowe 9.100 zł
odpłatność za ogrzewanie, energię , wodę, zużyte w trakcie imprez 13.802,82 zł
odsetki do nieterminowo regulowanych faktur 62,01 zł.
Dziennik
Urzędowy
Z uwagi
na to, że baza lokalowa świetlic wiejskich w ostatnich latach uległa znacznej poprawie dochody z tytułu wynajmu
Województwa
Wielkopolskiego
192 co przedstawia
– poniższe
21093 – zestawienie:
Poz. 3569
pomieszczeń
są z roku na rokNr
wyższe,
Rok
2007
2008
2009

Dochody z sal wiejskich
13.428,75 zł
16.793,28 zł
22.964,83 zł

dz. 926,
926, rozdz.
92601
zaplanowano
dochody
bieżące z wynajmu
sal gimnastycznych
w kwocie 41.100
zł, którychterrealizacja
WWdz.
rozdz.
92601
zaplanowano
dochody
Na kolejny
okres sprawozdawczy
odroczono
wyniosła
35.075
zł.
bieżące z wynajmu sal gimnastycznych w kwocie
min płatności podatku od nieruchomości na łączna
Ponadto
rozdziale
tym zaplanowano
na łączna
kwotęzł.
666.000 zł, które gmina otrzymała na budowę kompleksu
41.100
zł, w
których
realizacja
wyniosładochody
35.075majątkowe
zł.
kwotę
34,20
boisk
sportowych
realizowanych
w
ramach
programu
„Orlik
2012”.
W
roku
2009
wybudowano
w ramach na
tegoraty
programu
Ponadto w rozdziale tym zaplanowano dochoNa dzień 31 grudnia
2009 rozłożono
za- boisko w
Garzynie.
Była
to
druga
inwestycja
w
ramach
Orlika
na
terenie
gminy.
dy majątkowe na łączna kwotę 666.000 zł, które
ległości w podatkach na łączna kwotę 6.896,50 zł
gmina otrzymała na budowę kompleksu boisk sporw tym:
towych
realizowanych
w
ramach
programu
„Orlik
- zaległości
w podatku
nieruchomości
W dz. 926, rozdz. 92695 zaplanowano dochody bieżące w postaci
dotacji otrzymanej
z funduszuod
celowego
Ministerstwa2.Sportu i
2012”.
W
roku
2009
wybudowano
w
ramach
tego
201,20
zł
Turystyki w kwocie 15.000 zł na realizację programu „Delfinek” polegającego
na nauce pływania uczniów szkól podstawowych.
57	
  
programu
boisko
w Garzynie.
Byłazwrotem
to druga
inwe- zaległości
wwyniosło
podatku13.760
rolnym
zł do Ministerstwa
Wykonanie
z związku
z dokonanym
nie wykorzystanej
części dotacji
zł. 2.280,30
Gmina zwróciła
	
   w ramach Orlika na terenie gminy.
stycja
- zaległości w podatku leśnym 281 zł
Sportu
kwotę 1.240 zł.
- odsetki na kwotę 2.134 zł
WA.dz. 926,
rozdz. 92695
zaplanowano
roku
2009
Wójt Gminy
umorzył
w drodzejst
decySprawozdanie
z umarzania,
odraczaniadochody
i rozkładania naWraty
spłat
należności
pieniężnych
przypadających
i jej jednostkom
organizacyjnym
roku 2009
bieżące
w postaciwdotacji
otrzymanej z funduszu cezji następujące podatki w łącznej kwocie10.369,01
lowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie
zł, w tym:
W okresie
od realizację
01 stycznia programu
2009 do 31 grudnia
2009 poleWójt Gminy- skorzystał
z przysługujących
mu uprawnień
w zakresie odraczania i
15.000
zł na
„Delfinek”
od nieruchomości
1.898,06
zł
rozkładania
na
raty
podatków
i
opłat
lokalnych.
gającego na nauce pływania uczniów szkól podsta- podatek rolny 401,95 zł
W trakcie roku 2009 do Wójta Gminy wpłynęło 37 wniosków o- odroczenie
terminów
płatności
wowych.
podatek leśny
51,80
zł podatków i 6 wniosków o rozłożenie
na
raty
zaległości
podatkowych.
Wykonanie z związku z dokonanym zwrotem
- od środków transportowych 4.885,20 zł
Terminy płatności ustalano indywidualnie , zgodnie z możliwościami wnioskujących.
nie wykorzystanej części dotacji wyniosło 13.760
- odsetki od w/w podatków 3.132 zł
Na kolejny okres sprawozdawczy odroczono termin płatności podatku od nieruchomości na łączna kwotę 34,20 zł.
zł. Gmina zwróciła do Ministerstwa Sportu kwotę
Umorzenie podatków każdorazowo wiązało się z
Na dzień 31 grudnia 2009 rozłożono na raty zaległości w podatkach na łączna kwotę 6.896,50 zł w tym:
1.240
zł.
tragicznymi
sytuacjami jakie zaistniały u podatnizaległości w podatku od nieruchomości 2. 201,20 zł
ków.
zaległości w podatku rolnym 2.280,30 zł
A.- Sprawozdanie
umarzania,
i rozOgółem w ciągu roku 2009 wystawiono 783 upozaległości wz podatku
leśnymodraczania
281 zł
kładania
na
raty
spłat
należności
pieniężnych
przymnienia
i dalej 331 tytułów egzekucyjnych oraz 68
odsetki na kwotę 2.134 zł
padających
jst Wójt
i jej Gminy
jednostkom
w
wezwań
dowzapłaty.
W roku 2009
umorzyłorganizacyjnym
w drodze decyzji następujące
podatki
łącznej kwocie10.369,01 zł, w tym:
roku- 2009 od nieruchomości 1.898,06 zł
B. Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące dochodów
podatek rolny 401,95 zł
podatek
leśny
51,80 zł 2009 do 31 grudnia
W- okresie
od 01
stycznia
majątkowych w roku w roku 2009
- Wójtod
środków
transportowych
4.885,20 zł
2009
Gminy
skorzystał
z przysługujących
mu
odsetki
od w/wodraczania
podatków 3.132
zł
uprawnień
w zakresie
i rozkładania
na
W ogólnej kwocie planowanych dochodów roku
podatków
sytuacjami
jakiedochody
zaistniały umajątkowe
podatników. stanowiły tylko
ratyUmorzenie
podatków
i opłat każdorazowo
lokalnych. wiązało się z tragicznymi2009
kwotę,
Ogółem
w
ciągu
roku
2009
wystawiono
783
upomnienia
i
dalej
331
tytułów
egzekucyjnych
oraz 68 wezwań do zapłaty.
W trakcie roku 2009 do Wójta Gminy wpłynęło
70,80% planu.
37 wniosków o odroczenie terminów płatności poB. i 6 Wyjaśnienie
dotyczące
majątkowych
w roku w
roku 2009 majątkowych wg źródeł
datków
wniosków dodatkowe
o rozłożenie
na ratydochodów
zaległości
Realizacje
dochodów
podatkowych.
przedstawia poniższa tabela:
W ogólnej kwocie planowanych dochodów roku 2009 kwotę, dochody majątkowe stanowiły tylko 70,80% planu.
Terminy płatności ustalano indywidualnie , zgodnie Realizacje
z możliwościami
dochodówwnioskujących.
majątkowych wg źródeł przedstawia poniższa tabela:
Klasyfikacja
01095 §0770
70005 §0760
70005 §0770
80101 §0870
80104 §0870
85395 §6208
85395 §6209
90095 §0870
92601 §6300
92601 §6330
Razem

Plan w złotych

Wykonanie w złotych
300.000
7.630
48.391
1.960
310
2.975
525
300
333.000
333.000
1.028.091

0
7.621,20
48.383,01
1.943,13
309
2.975
525
120
333.000
333.000
727.876,34 zł tj. 70,80%

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że nie doszło do planowanej sprzedaży działek w strefie przemysłowej.
C.
I.

Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące otrzymanych w roku 2009 dotacji
Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

– 21094 –

Niskie wykonanie dochodów majątkowych wynika z tego, że nie doszło do planowanej sprzedaży
działek w strefie przemysłowej.

Rozdz.
01095
75011
85212
85213
85213
85214
85214
85219
85295
85415
92601
Razem

§
2010
2010
2010
2010
2030
2010
2030
2030
2030
2030
6330
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C. Wyjaśnienie dodatkowe dotyczące otrzymanych w roku 2009 dotacji
I. Dotacje od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone i własne

Plan w złotych
533.265
68.300
2.188.011
667
250
7.665
58.000
38.436
40.000
61.019
333.000
3.328.613

Dotacje otrzymane w zł
533.218,78
68.300
2.178.218,99
332,08
250
7.664,93
57.174,47
38.023,40
40.000
44.686,21
333.000
3.300.868,86

II. Dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone
Rozdz.
75101
75113
Razem

§
2010
2010

Plan w złotych
1.368
12.356
13.724

Dotacje otrzymane w zł
1.359,39
12.219,41
13.578,80

Plan w złotych
333.000

Dotacje otrzymane w zł
333.000

III. Dotacje z Urzędu Marszałkowskiego na zadania własne
Rozdz.
92601

§
6300

IV. Dotacje rozwojowe z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na realizacje programów
z udziałem środków unijnych – POKL
Rozdz.
85395
85395
85395
85395
Razem

§
2008
2009
6208
6209

Plan w złotych
39.513,10
6.972,90
2.975
525
49.986

Dotacje otrzymane w zł
38.011,48
6.707,91
2.975
525
48.219,39

Realizacja
innych
zadań
roku2009
2009
D.D.Realizacja
innych
zadań
w wroku

zekwowali od dłużników alimentacyjnych kwotę
4.739,40 zł, z czego:
zakresie wydawania
dowodów
osobistych
WWzakresie
wydawania
dowodów
osobistych
- kwotę 2.892,88 zł zwrócono do budżetu pańW roku 2009 gmina wydawała mieszkańcom dowody osobiste oraz pobierała za ich wydanie kwotę 30 zł.
W roku 2009 gmina wydawała mieszkańcom dostwa.
Z powyższej kwoty 95% przekazywano do budżetu państwa a 5% stanowiło dochody budżetu gminy.
wody
osobiste
orazroku
pobierała
za ich
wydanie
kwotę państwa kwotę 10.261,90 zł a w budżecie gminy pozostała kwota 540,10
Ogółem
w trakcie
2009 gmina
przekazała
do budżetu
30 zł.
2. Realizacja wydatków budżetowych na dzień
zł.
Z powyższej kwoty 95% przekazywano do bu31grudnia 2009.
dżetu
państwa
a 5% stanowiło
dochody budżetu
W zakresie
wypłaconych
zaliczek alimentacyjnych
i funduszu alimentacyjnego
Należności gminy Krzemieniewo na dzień 31.12.2009 r. z w/w tytuły
wyniosły wydatki
63.478,17 budżetu
zł.
gminy.
Planowane
gminy w roku 2009
W trakcie
2009roku
komornicy
kwotę 4.739,40
zł, z czego:
Ogółem
wroku
trakcie
2009sadowi
gminawyegzekwowali
przekazała dood dłużników
zgodniealimentacyjnych
z §1 ust. 2 uchwały
budżetowej
określono
kwotę 2.892,88
zwrócono dozłbudżetu
państwa.
budżetu
państwa
kwotęzł10.261,90
a w budżecie
w kwocie 20.643.339 zł. Plan wydatków zrealizogminy pozostała kwota 540,10 zł.
wano kwotą 18.459.802,61 co stanowi 89,42%.
2.

Realizacja wydatków budżetowych na dzień 31grudnia 2009.

W zakresie wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetoPlanowane wydatki budżetu gminy w roku 2009 zgodnie z §1 ust. 2 uchwały budżetowej określono w kwocie 20.643.339 zł. Plan
i funduszu
alimentacyjnego
wej
wydatków zrealizowano kwotą 18.459.802,61 co stanowi 89,42%. realizacja wydatków przedstawia się następuNależności gminy Krzemieniewo na dzień
jąco:
31.12.2009
r.
z
w/w
tytuły
wyniosły
63.478,17
zł.
W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków przedstawia się następująco:
W trakcie roku 2009 komornicy sadowi wyeg-
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Dział
010
600
630
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
853
854
900
921
926
Razem

Plan na 31.12.2009
599.905
1.080.228
38.000
480.200
24.450
1.684.795
13.724
156.650
44.800
4.945
316.203
8.416.107
49.000
2.715.976
113.015
136.323
1.678.718
891.200
2.199.100
20.643.339
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Wykonane wydatki na
31.12.2009
561.343,27
521.621,36
32.985,28
55.385,96
4.941
1.620.639,30
13.578,80
100.489,17
39.126,18
0
21.634
8.044.482,64
35.172,08
2.677.917,39
99.871,79
96.490,26
1.641.477,05
760.520,82
2.132.126,26
18.459.802,61
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% realizacji
93,57
48,29
86,80
11,53
20,21
96,17
98,94
64,15
87,34
6,84
95,58
71,78
98,60
88,37
70,78
97,78
85,34
96,95
89,42

poszczególnych rozdziałach
klasyfikacji
budżetowej
ujęto następujące
wydatki
WWposzczególnych
rozdziałach
klasyfikacji
budżeW całym
rozdziale zaplanowano wyłącznie wytowej ujęto następujące wydatki
datki bieżące w kwocie 556.265 zł a zrealizowano
W rozdz. 01010
538.641,24 zł tj. 96,83%.
wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji dwóch zadań:
WRealizowano
rozdz. 01010
Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z faktu
1)
kanalizacji wsi Kociugi – plan 20.000 zł
Realizowano wydatki związane z przygotowaniem
poniesienia wydatków związanych ze zwrotem pro2)
kanalizacji we wsi Pawłowice - plan 15.000 zł, realizacja 14.480 zł.
dokumentacji
dosię
realizacji
ducentom rolnym akcyzy, zawartej w cenie paliwa.
Na powyższąniezbędnej
kwotę złożyły
koszty; dwóch zadań:
1)- kanalizacji
wsi
Kociugi
–
plan
20.000
zł
Ogółem w roku 2009 wypłacono producentom
opracowania map geodezyjnych 3.810 zł
2)- kanalizacji
we
wsi
Pawłowice
plan
15.000
zł,
rolnym
w ramach §4430 kwotę 522.807,54 zł. Na
wypisu z rejestru gruntów 300 zł
realizacja
14.480
zł.
obsługę
wypłaty akcyzy wykorzystano w ramach
opracowania koncepcji 10.370 zł
Na
kwotę wsi
złożyły
się nie
koszty;
wydatków
bieżących
kwotęze
10.411,24
zł. Zootechniki od
W powyższą
zakresie kanalizacji
Kociugi
poniesiono żadnych wydatków
z uwagi
na brak decyzji
strony Instytutu
- czego
opracowania
map
geodezyjnych
3.810zadania.
zł
Pozostałe wydatki w kwocie 5.422,46 zł dotyczyzależne było
przystąpienie
do realizacji
- wypisu z rejestru gruntów 300 zł
ły:
rozdz. 1030 koncepcji 10.370 zł
-W
opracowania
- opracowania operatu wodno prawnego 3.660 zł
dotacjękanalizacji
jaka gmina przekazywała
rzeczponiesioWielkopolskiej
Rolniczej
w Poznaniu z tytułem należnego Izbie 2% odpisu od
WUjęto
zakresie
wsi Kociuginanie
(wIzby
ramach
§4300)
rolnego.
Ogółemzwuwagi
roku 2009
ten cel kwotę
8.640 zł azboża
do końca
grudnia
przekazano
kwotę 8.222,03
no podatku
żadnych
wydatków
na zaplanowano
brak decyzjinaze
- transportu
815,67
zł2009
(w ramach
§4300)
zł,
z
czego:
strony Instytutu Zootechniki od czego zależne było
- datków udziałowych do Spółki Wodnej za grunty
kwota 15,17 zł wynikała z rozliczenia roku 2008,
przystąpienie
do realizacji zadania.
gminne 103,10 zł (§4430)
kwota 8.206,86 zł stanowiła należność za rok 2009.
- zakupu materiałów w kwocie 594 zł (§4210)
Do przekazania Izbie Rolniczej w Poznaniu za rok 2009 pozostała jeszcze kwota 312,13 zł, wykazana w sprawozdaniu jako
Wzobowiązanie
rozdz. 1030
- zakup
usług2010.
remontowych
249,69 w
zł tym
(w ramach
roku 2009. Zobowiązanie gmina uregulowała w dniu
20 stycznia
Realizacja wydatków
rozdziale wyniosła
Ujęto
dotację
jaka
gmina
przekazywała
na
rzecz
§4270)
95,16%.
Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu z tytułem
należnego
Izbie 2% odpisu od podatku rolnego.
W rozdz. 60016
W rozdz. 01095
Ogółem
w roku
2009
zaplanowano
na ten
cel kwoZaplanowano
na utrzymanie
gminW całym
rozdziale
zaplanowano
wyłącznie
wydatki
bieżące w kwocie
556.265 złwydatki
a zrealizowano
538.641,24 złdróg
tj. 96,83%.
tę 8.640
zł a do realizacji
końca grudnia
2009z faktu
przekazano
nych w kwocie
966.228
zł aproducentom
do końca roku
Wysoki wskaźnik
planu wynika
poniesienia wydatków
związanych
ze zwrotem
rolnym2009
akcyzy,
zawartej
w cenie zł,
paliwa.
kwotę
8.222,03
z czego:
zrealizowano 409.891,08 zł.
w roku zł
2009
wypłacono
producentom
rolnym
w ramachW
§4430
kwotętego
522.807,54
zł. Na
obsługę wypłaty
- Ogółem
kwota 15,17
wynikała
z rozliczenia
roku
2008,
ramach
rozdziału
zaplanowano
na akcyzy
wydatw ramach
wydatków bieżących
kwotę
- wykorzystano
kwota 8.206,86
zł stanowiła
należność
za 10.411,24
rok
kizł.majątkowe 590.500 zł i na wydatki majątkowe
Pozostałe wydatki w kwocie 5.422,46 zł dotyczyły:
2009.
bieżące 375.728 zł. W roku 2009 z planowanych
- przekazania
opracowania
wodno
zł (w ramach
§4300)
Do
Izbieoperatu
Rolniczej
wprawnego
Poznaniu3.660
za rok
czterech
zadań majątkowych wykonano dwa tj.:
transportu
zboża
815,67
zł
(w
ramach
§4300)
2009 pozostała jeszcze kwota 312,13 zł, wykazana
1) budowę chodnika w Bojanicach za kwotę
datków udziałowych do Spółki Wodnej za grunty gminne 103,10 zł (§4430)
w sprawozdaniu jako zobowiązanie roku 2009. Zo16.321,54 zł
zakupu materiałów w kwocie 594 zł (§4210)
bowiązanie
gmina
uregulowała
w
dniu
20
stycznia
2) przebudowano drogę w Starym Belęcinie za
zakup usług remontowych 249,69 zł (w ramach §4270)
2010. Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniokwotę 118.195,53 zł
sła W
95,16%.
Nie udało się natomiast zrealizować następująrozdz. 60016
cych
zadań;
Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych w kwocie 966.228
zł a do końca roku 2009 zrealizowano 409.891,08 zł.
W rozdz. 01095
1) budowy ścieżki rowerowej w Zbytkach na któ-
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rą planowano 50.000 zł
2) przebudowy ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie na która planowano 400.000 zł.
Powodem nie zrealizowania zadania we wsi Zbytki był brak decyzji o przebudowie drogi krajowej Nr
12, od której uzależniona była lokalizacja ścieżki rowerowej.
Natomiast zadania na ulicy Spółdzielczej w Krzemieniewie nie zrealizowano z uwagi na to, że w
pierwszej kolejności miała być dokonana wymiana
sieci gazowej biegnącej pod drogą. Ponieważ zakłady gazownicze nie przystąpiły do wymiany, gmina
odstąpiła od modernizacji ulicy, która będzie musiała
być zniszczona przy wymianie rur gazowych.
Za sprawą tych dwóch zadań realizacja zadań majątkowych wypadła słabo i wyniosła tylko 22,78%.
Planowane wydatki bieżące zrealizowano w łącznej kwocie 275.374,01 zł tj. 73,29%.
W ramach tych wydatków realizowano następujące zadania:
- remont chodnika w Pawłowicach za kwotę
83.449,80 zł
- zakupy żużla na potrzeby dróg gminnych
9.530,64 zł
- opłacano koszty transportu żużla 16.703,55
- remont drogi w Drobninie 27.689,18 zł
- remont mostu w Lubonii 14.762 zł
- remont ulicy Zielonej w Krzemieniewie 40.000 zł
- prowadzono cząstkowe remonty dróg, za które
gmina zapłaciła 22.716,40 zł
- remontowano wiaty przystankowych zniszczonych przez wandali .Koszt tych napraw wyniósł
7.683,31 zł
- kruszenie gruzu na potrzeby remontu ulicy Zielonej w Krzemieniewie 50.000 zł
- koszty wywozu odpadów 470,86 zł
- wycinka drzew, wykonanie tablic informacyjnych i zakup kratek ściekowych w sumie 2.368,
27 zł.
Nie zrealizowano wydatków zaplanowanych w
§4170 w kwocie 628 zł, gdyż nie zawierano umów
zleceń z osobami fizycznymi na porządkowanie pasów drogowych.
Nie wykorzystano kwoty 5000 zł, którą zaplanowano na rożne opłaty i składki gdyż potrzeby w tym
zakresie nie wystąpiły.
W rozdz. 60017
W §4270 zaplanowano do realizacji remont ulicy
Polnej w Krzemieniewie. Plan wydatków na to zadanie wyniósł 114.000 zł. Wykonawcę robot wyłoniono w drodze przetargu
nieograniczonego. Koszt wykonania 350 mb remontu asfaltem wyniósł 111.730,28 zł.
Realizacja planu wyniosła 98,01%.
W rozdz. 63095
Zaplanowano ogółem na wydatki związane z
kąpieliskiem w Górznie kwotę 38.000 zł, z czego
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14.000 zł stanowił plan na wydatki majątkowe a
pozostałe 24.000 zł na wydatki bieżące.
W ramach wydatków majątkowych wybudowano
scenę przy wigwamie w Górznie poniesione nakłady
wyniosły 13.908 zł.
W ramach wydatków bieżących opłacano ratowników, którzy zabezpieczali kąpielisko w sezonie
letnim. Wydano na ten cel kwotę 7.000 zł, którą
sklasyfikowano w §4300.
Pozostałe wydatki w tym paragrafie w kwocie
4.204,70 zł dotyczyły zakupu usług elektrycznych
i wywozu nieczystości z kąpieliska.
Niskie wykonanie zanotowano w §4210 dotyczącym zakupu materiałów. Wydano na ten cel tylko
305 zł na zakup piasku na uzupełnienie plaży tj.
6,10% planu.
Na zakup energii elektrycznej i wody z budżetu
gminy wydano w §4260 kwotę 802,58 zł.
W ramach §4430 ujęto roczną opłatę za przynależność gminy do organizacji turystycznej Leszno - Region. Ogółem poniesiono wydatki w kwocie
6.765 zł.
W rozdz. 70004 zaplanowano kwotę 2.000 zł na
uiszczenie kosztów zarządu za mieszkania komunalne wchodzące w skład wspólnoty mieszkaniowej.
Do końca roku zapłacono 1.632,75 zł tj. 81,64%
planu. Wydatki na ten cel w roku 2009 były niższe
od planowanych z uwagi na wykup w miesiącu lipcu mieszkań wchodzących w skład wspólnoty. Rok
2009 był ostatnim rokiem ponoszenia tego typu wydatków.
W rozdz. 70005 zaplanowano ogółem kwotę
478.200 zł na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami z tego na wydatki majątkowe 429.200 zł a na wydatki bieżące 49.000 zł.
W ramach wydatków bieżących w paragrafie
4260 przewidziano plan w kwocie 300 zł na opłacenie kosztów energii elektrycznej w budynkach
komunalnych. Wydano na ten cel tylko 83,37 zł.
Z uwagi na to, że w miesiącu marcu sprzedano budynek w Nowym Belęcinie realizacja wydatków wyniosła tylko 27,8%.
W ramach paragrafu 4300 w którym zaplanowano 44.000 zł wydano 36.483,29 zł co stanowi
82,92%. Poniesione wydatki dotyczyły sporządzanych operatów szacunkowych i aktów notarialnych
podpisywanych w związku ze sprzedażą mieszkań.
W §4430 ujęto wydatki na opłacenie składek
ubezpieczenia majątku gminy.
Wydano na ten cel kwotę 3324, co stanowiło wyniosła tylko 83,1% planu.
W 98,08% wykonano wydatki w §4520, gdzie
sklasyfikowano opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntów w kwocie 686,55 zł, którą to opłatę gmina
wniosła do Starostwa Powiatowego w Lesznie w
terminie do 30 marca 2009.
W rozdziale tym zaplanowano także wydatki
majątkowe w §§6050 i 6060 o łącznej wartości
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429.200 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano
realizację trzech zadań:
1) uzbrojenie w media strefy przemysłowej w
kwocie 400.000 zł.
Z planowanej sumy wydano 13.176 zł na opracowanie map geodezyjnych
2) wykup gruntu w kwocie 20.000 zł – zadania
nie zrealizowano z uwagi na to, że Instytut Zootechniki od którego gmina zamierzała nabyć grunt nie
ogłosił przetargu,
3) modernizacja budynku w Oporówku 9.200 zł
– zadanie zrealizowała szkoła w ramach swoich wydatków remontowych
w rozdz. 71004 zaplanowano wydatki bieżące w
kwocie 24.450 zł realizacja wydatków wyniosła tylko 4.941 zł co stanowi 20,21% planu.
W ramach tej podziałki klasyfikowane są wydatki za usługi świadczone przez biuro projektowe dla
tych miejsc gdzie nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego.
Niski wskaźnik realizacji uzasadnia się brakiem zainteresowania mieszkańców w tym zakresie.
W rozdz. 75011realizowano wyłącznie wydatki
bieżące związane z funkcjonowaniem stanowisk
z zakresu administracji rządowej. Plan w kwocie
117.215 zł zrealizowano w 99,87%, wydając z budżetu gminy 117.058,21 zł.
Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
wydano 109.261,33 zł.
Dokonano ustawowego odpisu na ZFŚS w kwocie
2000,08 zł. Pozostałe zrealizowane wydatki bieżące w łącznej kwocie 5.796,80 zł związane były z
obsługą zadań z zakresu administracji rządowej a
największą kwotę poniesiono na zakup materiałów i
opłaty za usługi telekomunikacyjne.
W rozdz. 75022 zaplanowano wydatki bieżące
związane z funkcjonowaniem Rady Gminy w kwocie 105.955 zł, a zrealizowano 101.155,45 zł co
stanowiło 95,47% planu. Największą pozycją wydatków były diety wypłacane radnym za udział w
posiedzeniach.
W ciągu całego roku wydano na ten cel kwotę
98.850 zł przy planowanej kwocie 99.385 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2.305,45 zł stanowiły koszty zakupu materiałów, zakupu 16 akcesoriów
komputerowych niezbędnych do obsługi technicznej
Rady Gminy. W roku 2009 radni skorzystali również
ze szkolenia. Koszt szkolenia wyniósł 300 zł.
W rozdz. 75023 klasyfikowano wydatki na administrację samorządową.
Ogółem zaplanowano 1.390.760 zł z tego: wydatki majątkowe w kwocie 5.000 zł, a wydatki bieżące w kwocie 1.385.760zł.
Realizacja wydatków na dzień 31.12.2009 wyniosła 1.341.743,05 zł tj. 96,48% planu.
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Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
Planowano na ten cel 942.030 zł a do końca roku
zrealizowano 941.387 zł co stanowi 99,9% planu.
Przez cały rok 2009 gmina płaciła składki na
PFRON. W sumie zapłacono 30.714 zł.
Pozostałe wydatki bieżące to:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent BHP) 4.249,84 zł
- zakup materiałów 43.077,84 zł
- zakup energii, wody, gazu do ogrzewania budynku UG 45.255,57 zł
- zakup usług remontowych w ramach których
dokonano remontu elewacji budynku urzędu gminy
ogółem 58.321,51 zł (w tym remont 49.951,01 zł)
- badania lekarskie pracowników 639 zł,
- zakup usług pozostałych tj. pocztowych, obsługi informatycznej, przeglądy techniczne, monitoring
budynku itp. 100.382,50 zł
- zakup usług internetowych 12.792,54 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 2010,20 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej 32.736,24 zł
- podróże krajowe pracowników 14.458,88 zł
- rożne opłaty i składki 5.451,59 zł
- odpisy na ZFŚS 15.792,96 zł
- podatek od nieruchomości 6.050 zł
- inne podatki (od środków transportowych będących w posiadaniu UG i podatek leśny 1.796 zł
- szkolenia pracowników 6.600 zł
- zakup papieru 3.053,08 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 16.974,30
zł.
Nie zrealizowano planowanych w tym rozdziale
wydatków majątkowych w kwocie 5.000 zł na zakup sprzętu komputerowego gdyż potrzeby w tym
zakresie nie wystąpiły.
W rozdz. 75075 zaplanowano wydatki bieżące w
kwocie 55.905 zł na współpracę z gminą holenderską i promocję gminy. Do końca roku zrealizowano
49.151,23 zł tj. 87,92% planu.
W pierwszym półroczu roku 2009 przyjęto w gminie grupę uczniów holenderskich, a w drugim półroczu 35 osobową grupę radnych gminy GaasterlanSleat.
Na zakwaterowanie gości holenderskich i zakup
usług z tym związanych wydano kwotę 39.738,41
zł, z czego kwota 11.404,96 zł pochodziła ze środków Unii Europejskiej jakie gmina dostała na realizację programu pod nazwą „Europa dla obywateli”.
W ramach paragrafu 4210 kupowano upominki dla gości i kwiaty dla mieszkańców obchodzących jubileusze. Wartość tych zakupów wyniosła
8.583,62 zł.
Na rożne opłaty wydano 79,20 zł. Na zawarte
umowy zlecenia wydano 750 zł.
W rozdz. 75095 nie wykonano wydatków zaplanowanych w §4300 w kwocie 3.400 zł z uwagi na
brak potrzeb w tym zakresie. Natomiast w §4430
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wydano 11.531,36 zł na opłacenie składek z tytułu
przynależności gminy do stowarzyszeń.
W roku 2009 gmina opłaciła przynależność do:
1) WOKISS Poznaniu
2) Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
w Poznaniu,
3) Stowarzyszenia Karina Lasów i Jezior,
Realizacja wydatków w tym rozdziale wyniosła
77,08%. Mimo niskiego wskaźnika realizacji planu
wszystkie zobowiązania gminy zostały uregulowane.
W rozdz. 75101 Planowano wydatki bieżące w
kwocie 1.368 zł a zrealizowano 1.359,39 zł.
Wydatki w całości związane były z prowadzeniem
stałego rejestru wyborców.
Realizacja wydatków w tym rozdziale następowała zgodnie z potrzebami. Do końca roku 2009 plan
zrealizowany w 99,37%.
W rozdz. 75113 wszystkie poniesione wydatki
związane były z wyborami do Europarlamentu. Ogółem na ten cel planowano wydatki bieżące w kwocie 12.356 zł, a wydano 12.219,41 zł. Wszystkie
wydatki poniesione w tym rozdziale sfinansowane
były dotacją celową z Krajowego Biura Wyborczego.
W rozdz. 75412 ujęto wydatki poniesione w roku
2009 na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych.
Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten
cel 103.345 zł, z tego:
1) wydatki majątkowe 9.000 zł
2) wydatki bieżące 94.345 zł.
Do dnia końca roku 2009 zrealizowano ogółem
97.449,97 zł tj. 94,3%.
W ramach wydatków bieżących w roku 2009
przeprowadzono remont łazienek w remizie OSP w
Krzemieniewie.
Wydatki bieżące przedstawiały się następująco:
- płace i pochodne płac 14.978,44 zł
- udział w akacjach ratowniczo-gaśniczych i ryczałt komendanta OSP 16.496,14 zł
- remont łazienek w remizie OSP w Krzemieniewie. Koszt remontu wyniósł 18.997,28 zł
- remont motopomp i remont systemu alarmowania 761,18 zł
- zakup materiałów 15.510,13 zł
- zakup wody, gazu do ogrzewania remiz i energii
elektrycznej 7.391,65 zł
- badania lekarskie strażaków 330 zł
- zakup pozostałych usług 7.523,58 zł
- zakup usług telefonii komórkowej 240 zł
- delegacje 73,04 zł
- rożne opłaty i składki (głownie ubezpieczenie pojazdów) 3.638 zł
- odpisy na ZFŚS 2.111,14 zł
- szkolenia strażaków 650 zł.
W roku 2009 zaplanowano wydatek majątkowy
w kwocie 9.000 zł. W ramach tego planu zakupiono
sprzęt ratowniczy na wyposażenie OSP w Krzemie-

Poz. 3569

niewie o wartości 8.749,39 zł.
W rozdz. 75421 klasyfikowano wydatki związane
z zarządzaniem kryzysowym.
Ogółem na ten cel zaplanowano w budżecie roku
2009 wydatki bieżące w kwocie 53.305 zł, a realizacja wyniosła 3.039,20 zł tj. 5,70% planu.
Niski wskaźnik wykonania planu rozdz. 75421
wynika z faktu umiejscowienia w tym rozdziale rezerwy celowej w kwocie 50.000 zł. Obowiązek taki
nałożyła na gminę ustawa o zarządzaniu kryzysowym. W roku 2009 rezerwa nie została uruchomiona.
Wszystkie poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły utrzymania magazynu obrony cywilnej. Na
płace i pochodne przeznaczono ogółem 1.336,97 zł
a na pozostałe wydatki bieżące 1702,23 zł z czego
największym kosztem była utylizacja przeterminowanych środków chemicznych za którą zapłacono
954,07 zł.
W rozdz. 75647 zaplanowano wyłącznie wydatki
bieżące w kwocie 44.800 zł na cele związane z poborem podatków i opłat. Do końca roku z budżetu
gminy wyasygnowano kwotę 39.126,18 zł.
Największą pozycja wydatków była wypłata inkasentom należnego wynagrodzenia.
Na którą wydano kwotę 32.997,89 zł.
Koszty związane z utrzymaniem terminala płatniczego umożliwiającego pobór podatków przy wykorzystaniu kart płatniczych wyniosły 2.210,50
zł. Na okoliczność dopuszczenia zapłaty podatków
karta płatniczą Rada Gminy podjęła uchwałę Nr
XX/110/2009 w dniu 12 lutego 2009 roku.
Koszty egzekucji podatków i dokonywanych wpisów hipotecznych wyniosły w skali roku 2.406,79
zł. Pozostałe wydatki jakie poniesiono w tym rozdziale związane były z zakupem akcesoriów komputerowych 1.328 zł (głownie tonery na potrzeby drukowania nakazów płatniczych) i zakup materiałów
do bieżącej pracy związanej z poborem podatków w
kwocie 183 zł.
W rozdz. 75702 w §8070 zaplanowano kwotę
4.945 zł na obsługę długu.
Ponieważ Gmina Krzemieniewo nie zaciągała pożyczek ani kredytów i nie spłaca żadnych zadłużeń z
lat poprzednich wydatków nie czyniono.
W rozdz. 75814 zaplanowano w §4530 kwotę
61.000 zł na podatek VAT jaki gmina miała obowiązek płacić od czynności podlegających temu podatkowi. Zrealizowane wypłaty z budżetu wyniosły
21.634 zł. Niską realizacje planu uzasadnia się tym,
że w kwocie planu zabezpieczono pieniądze jakie
gmina musiałaby zapłacić gdyby doszło do planowanej zamiany gruntów. Ponieważ transakcji nie dokonano w roku 2009 plan został zrealizowany tylko w
35,47%.
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wydatki
bieżące
w
łącznej
Największą pozycją wydatków były wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, na które w budżecie gminy zaplanowano łącznie
kwocie
262.540,70
zł wykorzystano
- delegacje
2.624,10
zł bieżące w łącznej
Największą
wydatków
były
wynagrodze722.845
złpozycją
a realizacja
na dzień 31na:
grudnia
2009 r. wyniosła 699.404,52
zł tj.pracowników
96,76% planu. Pozostałe
wydatki
odpis
na wynagrodzeń,
ZFŚSzłdla
pracowników
39.555,16 zł- ubezpieczenie obiektów przedszkoli 4.015 zł
kwocie
262.540,70
wykorzystano
na:przedszkola
nia -i pochodne
od
na które
w budżecie
- wypłatę
socjalnych
dla pracowników
i39.555,16
ekwiwalenty
odpisdodatków
na ZFŚS
dla
pracowników
zł BHP 32.242,71
- szkolenia
674 złzł
gminy
zaplanowano
łącznie
722.845
zł przedszkola
a realizacja
- zakup
żywności
na
potrzeby
stołówek
przedszkolnych
37.794,17
zł
wypłatę dodatków
dla699.404,52
pracowników i ekwiwalenty
32.242,71 zł
- zakupBHP
akcesoriów
komputerowych i programów
na dzień
31
grudnia
2009 r.socjalnych
wyniosła
- opłacenie
energii, wody
i gazu do
ogrzewania
obiektów 42.839,93
zakup
żywności
na potrzeby
stołówek
przedszkolnych
37.794,17złzł
komputerowych
6.103,60
zł
zł tj.
96,76%
planu.
Pozostałe
wydatki
bieżące
w
- zakup
usług remontowych
zł
opłacenie
energii, wody27.977,87
i gazu do ogrzewania
obiektów 42.839,93 zł
zakup
papieru
1.022,34
zł
łącznej
kwocie
262.540,70
zł
wykorzystano
na:
- zakup
pomocy
9.708,84 zł
zakup
usług dydaktycznych
remontowych 27.977,87
zł
zakup
materiałów
do
bieżącej
pracy 35.836,35
- -odpis
na
ZFŚS
dla
pracowników
przedszkola
badania
zł
zakuplekarskie
pomocy pracowników
dydaktycznych656
9.708,84
zł
- zakup
pozostałych
usług
11.327,
67
zł
zł.
39.555,16
złbadania
lekarskie pracowników 656 zł
- usługi
telekomunikacyjne
2.404,92
zł67 zł
- zakup usług internetowych 1.142,40 zł
- wypłatę
dodatków
socjalnych
dla pracowników
i
zakup
pozostałych
usług
11.327,
- delegacje
pracowników
2.624,10
zł
W rozdziale przedszkoli nie planowano wydatków
ekwiwalenty
BHP
32.242,71
zł
usługi telekomunikacyjne 2.404,92 zł
ubezpieczenie
obiektów
przedszkoli
4.015 przedzł
delegacje pracowników
2.624,10
zł
majątkowych.
- -zakup
żywności
na
potrzeby
stołówek
- szkolenia
674 zł obiektów przedszkoli 4.015 zł
ubezpieczenie
Rok 2009 był pierwszym rokiem w którym gmiszkolnych
37.794,17
zł
- zakup
akcesoriów
i programów komputerowych 6.103,60 zł
szkolenia
674
złkomputerowych
na
zaczęła ponosić wydatki za uczęszczanie dzieci
- -opłacenie
energii,
wody
i
gazu
do
ogrzewania
zakup
papieru
1.022,34
zł
zakup
akcesoriów
komputerowych
i programów komputerowych
6.103,60
zł
do
przedszkoli
na terenie
Leszna i Gostynia. W roku
obiektów
42.839,93
zł
- zakup
materiałów
do bieżącej
zakup
papieru 1.022,34
zł pracy 35.836,35 zł.
2009
przekazano
dotację
na sfinansowanie wydat- -zakup usług
remontowych
27.977,87
zł
zakup
usług
internetowych
1.142,40
zł 35.836,35 zł.
zakup
materiałów
do bieżącej
pracy
ków
utrzymania
dzieci
w
przedszkolach na terenie
-W
zakup
pomocy
dydaktycznych
9.708,84
zł
rozdziale
przedszkoli
nie planowano1.142,40
wydatków
zakup
usług internetowych
zł majątkowych.
2009
był
pierwszym
rokiem
w
którym
gmina
zaczęła
ponosić
wydatki
za
uczęszczanie
dzieci
do przedszkoli
na terenie Leszna i
- Rok
badania
lekarskie
pracowników
656
zł
innych
gmin
w
kwocie
6.615,64
zł.
W rozdziale przedszkoli nie planowano wydatków majątkowych.
W
roku
2009
przekazano
dotację
na
sfinansowanie
wydatków
utrzymania
dzieci
w
przedszkolach
na
terenie
w i
- Gostynia.
zakup
pozostałych
usług
11.327,
67
zł
W
trakcie
roku
2009
w
ramach
wydatków
bieżą-gmin
Rok 2009 był pierwszym rokiem w którym gmina zaczęła ponosić wydatki za uczęszczanie dzieci do przedszkoli nainnych
terenie
Leszna
6.615,64
zł.
- kwocie
usługi
telekomunikacyjne
2.404,92
zł
cych
wykonano
następujące
zadania
Gostynia. W roku 2009 przekazano dotację na sfinansowanie wydatków utrzymania dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin w
W trakcie
2009zł.
w ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania
kwocie roku
6.615,64

W trakcie roku 2009 w ramach wydatków bieżących wykonano następujące zadania
Przedszkole Krzemieniewo
Przedszkole Pawłowice
-wymiana instalacji
grzewczej
remont
tarasu
za
kwotę 14.999,90
zł
Przedszkole Krzemieniewo
Przedszkole
Pawłowice
-wymiana
lamp
w
szatni
zakup
mebli
-wymiana instalacji grzewczej
- remont tarasu za kwotę 14.999,90 zł
- malowanie
-wymiana pomieszczeń
lamp w szatniprzedszkolnych
- zakup mebli
- malowanie pomieszczeń przedszkolnych
rozdz.80110
80110ujęto
ujęto wszystkie
wszystkie wydatki
wydatki dotyczące
WWrozdz.
dotyczą- gimnazjów.
1.873.144,48 zł tj. 94,25% planu.
WW
uchwale
budżetowej
przewidziano
na
ten
cel
Ogółem
1.987.433
a do końcaw
okuposzczególnych
zrealizowano 1.873.144,48
ce gimnazjów.
Realizacja złwydatków
gimnarozdz. 80110 ujęto wszystkie wydatki dotyczące gimnazjów.
tj.
planu.
Wzł uchwale
budżetowej
ten cel
celOgółem
zjach
przedstawia
następująco:
W 94,25%
uchwale
budżetowejprzewidziano
przewidziano na
na ten
1.987.433
zł a się
do końca
oku zrealizowano 1.873.144,48
Realizacja
wydatków
gimnazjach przedstawia się następująco:
zł tj.
94,25%
planu.
Ogółem
1.987.433
zł a w
doposzczególnych
końca oku zrealizowano
Realizacja wydatków w poszczególnych gimnazjach przedstawia się następująco:
Wykonanie na
Placówka
Plan w złotych
% realizacji planu
31.12.2009
r. wna
zł
Wykonanie
Placówka
Plan
w
złotych
% realizacji
Gimnazjum w Drobninie
1.005.198
978.324,95
97,33 planu
31.12.2009
r. w zł
Gimnazjum
w Pawłowicach
620.037
570.916,34
92,08
Gimnazjum
w Drobninie
1.005.198
978.324,95
97,33
Gimnazjum
w
Nowym
Belęcinie
362.198
323.903,19
89,43
Gimnazjum w Pawłowicach
620.037
570.916,34
92,08
Razem
1.987.433
1.873.144,48
94,25
Gimnazjum w Nowym Belęcinie
362.198
323.903,19
89,43
Razem
1.987.433
1.873.144,48
94,25
W rozdziale 80110 na płace i pochodne zaplanowano w roku 2009 kwotę 1.507.285 zł, a do końca roku 2009
1.452.493,74
zł tj.
96,36% planu.
W rozdziale
80110na
na płace
płace
ii pochodne
zaplanowano
w
roku
2009
kwotę 1.507.285
zł, a do końca
roku 2009
Wzrealizowano
rozdziale
80110
pochodne
zapla13)
Zakup
akcesoriów
komputerowych
10.611,38
Na
pozostałe
wydatki
bieżące
plan
wynosił
480.148
zł
z
czego
wydano
420.650,74
zł
tj.
87,61%
planu.
Na sumę
zrealizowano
1.452.493,74
zł
tj.
96,36%
planu.
nowano w roku 2009 kwotę 1.507.285 zł, a do
zł
ta
złożyły
się
następujące
pozycje:
Na
pozostałe
wydatki
bieżące
plan
wynosił
480.148
zł
z
czego
wydano
420.650,74
zł
tj.
87,61%
planu.
Na sumę
końca roku 2009 zrealizowano 1.452.493,74 zł tj.
14) Szkolenia 444,29 zł
1) ta złożyły
świadczenia
na rzecz pozycje:
osób fizycznych 110.525,98 zł
się
następujące
96,36% planu.
15) Zakup papieru do drukarek 1.303,27 zł
2)
zakup
materiałów
świadczenia
na 56.513,95
rzecz
osób zł
fizycznych
110.525,98
zł
Na 1)pozostałe
wydatki
bieżące
plan wyno16) rodne
opłaty i składki 6.252 zł
3) 2) za zakup
gaz, energię
i wodę
86.756,59
zł
materiałów
56.513,95
zł
sił 480.148 zł z czego wydano 420.650,74 zł tj.
Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżą4) 3) odpisy
na ZFŚS
69.083,75
zł
za gaz,
energię
wodę 86.756,59
zł
87,61%
planu.
Na
sumę
tai złożyły
się następujące
cych ma swoje uzasadnienie w utrzymywanej od lat
5) 4) zakup
usług
remontowych
26.302,19
zł
odpisy na ZFŚS 69.083,75 zł
pozycje:
w gminie zasadzie, by nie czynić wydatków w koń6) 5) zakup
pomocy
18.315,23złzł
zakup
usług dydaktycznych
remontowych 26.302,19
1)7) świadczenia
na
rzecz
osób
fizycznych
cu roku, wyłącznie w celu stu procentowej realizacji
usług
pozostałych
17.731,44
zł
6) zakup
zakup
pomocy
dydaktycznych
18.315,23
zł
110.525,98
zł
planu. Dokonywane w ten sposób zakupy mogą być
8) 7) składki
PFRON
4.304 zł 17.731,44 zł
zakupnausług
pozostałych
2)9)zakup
materiałów
56.513,95
zł
niecelowe.
zakup
mleka
5.733,72
zł
8)
składki na PFRON 4.304 zł
3)10)
za9)gaz,
energię
i
wodę
86.756,59
zł
Wszystkie zaoszczędzone przez placówki środki
podróże
służbowe
krajowe
1.932,65
zł
zakup mleka 5.733,72 zł
4)11)
odpisy
na
ZFŚS
69.083,75
zł
zasiliły
budżety szkół w roku 2010.
Usługi
telekomunikacyjne
3.700,80
zł
10)
podróże służbowe krajowe 1.932,65 zł
5)12)
zakup
usług
remontowych
26.302,19
zł
Zakup
usług
zdrowotnych
1.139,50
zł
11)
Usługi telekomunikacyjne 3.700,80 zł
6)13)
zakup
pomocy
dydaktycznych
18.315,23
zł
akcesoriów
komputerowych
10.611,38
zł W rozdz. 80113 klasyfikowane są wydatki na
12) Zakup
Zakup
usług
zdrowotnych
1.139,50
zł
444,29 zł 17.731,44
7)14)
zakup
usług
pozostałych
zł
dowożenie
uczniów do szkół. Ogółem w skali roku
13) Szkolenia
Zakup
akcesoriów
komputerowych
10.611,38
zł
papieru
do drukarek
1.303,27 zł
8)15)
składki
na
PFRON
4.304
zł
2009 zaplanowano na ten cel wyłącznie wydatki bie14) Zakup
Szkolenia
444,29
zł
opłaty
i składki
6.252 zł1.303,27 zł
9)16)
zakup
mleka
5.733,72
zł drukarek
żące w kwocie 391.550 zł, a wydano 354.698,74
15) rodne
Zakup
papieru
do
10) 16)
podróżerodne
służbowe
zł65	
  
tj. 90,59% planu. Realizacja wydatków przebieopłatykrajowe
i składki 1.932,65
6.252 zł zł

11) Usługi telekomunikacyjne 3.700,80 zł
	
  
12) Zakup usług zdrowotnych 1.139,50 zł

	
  

gała zgodnie z planem. Największe wydatki zwią65	
  
zane były z zatrudnieniem 4 kierowców autobusów

W rozdz. 80113 klasyfikowane są wydatki na dowożenie uczniów do szkół. Ogółem w skali roku 2009
zaplanowano na ten cel wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 391.550 zł, a wydano 354.698,74 zł tj. 90,59%
planu. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem. Największe wydatki związane były z zatrudnieniem 4
kierowców autobusów ponieważ na wynagrodzenia i pochodne wydano 182.247,25 zł
Dziennik Urzędowy
Pozostałe wydatki dotyczyły:
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
– 21101 –
Poz. 3569
wypłaty ekwiwalentu wynikającego z przepisów BHP 1.000 zł
zakupu
materiałów wi tym
głownie wydano
paliwa 84.035,59
zł
ponieważ
na wynagrodzenia
pochodne
je się poprzez
zapłatę za organizowane w szkołach
zakupu
usług remontowych związanych z naprawami
pojazdów
6.528,53
zł
182.247,25
zł
spotkania
i pogadanek
na temat
szkodliwości narkobadań
lekarskich
150 zł
Pozostałe
wydatki
dotyczyły:
tyków i spektakle związane tematycznie z przeciwusług PKS
który dowoziz część
uczniów działaniem
oraz kosztów
dopłat do biletów miesięcznych 64.398,77 zł,
- -wypłatyzakupu
ekwiwalentu
wynikającego
przepisów
narkomanii.
pojazdów 11.005,08 zł
BHP- 1.000ubezpieczenia
zł
Plan zrealizowano w 100%.
na ZFŚSw5.333,52
zł.
- - zakupuodpisów
materiałów
tym głownie
paliwa
W rozdz. 85154 zaplanowano Ogółem wydatki

84.035,59 zł
bieżące w kwocie 36.500 zł a do końca roku zrealirozdz. 80146 zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 26.176 zł, a do końca roku zrealizowano 24.280
-W
zakupu
usług remontowych związanych z naprazowano 25.056,08 zł tj. 68,65%.
zł tj. 92,76%.
wami pojazdów 6.528,53 zł
Na prace Komisji przeciwdziałania alkoholizmowi
W ramach §4700 zaplanowano na szkolenia ogólne nauczycieli kwotę 5.000 zł, a poniesione wydatki wyniosły
- badań lekarskich 150 zł
wykorzystano tylko 1981,20 zł.
4.716,40 zł Dopłaty do czesnego dla nauczycieli studiujących zaplanowano w §4300 w kwocie 20.696 zł a
- zakupu usług PKS który dowozi część uczniów
Komisja zebrała się tylko dwa razy. Większych
wypłacono 19.563,60 zł.
oraz kosztów dopłat do biletów miesięcznych
potrzeb w tym zakresie nie było, gdyż zadania na
Nie zrealizowano wydatków na podróże krajowe i na wynagrodzenia bezosobowe, gdyż umowy zawarte z
64.398,77
zł, na dofinansowanie studiów nie przewidywały
bieżąco
wykonują
pracownicy
Urzędu Gminy w ranauczycielami
dopłat
do przejazdów
na uczelnie.
- ubezpieczenia pojazdów 11.005,08 zł
mach zakresu obowiązków.
-W
odpisów
na ZFŚS
zł.
Ponadto
na: dla nauczycieli emerytów.
rozdz. 80195
w 5.333,52
§4440 zaplanowano
45.990 zł na odpisy
ZFŚSwykorzystano
z przeznaczeniem
zakup
materiałów
do
organizacji
imprez – kwotę
Plan zrealizowano kwotą 45.908,26 zł tj. w 99,82%.
W rozdz. 80146 zaplanowano wydatki bieżące w
15.391,41 zł
łącznej
kwocie
26.176
zł, a do końca
zrealizozakup 2.500
usług złzwiązanych
imprezami
i koszty
W rozdz.
85153
zaplanowano
kwotęroku
wydatki
bieżące w -kwocie
na zadania zzzakresu
zwalczania
wano
24.280
zł
tj.
92,76%.
wynajmu
obiektów
sportowych
–
kwotę
6763,47
narkomanii. Wykorzystanie środków dokonuje się poprzez zapłatę za organizowane w szkołach spotkania i zł
Wpogadanek
ramach §4700
zaplanowano
nanarkotyków
szkolenia ogólakcesoriów
komputerowych
- kwotę
920
na temat
szkodliwości
i spektakle- zakup
związane
tematycznie
z przeciwdziałaniem
narkomanii.
ne nauczycieli
kwotę
5.000
zł,
a
poniesione
wydatzł.
Plan zrealizowano w 100%.
ki wyniosły
4.716,40
zł Dopłaty
do czesnego
Pomimo
planu roku
zadania
zaplanowaW rozdz. 85154
zaplanowano
Ogółem
wydatki dla
bieżące w
kwocie niskiej
36.500realizacji
zł a do końca
zrealizowano
nauczycieli
studiujących
zaplanowano w §4300 w
ne przez Komisję zostały zrealizowane w całości.
25.056,08
zł tj. 68,65%.
Na prace
Komisji
alkoholizmowi
wykorzystano
tylko
1981,20
zł.
kwocie
20.696
zł a przeciwdziałania
wypłacono 19.563,60
zł.
W rozdz.
85195
– zaplanowano
wydatek bieżący
Komisja
zebrała się
tylko dwa na
razy.
Większych
potrzeb polegający
w tym zakresie
nie było,
gdyżmedycznych
zadania na bieżąco
wykonują
Nie
zrealizowano
wydatków
podróże
krajowe
na zakupie
usług
w kwocie
Urzędubezosobowe,
Gminy w ramach
i napracownicy
wynagrodzenia
gdyżzakresu
umowyobowiązków.
za10.000 zł na realizację gminnego programu profilakPonadto
wykorzystano
warte
z nauczycielami
nana:
dofinansowanie studiów
tyki leczenia próchnicy zębów wśród dzieci szkolzakup materiałów
organizacji
– kwotę
15.391,41
zł realizowany jest od roku 2006 zgodnie -przewidywały
dopłat do do
przejazdów
naimprez
uczelnie.
nych.
Program
zakup usług związanych z imprezami i koszty wynajmu
obiektów
– kwotępodjętą
6763,47
nie z uchwałą
Nr sportowych
XXVIII/134/2006
w zł
dniu
akcesoriów
- kwotę 92009
zł.marca 2006.
W- rozdz.zakup
80195
w §4440komputerowych
zaplanowano 45.990
Pomimo
planu zadania
zostały
zrealizowane
w całości.
zł na
odpisyniskiej
ZFŚSrealizacji
z przeznaczeniem
dla zaplanowane
nauczycieli przez
WKomisję
roku 2009
poniesiono
wydatki
na zakup usług
W rozdz. Plan
85195
– zaplanowano
wydatek
bieżącyzłpolegający
na zakupie usług
medycznych
emerytów.
zrealizowano
kwotą
45.908,26
stomatologicznych
w kwocie
7.616wzł.kwocie 10.000 zł na
dzieci szkolnych.
realizację
gminnego programu profilaktyki leczenia próchnicy
zębówplanu
wśródwyniosła
tj. w
99,82%.
Realizacja
76,16%.Program realizowany
jest od roku 2006 zgodnie z uchwałą Nr XXVIII/134/2006 podjętą w dniu 09 marca 2006.
W roku 2009 poniesiono wydatki na zakup usług stomatologicznych w kwocie 7.616 zł.
W rozdz. 85153 zaplanowano kwotę wydatki bieLiczbę przebadanych dzieci w roku 2009 przedRealizacja planu wyniosła 76,16%.

żące w kwocie 2.500 zł na zadania z zakresu zwalczania narkomanii. Wykorzystanie środków dokonu-

stawia poniższa tabelka:

Liczbę przebadanych dzieci w roku 2009 przedstawia poniższa tabelka:
Szkoła

w Garzynie
w Nowym Belęcinie
w Drobninie
w Pawłowicach
Oporówko
Ogółem

Liczba uczniów poddanych
badaniu
26
88
197
114
15
440

Liczba lakowanych „6”
50
62
78
37
21
248

Pomimo niższej
niższej realizacji
zadanie
zostało
wykonane
Pomimo
realizacjiplanu
planu
zadanie
zostało
wo wa całości.
wszystkie świadczenia rodzinne wypłacano
wykonane w całości.
terminowo.
66	
  
W	
   rozdz. 85212 klasyfikowano wydatki na reNa wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
alizacje przez Gminny Ośrodek Pomocy Społeczzaplanowano łącznie 79.654 zł a wydatki wyniosły
nej zadania „świadczenia rodzinne”. Ogółem za72.799,60 zł.
planowano w budżecie gminy wydatki bieżące w
Na pozostałe wydatki związane z obsługą zadania
kwocie 2.200.446 zł, które zrealizowano kwotą
zaplanowano Ogółem 14.121 zł, a wydano z budże2.189.462,08 zł tj. 99,5% planu.
tu gminy 11.027,92 zł.
Z ogólnej sumy poniesionych wydatków najwięcej
Spośród tych wydatków największe koszty to:
bo aż 2.105.634,56 zł wydano na wypłaty świad- zakup akcesoriów komputerowych 3.030 zł
czeń rodzinnych klasyfikowanych w §3110. Reali- zakup pozostałych (przesyłki pocztowe i prowizacja planu w tym paragrafie przebiegała prawidłozje bankowe za przelewy) 2.630,73 zł.
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Poniesione w tym rozdziale wydatki do kwoty
2.178. 218,99 zł finansowane były z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Budżet gminy dołożył do
realizacji zadania 11.243,09 zł.
W rozdz. 85213 – ujęto wartość zapłaconych
składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków
stałych wypłacanych przez GOPS. Plan wydatków
przewiduje kwotę 917 zł, z czego do końca roku
2009 wydano tylko 582,08 zł tj. 63,48% planu. Niska realizacja planu jest wynikiem zmniejszenia się
liczby osób korzystających takich form zasiłku od
którego odprowadzaną są składki, spowodowanej
zmiana przepisów obowiązujących w tym zakresie
W rozdz. 85214 klasyfikowane są wszystkie formy
zasiłków wypłacanych przez GOPS.
Ogółem w tym rozdziale na wypłatę zasiłków w
§3110 zaplanowano kwotę 145.835 zł.
Realizacja wydatków w tym zakresie przebiegała terminowo i wyniosła Ogółem 145.005,48 zł tj.
99,43% z czego zasiłki do kwoty 64.839,40 zł sfinansowano dotacja od Wojewody A zasiłki do kwoty 80.166,08 zł sfinansowano środkami własnymi
gminy.
W §4300 realizowano wydatki na dożywianie
uczniów. Zaplanowano na ten cel kwotę 16.630zł a
do końca roku 2009 zrealizowano 16.623,88 zł tj.
99,96% planu.
W rozdz. 85215 zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwotę 64.000 zł.
Realizacja do dania 31 grudnia 2009 wyniosła
56.851, 76 zł tj. 88, 83% planu.
W wypłatach dodatków mieszkaniowych utrzymuje się od lat tendencja spadkowa.
W ciągu ostatnich dwóch lat wypłacane dodatki
maleją w granicach 20.000 rocznie.
W rozdz.85219 na utrzymanie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej zaplanowano w budżecie gminy wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 248.148
zł a zrealizowane wydatki wyniosły 229.392,11 zł
92,44%.
Największą pozycja wydatków były wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń na które łącznie zaplanowano 189.634 zł. Realizacja wyniosła
182.592,40 zł tj. 96,29% planu.
Na pozostałe wydatki bieżące, na które planowano 58.514 zł wydano Ogółem 46.799,71 zł Na
sumę tą złożyły się następujące pozycje:
- wypłaty ekwiwalentu wynikającego z przepisów
BHP (§3020) 755,85 zł,
- zakup materiałów (§4210) 1687,84 zł
- zakup energii, wody, gazu (§4260) 4.797,04 zł
- konserwacje ksero (§4270) 1076,04 zł
- zakup usług pozostałych (w tym przesyłki pocztowe, prowizje bankowe) 24.194,93 zł
- opłaty za korzystanie z Internetu 2.281,40 zł
- opłaty za telefon stacjonarny (§4370) 3.668,51
zł
- delegacje (§4410) 888, 84 zł
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- ubezpieczenie majątku (§4430) 117,50 zł
- odpisy na ZFŚS (§4440) 4.230,17 zł
- koszty szkoleń (§4700) 540 zł
- zakup papieru (§4740) 506,10 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i programów
komputerowych (§4750) 2.055,49 zł.
Wszystkie poniesione w tym rozdziale wydatki sfinansowane były do kwoty 38.023,40 zł dotacją od
Wojewody Wielkopolskiego.
Natomiast kwota 191.368,71 zł pochodziła z budżetu gminy Krzemieniewo.
W rozdz. 85295 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie realizował zadanie „ pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na pomoc w
zakresie dożywiana w formie wypłacanych zasiłków
planowano 25.868 zł. Plan zrealizowano w 100%.
Na zakup usług gastronomicznych planowano wydano 14.132 zł i tyle samo wykonano . Realizacja
wydatków wyniosła 100% planu.
Całe zadanie sfinansowano dotacją od Wojewody
Wielkopolskiego.
W rozdz. 85311 ponoszono wydatki na dowóz
osób niepełnosprawnych do warsztatów terapii zajęciowej i innych form aktywizacji.
Budżet gminy przeznaczył na ten cel kwotę
63.029 zł z czego do końca roku 2009 ich realizacja wyniosła 51.652,40 zł tj. 81,95% planu. Największe wydatki wynikały z konieczności zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia dla konwojenta oraz
pochodnych od płac. Z ogólnej puli wydatki na płace i pochodne zaplanowano 19.069 zł a poniesione
wydatki wyniosły 18.821,52 zł.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale to:
- zakupy paliwa 21.587,96 zł
- przeglądy techniczne i nadzór nad windą dla niepełnosprawnych 6.376,29 zł
- ubezpieczenie OC i AC samochodu 3.950 zł
- odpis na ZFŚS 916,63 zł.
Stosunkowo niski wskaźnik realizacji planu wynika z przeszacowania planu na zakup materiałów.
Ogółem w roku 2009 gmina dowoziła własnym pojazdem 21 osób.
W rozdz. 85395 przyjęty plan w kwocie 49.986 zł
na realizację programów finansowanego z udziałem
środków unijnych. Był to programy pod nazwą „Angielski szansą na przyszłość”.
Program uchwałą Rady Gminy zlecono do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w
Krzemieniewie.
Zadanie realizowano w okresie od dnia 24 lutego
2009 do dnia 15 grudnia 2009. W realizacji programu uczestniczyło 30 osób. Program polegał na
nauce języka angielskiego w dwóch grupach w zależności od zaawansowania znajomości języka.
Planowane w tym rozdziale wydatki majątkowe w
kwocie 3.500 zł zrealizowano w całości.
Realizacja polegała na kupnie przenośnego kom-
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putera.
Pozostałe wydatki w kwocie 44.719,39 zł zrealizowano wydając:
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
38.521,94 zł
- na zakup materiałów i zakup usług 6.197,45 zł
Zadanie zrealizowano zgodnie z projektem i w terminach ustalonych w umowie.
W rozdz. 85401 zaplanowano wydatki na prowadzenie świetlic terapeutycznych w kwocie 25.000
zł a zrealizowano 24.108,19 zł tj. 96,43% planu.
Gmina finansowała to zadania wyłącznie w okresie I półrocza 2009 a dalsze funkcjonowanie świetlic począwszy od miesiąca września 2009 finansowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Lesznie.
Zadanie gmina realizowała w ramach gminnego
programu rozwiązywania problemów alkoholowych
i narkomanii. Na wynagrodzenia wypłacane opiekunom za prowadzone zajęcia oraz ich pochodne
wydano 12.046,40 zł. Pozostałe wydatki w kwocie
12. 061,79 zł związane były z zakupem materiałów
i usług niezbędnych do pracy z dziećmi.
W rozdz. 85412 klasyfikowano wydatki na organizację półkolonii z elementami profilaktyki alkoholowej realizowane w miesiącach wakacyjnych.
Pierwszy turnus rozpoczęto już w ostatnim tygodniu czerwca i kolejne 7-dniowe turnusy trwały
przez lipiec i sierpień roku 2009.
Ogółem do uczestnictwa w programie przyjęto
300 uczniów.
Na organizację półkolonii zaplanowano w budżecie gminy kwotę 30.000 zł a do końca roku 2009
roku wydano 27.190,44 zł tj. 90,63% planu.
W rozdz. 85415 zaplanowano na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów kwotę 35.139 zł w
wartość wypłat wyniosła 35.060 zł. Stypendia wypłacono w dwóch terminach tj. do końca czerwca
2009 roku i do końca grudnia 2009. Z tej formy
pomocy skorzystało:
w pierwszym terminie wypłaty 99 uczniów (stypendium 200 zł na ucznia) w drugim terminie wypłaty 95 uczniów (kwota od 80 - 180 zł na ucznia).
Zadanie zrealizowano w całości a wypłacane pieniądze pochodziły z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego.
Również w ramach tego rozdziału klasyfikowano
wypłaty na pomoc w zakupie podręczników tzw.
„Wyprawki szkolne ”. Plan w kwocie 25.880 zł zrealizowano wypłacając z budżetu gminy 9.626,21 zł
tj. tylko 37,2%. Niski wskaźnik realizacji wydatków
uzasadnia się brakiem wniosków o realizacje wypłat. Pieniądze na ten cel pochodziły z dotacji od
Wojewody Wielkopolskiego. Nie wykorzystana pula
środków finansowych została zwrócona na rachunek Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
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W rozdz. 85418 zaplanowano kwotę 20.304 zł na
zwalczanie patologii społecznych.
Celem ustalenia planu w tym rozdziale było zagospodarowanie wolnego czasu trudnej młodzieży i
zachęcenie ich do uczestnictwa w rożnych formach
zajęć zorganizowanych.
Środkami zgromadzonymi w tym rozdziale dysponowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Narkomanii.
W rozdziale tym zrealizowano tylko jeden wydatek polegający na zakupie materiałów do pracy z
dziećmi w kwocie 505,42 zł na potrzeby imprezy
bibliotecznej „Nocne Bajanie” Realizacja wydatków
wyniosła 2,49% planu. Nie wykorzystane środki finansowe zasilą fundusz jakim dysponować będzie
gminna komisja w roku 2010.
W rozdz. 90002 klasyfikowano wydatki związane
z gospodarką odpadami w gminie.
Szczególnie duży plan ustanowiono dla wydatków
majątkowych ściśle związanych z budową Zakładu
Zagospodarowania Odpadów w Trzebani oraz z rekultywacją wysypiska odpadów w Krzemieniewie.
Na budowę ZZO w Trzebani gmina wniosła udziały w kwocie 541.200 zł w terminie do 30 czerwca
2009, wykonanie wyniosło 100% planu. Również
na rekultywację wysypiska przekazano do Miasta
Leszna dotację w kwocie 197.135,73 zł, co dało
100% wykonanie.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale to koszt zakupu energii na terenie rekultywowanego składowiska odpadów za który zapłacono 11.653,56 zł tj.
88,28% planu.
W rozdz. 90003 ujmowane są wydatki na oczyszczanie gminy. Planowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 31.500 zł.
Wydatkiem w tym rozdziale był wywóz nieczystości realizowany przez MZO w Lesznie, za którą to
usługę zapłacono do końca roku 2009 roku kwotę
24.488,85 zł,
co przy kwocie planowanej 27.000 zł dało 90,70%
realizację planu. Ponadto na zakup materiałów planowano 4.500 zł a wydano na zakup trutki na gryzonie kwotę 4.414,80 zł.
Zakup trutki nastąpił w związku z Zarządzeniem
Nr 21/2009 Wójta Gminy Krzemieniewo o deratyzacji wsi Krzemieniewo i Drobnin, przeprowadzanej w
terminie od 01 do 14 grudnia 2009.
W rozdz. 90004 zaplanowano wydatki bieżące w
kwocie 1.000zł na utrzymanie zieleni w gminie. W
trakcie roku zakupiono drzewka na potrzeby obsadzeń w Pawłowicach za kwotę 972,90 zł. Realizacja planu wyniosła 97,29%.
W rozdz. 90015 ujęto wszystkie wydatki związane z oświetleniem ulic.
Na powyższy cel zaplanowano Ogółem 490.990
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zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł i
wydatki bieżące w kwocie 465.990 zł.
Do końca roku zrealizowano Ogółem 472.052,51
zł tj. 96,14% planu.
Zadanie inwestycyjne polegającego na modernizacji świetlenia ulicznego w Oporowie zrealizowano w
całości w I półroczu roku 2009. Nakłady inwestycyjne na to zadanie wyniosły 18.910 zł
Na wydatki bieżące złożyły się:
- w §4260 koszty energii elektrycznej w kwocie
343.593,63 zł,
- w §4270 koszty konserwacji oświetlenia w
kwocie 85.121,24 zł
- w §4300 koszty robot elektrycznych związanych z uzupełnieniem oświetlenia i oświetleniem
świątecznym 21.772 zł
- w §4210 zakup materiałów w kwocie 2.655,64
zł.
W rozdz. 90095 klasyfikowane są wydatki związane z zatrudnieniem i pracą grupy 8 rzemieślników
zatrudnionych w Urzędzie Gminy. Ogółem w budżecie gminy zaplanowano na ten cel kwotę 402.691 zł
a realizacja wyniosła 389.048,65 zł 96,61% planu.
W rozdziale tym planowano wyłącznie wydatki
bieżące, na które złożyły się:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
283.401,99 zł
- wypłata ekwiwalentu wynikającego z przepisów
BHP 3.166,93 zł
- zakup materiałów 63.361,26 zł (głownie paliwo
do pojazdów)
- koszty gazu do ogrzewania pomieszczeń socjalnych i energii elektrycznej 17.952,62 zł
- zakup usług remontowych 3.934,07 zł
- koszty badan lekarskich pracowników 474 zł
- zakup usług pozostałych 1.280,46 zł (głownie
przeglądy techniczne pojazdów)
- ubezpieczenie OC pojazdów 2.997 zł
- odpisy na ZFŚS 8000,32 zł
- podatek o środków transportowych 4.480 zł.
W rozdz. 92109 zaplanowano Ogółem na wydatki kwotę 598.000 zł a do dnia 31 grudnia 2009
wydano z budżetu gminy kwotę 472.320,82 zł tj.
78,98% planu.
Przyczyną niskiego wykonania wydatków jest
realizacja wydatków majątkowych, które zaplanowano na łączna kwotę 300.000 zł a wydano
210.678,25zł.
W ramach wydatków majątkowych realizowano
dwa się dwa zadania:
1) rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie plan
250.000 zł realizacja 163.267,62 zł
2) dobudowa sanitariatów przy sali wiejskiej w
Hersztupowie 50.000 zł – realizacja 47.410,63 zł.
Duże oszczędności uzyskano dzięki wynikom przetargu na rozbudowę sali wiejskiej w Mierzejewie.
Dużą pozycją wydatków w tym rozdziale jest dotacja jaką gmina przekazuje w ramach §2480 do
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Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie. Przekazano całą zaplanowaną na ten cel kwotę 147.000
zł.
Pozostałe wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania pozostałych świetlic wiejskich i realizowane były
zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez sołtysów.
W trakcie roku wydano na:
- wynagrodzenia i pochodne 1799,60 zł
- zakup materiałów 3.920,79 zł
- zakup wody, gazu do ogrzewania świetlic, i energii elektrycznej 34.959,32 zł
- remont pomieszczeń 66.403,95 zł
- zakup pozostałych usług 7.558, 91 zł.
W roku 2009 remontowano salę wiejską w Nowym Belęcinie. Zadanie realizowano w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”. Wydatki poniesione
na ten cel w 50% zostaną sfinansowane pieniędzmi
z programu „Odnowa i rozwój wsi”, z czego:
Środki Unii Europejskiej 19.286,05 zł i środki z
budżetu państwa 6.428,68 zł.
Ponadto na realizację programu gmina poniosła
wydatki kwalifikowane w kwocie 25.714,74 zł z
budżetu gminy oraz wydatki niekwalifikowane (w
tym podatek VAT) w kwocie 14.974,48 zł.
Ogółem w roku 2010 po weryfikacji wniosku gmina powinna otrzymać tytułem refundacji wydatków
na to zadanie kwotę 25.714,74 zł.
W rozdz. 92116 zaplanowano wyłącznie dotację
do działalności bibliotek wchodzących w strukturę
Gminnego Centrum Kultury w kwocie 256.200 zł.
Plan zrealizowano w 100%.
W rozdz. 92118 zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury w Krzemieniewie na działalność regionalnej izby pamięci w kwocie 27.000zł,
którą przekazano w całości.
W dz. 921, rozdz. 92120 na zadania własne gminy z zakresu ochrony zabytków Zaplanowano kwotę 10.000 zł, z czego:
- w §2720 na dotacje dla osób i podmiotów spoza sfery finansów publicznych na remont obiektów
zabytkowych 5.000 zł,
- w §4170 na opracowanie gminnego programu
opieki nad zabytkami 5.000 zł.
- w §2720 wydatków nie czyniono. Uchwała Rady
Gminy Nr XX/111/2009 z dnia 12 lutego 2009 w
sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów
zabytkowych nie stanowiących własności Gminy
Krzemieniewo weszło w życie dopiero w dniu 20
kwietnia 2009.
Do końca roku 2009 nikt nie złożył wniosku umożliwiającego uruchomienie środków finansowych.
W ramach paragrafu 4170 ujęto wydatek na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków i programu
opieki nad zabytkami został zlecony osobie fizycznej
w dniu 20 marca 2009.
Zadanie wykonano do dnia na 30 listopada 2009
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Zadanie wykonano do dnia na 30 listopada 2009 roku.
W XX/111/2009
ramach planowanych
wydatków
majątkowych
w §2720 wydatków nie czyniono. Uchwała Rady Gminy Nr
z dnia 12 lutego
2009 w sprawie
zasad i trybu
Wpostępowania
dz. 926.rozdz.
92601
zaplanowano
na
utrzyrealizowano
następujące
zadania:
przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów
W dz.
926.rozdz.sportowych
92601 zaplanowano
utrzymanie obiektów
sportowych kwotę 2.081.600 zł, a do końca roku 2009 zrealizowano
manie
obiektów
kwotęna2.081.600
zł, a
zabytkowych
nie stanowiących własności
Gminy Krzemieniewo
weszło w życie dopiero w dniu 20 kwietnia 2009.
wydatki w kwocie 2.029.736,70 zł tj. 97,51% planu.
końcaroku
roku 2009
2009 nikt
nie złożył wniosku
umożliwiającego
do Do
końca
zrealizowano
wydatki
w kwo- uruchomienie środków finansowych.
W ramach
ramach paragrafu
planowanych
majątkowych
realizowano
następujące
W
4170wydatków
ujęto wydatek
na sporządzenie
gminnej
ewidencjizadania:
zabytków i programu opieki nad zabytkami został
zlecony osobie fizycznej w dniu 20 marca 2009.
% realizacji planu
Zadanie wykonano do dnia na 30 listopada 2009 roku.
Zadanie
Plan w złotych
Wykonanie na 31.12.2009 r.
lub powód braku
realizacji
W dz. 926.rozdz. 92601 zaplanowano na utrzymanie obiektów sportowych kwotę 2.081.600 zł, a do końca roku
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Dotacje przekazane własnej instytucji kultury - Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie
Gminnemu Centrum Kultury w Krzemieniewie
następujące pozycje:
roku 2009
dotacje w łącznej kwocie 642.172,96 zł, w tym:
- Ogółem
koszty w
wstępu
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w
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kultury
- Gminnemu Centrum
Kultury
w Krzemieniewie
Klasyfikacja
Zadanie
r.
złotych
92109-2480
147.000
147.000
Funkcjonowanie domu
Plan dotacji na 31.12.2009
Przekazana kwota
w
Klasyfikacja
Zadanie
kultury
r.
złotych
92116-2480
256.200
256.200
92109-2480
147.000
147.000 Funkcjonowanie
Funkcjonowanie bibliotek
domu
92118-2480
27.000
27.000 Funkcjonowanie
izby pamięci
kultury
Razem
430.200
430.200
92116-2480
256.200
256.200 Funkcjonowanie bibliotek
92118-2480
27.000
27.000 Funkcjonowanie izby pamięci
Dotacje
przekazane innym jednostkom sektora
finansów publicznych
na zadania bieżące i majątkowe
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430.200
430.200
Plan dotacji
na 31.12.2009
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kwota
Dotacje
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na w
zadania bieżące i Zadanie
majątkowe
Klasyfikacja
r.
złotych
90002-6610
197.137 zł
197.135,73
Plan dotacji na 31.12.2009
Przekazana
kwota w zł Miasto Leszno na
Klasyfikacja
Zadanie
rekultywację
gminnego
r.
złotych
składowiska
odpadów
90002-6610
197.137 zł
197.135,73 zł Miasto Leszno na
80104-2310
5.000
4.814,40 zł Miasto
Lesznogminnego
na utrzymanie
rekultywację
dzieci
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składowiska
odpadów
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5.000
4.814,40
Miasto Gostyń
Leszno na
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r.
złotych
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01030-2850
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Razem
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Zadanie
Izba Rolnicza w Poznaniu Zadanie
odpis
Wg
Gminy Izba uchwały
Rolnicza Rady
w Poznaniu
odpis
Wg uchwały Rady Gminy

92120-2720
5.000
0 zł
2b) Razem
Realizacja wydatków majątkowych 13.640 8.222,03
Wydatki majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2009 realizowane są zarówno w cyklu rocznym jak i w ramach wieloletniego
programu
inwestycyjnego.
Poniesione
do końca roku 2009, a nakłady na realizacje zadań przedstawia zamieszczone poniżej
2b)
Realizacja
wydatków
majątkowych
zestawienie
Wydatki majątkowe gminy Krzemieniewo w roku 2009 realizowane są zarówno w cyklu rocznym jak i w ramach wieloletniego
programu inwestycyjnego. Poniesione do końca roku 2009, a nakłady na realizacje zadań przedstawia zamieszczone poniżej
zestawienie
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2b) Realizacja wydatków majątkowych
Wydatki majątkowe gminy Krzemieniewo w roku
2009 realizowane są zarówno w cyklu rocznym jak
i w ramach wieloletniego programu inwestycyjneLp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Poz. 3569

go. Poniesione do końca roku 2009, a nakłady na
realizacje zadań przedstawia zamieszczone poniżej
zestawienie

Zadanie – rozdział klasyfikacji
Budowa kanalizacji w Kociugach - 01010
Budowa kanalizacji w Pawłowicach - 01010
Budowa chodnika w Bojanicach - 60016
Budowa ścieżki rowerowej w Zbytkach - 60016
Przebudowa drogi w Starym Belęcinie - 60016
Przebudowa ul. Spółdzielczej w Krzemieniewie 60016
Budowa sceny przy wigwamie - 63095
modernizacja budynku w Oporówku - 70005
9 Uzbrojenie w media strefy przemysłowej 70005
Wykup gruntu - 70005
Komputeryzacja UG - 75023
Zakup wyposażenia dla OSP - 75412
Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 75818
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w
Oporówku - 80101
Zakup wyposażenia sali gimnastycznej w Nowym
Belęcinie - 80101
Zakup sprzętu – 85395
Rozbudowa oświetlenia Oporowo - 90015
Dobudowa sanitariatów przy Sali wiejskiej w
Hersztupowie - 92109
Rozbudowa sali wiejskiej w Mierzejewie - 92109
Budowa boiska w Garzynie - 92601
Budowa sali gimnastycznej w Nowym Belęcinie
(WPI) - 92601
Wyposażenie placu zabaw w Pawłowicach 92601
Zakup kosiarki - 92605
Budowa zakładu zagospodarowania odpadów
(WPI) - 90002
Rekultywacja gminnych składowisk (WPI) - 90002
Ogółem wydatki majątkowe w roku 2009
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nego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proroku poprzedniego.
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zł. Spodziewany termin otrzymania pieniędzy to III
kwartał 2010.
6. Inne informacje i wynik finansowy roku 2009
Na dzień 31 grudnia 2009 roku zrealizowano:
dochody budżetowe w kwocie 19.022.903,72 zł
i wydatki budżetowe w kwocie 18.459.802,61 zł
Uzyskany wynik finansowy roku 2009 563.101,11
zł.
Skumulowana nadwyżka budżetu wyniosła na
dzień 31.12.2009 r. - 1.703.455,71 zł.
Gmina na dzień 31. grudnia 2009 r. miała bardzo
dobra sytuacje finansową.
Nie zaciągała w trakcie roku kredytów i pożyczek.
Również nie spłacała żadnego długu z lat poprzednich.
Gmina Krzemieniewo udzieliła poręczenia wekslowego za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z. o.o. w Lesznie z tytuły pożyczki inwestycyjnej zaciąganej w Narodowym Funduszu
Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Warszawie. Poręczenie wekslowe obejmuje okres kredytowani i spłaty zadłużenia do dnia 30 listopada
2023 r. (uchwała Nr XV/85/2008 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 29 lipca 2008).
A. Wykaz jednostek realizujących budżet w roku
2009
1) Urząd Gminy Krzemieniewo
2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzemieniewie
3) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Drobninie
4) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Pawłowicach
5) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Nowym Belęcinie
6) Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Garzynie
7) Publiczne Przedszkole w Krzemieniewie
8) Publiczne Przedszkole w Pawłowicach
B. Gmina nie posiadała gospodarstwa pomocniczego ani zakładu budżetowego.
C. Jednostki budżetowe nie dysponowały rachunkami dochodów własnych.
D. W gminie działa jedna instytucja kultury –
Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie.

Poz. 3569

7. Sprawozdanie z realizacji upoważnień udzielonych Wójtowi Gminy w uchwale budżetowej roku
2009.
Uchwała budżetowa na rok 2009 w niżej wymienionych paragrafach przewidywała następujące
upoważnienia dla Wójta Gminy:
- §10 ust. 1 – do zaciągania zobowiązań na wieloletnie programy inwestycyjne, określone w załączniku Nr 6 do uchwały budżetowej.
Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia i podpisał
aneks do porozumienia międzygminnego w sprawie
rekultywacji gminnych Składowisk,
- §10 ust. 2 – do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki.
Korzystając z powyższego upoważnienia Wójt
Gminy podpisał umowy na ubezpieczenie majątku
gminy, monitorowanie składowiska odpadów, dostawy wody i gazu,
- §11 ust. 1 – dokonywania zmian w budżecie
gminy polegających na przeniesieniach w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w obrębie
każdego działu, z wyjątkiem zmian kwot dotacji i
wydatków majątkowych.
Z powyższego upoważnienia Wójt Gminy skorzystał 9 razy, wydając stosowne zarządzenia w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy.
- §11 ust. 2 - przekazania kierownikom jednostek
organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku
następnym.
Uprawniania zostały udzielone kierownikom jednostek organizacyjnych po podjęciu uchwały budżetowej.
- §11ust. 3 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
Wójt Gminy korzystał z upoważnienia zakładając
lokaty w poznańskim Banku Spółdzielczym, który
oferował najkorzystniejsze oprocentowanie rachunku lokat
- §11 ust. 4 - zaciągania pożyczek i kredytów na
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 500.000 zł.
Z upoważnienia nie skorzystano.
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3570
ZARZĄDZENIE Nr 7/2010 WÓJTA GMINY W ŻELAZKOWIE
z dnia 17 marca 2010 r.
w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Żelazków rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za
rok 2009
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 oraz art.
199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 21 04 ze
zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§1. Przedstawia się Radzie Gminy Żelazków sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2009, w szczegółowości określonej w
uchwale budżetowej na rok 2009. Sprawozdanie to
§3.

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2. Sprawozdanie roczne, którym mowa w §1
przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Kaliszu.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Wójt
(-) mgr Andrzej Nowak

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt
(-) mgr Andrzej Nowak

INFORMACJA
WÓJTA
BUDŻETU GMINY
GMINY ŻELAZKOW
ŻELAZKOWZA
ZAROK
ROK2009
2009
INFORMACJA
WÓJTAGMINY
GMINYOO PRZEBIEGU
PRZEBIEGU WYKONANIA
WYKONANIA BUDŻETU
Wstęp
Wstęp
Wójta Gminy
27-krotnie.
Na dzień
31 grudnia
2009 o
Zgodnie z ustawami o samorządzie gminnym i finansach publicznych,
Wójt Gminy
przedstawia
Wysokiej
Radzie informację
Zgodnie
z
ustawami
o
samorządzie
gminnym
i
r.
w
efekcie
powyższych
zmian,
budżet
gminy
osią-z zamknięć
przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelazków za rok 2009, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające
finansach
publicznych,
Wójt
Gminy
przedstawia
gnął
wielkości
po
stronie:
rachunków budżetu, w szczegółowości zawartej w uchwale budżetowej.
Wysokiej Radzie informację o przebiegu wykonania
- dochodów 21.192.734,21 zł
budżetu
GminyŻelazków
Żelazków
za rok
2009, zawierają- wydatków
25.634.683,21
Rada Gminy
uchwałą
Nr XXV/150/08
z dnia 22.12.2008
r. uchwaliła
budżet gminy na zł
2009 rok. Na przestrzeni 2009 roku
ce budżet
zestawienie
dochodów
i wydatków
wynikające
ten był zmieniany
uchwałami
Rady Gminy
i zarządzeniami Wójta Gminy 27-krotnie. Na dzień 31 grudnia 2009 r. w efekcie
powyższych
zmian, budżet
gminy osiągnął
wielkości po stronie:Dochody
z zamknięć
rachunków
budżetu,
w szczegółowości
zawartej
wdochodów
uchwale21.192.734,21
budżetowej.zł
Dochody, za okres 2009 r. zostały zrealizowane w
wydatków 25.634.683,21 zł
wysokości 23.019.389,15 zł tj. 108,62% wielkości
Rada Gminy Żelazków uchwałą Nr XXV/150/08
planowanej.
Dochody
z dnia
22.12.2008 r. uchwaliła budżet gminy na
Dochody,
za przestrzeni
okres 2009 r. 2009
zostałyroku
zrealizowane
wysokości
23.019.389,15
zł tj. 108,62%
wielkości
planowanej.
2009
rok. Na
budżet w
ten
był
Strukturę dochodów
obrazuje
poniższa
tabela:
zmieniany uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami
Strukturę dochodów obrazuje poniższa tabela:
(w zł)
Plan po zmianach na
Wykonanie na
Struktura
% wyk.
dzień 31.12.2009 r. dzień 31.12.2009r
dochodów
Dochody ogółem, w tym:
21.192.734,21
23.019.389,15
108,62
100,00
1. Dochody własne
10.854.781,21
11.045.200,78
101,75
47,98
w tym:
- udziały w podatkach
4.827.993
4.375.605,70
90,63
stanowiących dochód budżetu
państwa
2. Subwencje
7.055.924
7.055.924
100,00
30,65
3. Dotacje celowe z budżetu
3.282.029
3.514.104,42
107,07
15,27
państwa
w tym:
dotacje celowe na realizację
2.833.023
2.763.540,58
97,55
zadań z zakresu amin. rządowej
i innych zadań zlec.
4. Dochody z funduszy
1.404.159,95
6,10
pomocowych
Największy udział procentowy w dochodach ogółem stanowią dochody własne (47,98%), do których zalicza się między innymi
wpływy z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływ z tytułu podatków i opłat lokalnych, dochody z
najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetki od środków finansowych pozostających okresowo na rachunku bankowym.
Drugą pod względem wielkości pozycję stanowią subwencje (30,65%).
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tegrowany
Program
Operacyjnego
Rozwoje
RegioNajwiększy
udziałzostały
procentowy
w dochodach
Wydatki
za okres 2009r.
zrealizowane
w wysokościogó89,21% założeń
planowych.
W strukturze
wydatki bieżące
stanowiły
nalnegorefundacja
wcześniej
poniesionych
wydatłem
stanowią
dochody
własne
(47,98%),
do
których
66,96% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 33,04%.
zalicza się między innymi wpływy z tytułu udziału(w
w zł) ków).
W strukturze
dochodów – (6,10%).
podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, Wykonanie
na
polokalnych,
zmianach dochody
na
%
Struktura
wpływ z tytułu podatków iPlan
opłat
dzień 33.12.2009
dzień 31.12.2009 r.
wykonania wydatków
Zrealizowane
dochody o charakterze bieżącym z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odr.
20.725.221,94
zł
setki
od
środków
finansowych
pozostających
okreWydatki ogółem, w tym:
25.634.683,21
22.868.900,28
89,21
100,00
Zrealizowane
dochody
o charakterze
majątkowym
sowo
na
rachunku
bankowym.
- bieżące
17.416.426,21
15.312.288,72
87,92
66,96
2.294.167,21
zł.
Drugą
pod
względem
wielkości
pozycję
stanowią
- majątkowe
8.218.257.7.556.611,56
91,95
33,04

subwencje (30,65%).
Wykonanie
dochodów
budżetowych
w stosunku
Następną
pozycję
pod względem
wielkości
stanoWykonanie
wydatków
budżetowych
w stosunku
do wielkości
planowanych,
w układzie
poszczególnych
działów, rozdziałów
i
paragrafów
klasyfikacji
budżetowej,
przedstawia
nr 2 wraz do
z częścią
opisowa
do niniejszego sprawozdania.
wielkości
planowanych,
w układzie poszczególwią dotacje
(15,27%).
Składają
się na załącznik
nie:
nych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adPlan
wydatków rządowej
inwestycyjnych
wraz z częścią opisową
przedstawiony
został w zał. nr
3 do niniejszejzał.
informacji.
budżetowej,
przedstawia
nr 1 wraz z częścią
ministracji
– 2.763.540,58
zł (szczegółoopisową do sprawozdania.
wo zostały przedstawione w zał. nr 4 do niniejszej
W informacji)
załączniku nr 4 opisane zostały dotacje oraz wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych
jednostkom
samorządu
terytorialnego.
- dotacje
celowe
z budżetu
państwa na realizacje
Wydatki
własnych zadań bieżących – 417.563,84 zł
Załącznik nr 5 dotyczy półrocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje
Wydatki za okres 2009r. zostały zrealizowane w
własne
gmin
–
333.000
zł.
wysokości
89,21% założeń planowych. W strukNa zaplanowany deficyt w kwocie 4.441.949 zł Gmina zrealizowała w 2009 r.
turze
wydatki
bieżące
stanowiły
66,96%
udzia-i
nadwyżkę w wysokości 150.488,87 zł. Sytuacja taka jest głównie konsekwencją uzyskanych
oszczędności
w wydatkach
bieżących
Kolejną
pozycją
uzyskanych
dochodów
są
dochołu,
natomiast
wydatki
o
charakterze
majątkowym
majątkowych oraz ponadplanowych dochodów (108,62%).
33,04%.
dy z Wydatki
funduszy
(program
Comenius)
w
za pomocowych
okres 2009r. zostały
zrealizowane
w wysokości
89,21% założeń planowych. W strukturze wydatki bieżące stanowiły
W wysokości
2009 r.
Gmina
zaciągnęła
pożyczkę
(WFOŚiGW
w
Poznaniu)
w
wysokości
1.792.700 zł.
2.608,74
zł
oraz
1.401.551,21
zł
(Zin66,96% udziału, natomiast wydatki o charakterze majątkowym 33,04%.
(w zł)
Wykonanie na
Plan po zmianach na
%
Struktura
dzień 33.12.2009
dzień 31.12.2009 r.
wykonania wydatków
r.
Wydatki ogółem, w tym:
25.634.683,21
22.868.900,28
89,21
100,00
- bieżące
17.416.426,21
15.312.288,72
87,92
66,96
- majątkowe
8.218.257.7.556.611,56
91,95
33,04
Wykonaniewydatków
wydatków budżetowych
w stosunku
do wielkościZałącznik
planowanych,
w dotyczy
układzie poszczególnych
działów, rozdziałów i
Wykonanie
budżetowych
w stosunku
nr 5
półrocznego sprawozdania
paragrafów klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisowa do niniejszego sprawozdania.
do wielkości planowanych, w układzie poszczególz realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowinych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
ska i Gospodarki Wodnej.
Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową przedstawiony został w zał. nr 3 do niniejszej informacji.
budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 wraz z częścią opisowa
do niniejszego
sprawozdania.
Na zaplanowany
w kwocie
4.441.949
W załączniku
nr 4 opisane zostały
dotacje oraz wydatki dotyczące
zadań z zakresudeficyt
administracji
rządowej
oraz innych zł
zadań
Gmina zrealizowała w 2009 r.
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
Plan wydatków inwestycyjnych wraz z częścią
nadwyżkę w wysokości 150.488,87 zł. Sytuopisową
przedstawiony
w zał.
nr 3 do niniejacja
taka jest
głównie
konsekwencją
Załącznik
nr 5 dotyczy został
półrocznego
sprawozdania
z realizacji
Gminnego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i uzyskanych
Gospodarki Wodnej.
szej informacji.
oszczędności w wydatkach bieżących i majątkowych oraz
ponadplanowych
dochodów (108,62%).
Na zaplanowany deficyt w kwocie 4.441.949 zł Gmina zrealizowała
w 2009
r.
w wysokości
150.488,87
zł. Sytuacja
jest głównie konsekwencją uzyskanych oszczędności w wydatkach bieżących i
W nadwyżkę
załączniku
nr 4 opisane
zostały
dotacjetaka
oraz
majątkowych
oraz zadań
ponadplanowych
dochodów
(108,62%). W 2009 r. Gmina zaciągnęła pożyczkę (WFOŚiGW
wydatki
dotyczące
z zakresu
administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom
w Poznaniu) w wysokości 1.792.700 zł.
W 2009terytorialnego.
r. Gmina zaciągnęła pożyczkę (WFOŚiGW w Poznaniu) w wysokości 1.792.700 zł.
samorządu
Zał. 1. Sprawozdanie z dochodów budżetu Gminy Żelazków za 2009 r.
Dział Rozdz.
010

01010
Dział Rozdz.
010

01095
01010

01095

	
  

020

02001

Zał. 1.
%
§
Treść
Plan
Wykonanie
wykonania
SPRAWOZDANIE Z DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2009 R.
Rolnictwo i łowiectwo
440.450,00
438.786,75 99,62%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
0,00
378,00 % 0,00%
§
Treść
Plan
Wykonanie 378,00
0960
dobrow. wpł. - kanal
- porozumienia
0,00
0,00%
wykonania
Pozostała
działalność
440.450,00
438.408,75
99,54%
Rolnictwo i łowiectwo
440.450,00
438.786,75 99,62%
2010 Infrastruktura
Dotacje celowewodociągowa
otrzymane z budżetu
państwa
430.950,00
428.908,75
99,53%
i
0,00
378,00
0,00%
na
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
sanitacyjna wsi
administracji rządowej oraz innych zadań
0960 dobrow. wpł. - kanal - porozumienia
0,00
378,00
0,00%
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
440.450,00
438.408,75 99,54%
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielan.
9.500,00
9.500,00 100,00%
między jednostkami samorządu terytorialnego
76	
  
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Leśnictwo
1.600,00
1.566,87 97,93%
Gospodarka leśna
1.600,00
1.566,87 97,93%
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników
1.600,00
1.566,87 97,93%
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielan. między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
bieżących
Leśnictwo
Gospodarka leśna
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Drogi publiczne gminne
6260 Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestyc.
jednostek sektora finansów
publicznych
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki
mieszkaniowej
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
0970 wpływy z różnych dochodów wywóz nieczystości
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
0470 Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
0870 Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
0910 odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
0920 Pozostałe odsetki
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie

77	
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430.950,00

428.908,75

99,53%

9.500,00

9.500,00

100,00%

1.600,00
1.600,00
1.600,00

1.566,87
1.566,87
1.566,87

97,93%
97,93%
97,93%

30.000,00
30.000,00
30.000,00

217.500,00
30.000,00
30.000,00

725,00%
100,00%
100,00%

0,00
0,00

187.500,00
187.500,00

0,00%
0,00%

119.250,00
114.900,00

128.845,16
115.312,66

108,05%
100,36%

114.900,00

108.913,32

94,79%

0,00
0,00

3.425,68
2.973,66

4.350,00

13.532,50

311,09%

4.350,00

4.359,50

100,22%

0,00

9.116,00

0,00%

0,00

9,00

0,00%

0,00
74.300,00
71.600,00

48,00
76.775,71
71.022,75

0,00%
0,00%

0,00%
103,33%
99,19%
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2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Wybory do Parlamentu Europejskiego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na dof.
własnych zadań bież.
Dochody od osób prawnych, osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych.
0350 Podatek od działalności gospodarczej
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70.700,00

70.391,00

99,56%

900,00

631,75

70,19%

2.700,00

5.752,96

2.700,00
0,00
22.875,00

0,00
5.752,96
21.736,71

0,00%
0,00%
95,02%

1.480,00

1.419,78

95,93%

1.480,00

1.419,78

95,93%

4.199,00

3.122,89

74,37%

4.199,00

3.122,89

74,37%

17.196,00
17.196,00

17.194,04
17.194,04

99,99%
99,99%

10.000,00

10.000,00

100,00%

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

100,00%
100,00%

8.879.937,00 10.143.061,55

114,22%

213,07%

7.000,00

19.701,20

281,45%

7.000,00

19.647,96

280,69%
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osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
należności zahipotekowane
Wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
należności zahipotekowane
Wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z rożnych dochodów
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Dywidendy
Wpływy z dywidend
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
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0,00

53,24

1.682.914,00

1.582.084,06

94,01%

1.338.012,00
58.700,00
11.602,00
159.500,00
115.100,00

1.352.306,22
61.329,00
11.730,00
170.227,00
-69.201,00

101,07%
104,48%
101,10%
106,73%
0,00%

0,00
0,00
0,00

29.883,94
132,00
25.676,90

2.022.930,00

3.854.615,00

636.961,00
897.398,00
1.171,00
302.800,00
9.700,00
174.900,00

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
190,55%

690.767,34 108,45%
843.953,38 94,04%
1.122,80 95,88%
338.361,80 111,74%
11.512,00 118,68%
1.936.052,19 1106,95%

0,00
0,00
0,00

2.690,91
12.379,70
17.774,88

0,00%
0,00%
0,00%

339.100,00

310.115,49

91,45%

40.000,00
270.000,00

33.679,94
251.596,46

84,20%
93,18%

29.100,00

24.672,09

84,78%

0,00
0,00
4.827.993,00

17,00
150,00
4.375.605,70

0,00%
0,00%
90,63%

4.749.993,00

4.317.751,00

90,90%

78.000,00

57.854,70

74,17%

0,00
0,00
7.105.924,00
5.417.322,00

940,10
940,10
7.209.608,58
5.417.322,00

0,00%
0,00%
101,46%
100,00%
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terytorialnego
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
lub innych jednostek
2750 Środki na uzupełnienie dochodów
gmin
Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla
gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z rożnych dochodów
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
0970 wpływy z różnych dochodów
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Gimnazja
0750 Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0920 Pozostałe odsetki
0927 Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
2360 Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
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5.417.322,00

5.417.322,00

100,00%

26.191,00

26.191,00

100,00%

26.191,00

26.191,00

100,00%

1.612.411,00

1.612.411,00

100,00%

1.612.411,00

1.612.411,00

100,00%

50.000,00
50.000,00
0,00
27.074,00
26.150,00
7.320,00

153.684,58
143.672,09
10.012,49
48.634,05
44.367,20
10.934,00

307,40%
287,34%
0,00%
179,63%
169,66%
149,38%

3.700,00
0,00
15.130,00

4.257,40
14.072,37
15.103,00

115,06%
0,00%
98,82%

0,00
0,00

3.546,85
655,74

0,00%
0,00%

0,00
0,00
924,00
924,00

282,37
2.608,74
720,00
720,00

0,00%
0,00%
77,92%
77,92%

2.647.800,00
2.234.825,00

2.569.094,51
2.171.400,44

97,03%
97,16%

2.233.602,00

2.167.944,44

97,06%

1.223,00

3.456,00

282,58%
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zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Usługi opiekuńcze
wpływy z usług
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Edukacyjna opieka wychowawcza
Pomoc materialna dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Środki na dofinansowanie własnych
inwest. gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
Wpływy i wydatki związane z opłatą
produktową
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11.846,00

11.047,17

93,26%

7.190,00

6.854,64

95,34%

4.656,00

4.192,53

90,05%

214.515,00

197.066,76

91,87%

67.706,00

67.705,04

99,99%

146.809,00

129.361,72

88,12%

108.414,00
4.100,00
104.314,00

107.177,29
2.863,29
104.314,00

98,86%
69,84%
100,00%

0,00
0,00
78.200,00
78.200,00

4.202,85
4.202,85
78.200,00
78.200,00

0,00%
0,00%
100,00%
100,00%

98.973,00
98.973,00
98.973,00

85.672,59
85.672,59
85.672,59

86,56%
86,56%
86,56%

1.401.551,21

1.402.106,67

100,04%

1.401.551,21
1.401.551,21

1.401.551,21
1.401.551,21

100,00%
100,00%

0,00

555,46

0,00%
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0400 wpływy z opłaty produktowej
Kultura fizyczna i sport
92601
Obiekty sportowe
6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami
samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych
gmin (związków gmin)
Razem

CzęśćCzęść
opisowa
do zał. Nr
- dochody
opisowa
do1 zał.
Nr 1 - dochody
Dz. 010
Rolnictwo
i łowiectwo
Dz.– 010
– Rolnictwo
i łowiectwo
Plan:Plan:
440.450
zł
440.450 zł
Wykonanie: 438.786,75 zł tj. 99,62% planu

Poz. 3560

0,00
333.000,00
333.000,00
333.000,00

555,46
666.000,00
666.000,00
333.000,00

0,00%
200,00%
200,00%
100,00%

0,00

333.000,00

0,00%

21.192.734,21 23.019.389,15

108,62%

ści Skarszew w zakresie chodnika (dotacja celowa
z powiatu).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
Plan: 0,00
Wykonanie: 187.500 zł tj. 0,00% planu
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
01010 – Infrastruktura wodociągowa i
Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dofinanPlan:Rozdział
- zł
sanitacyjna
wsizł tj. 0,00% planu
sowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w
Wykonanie:
378,00
Plan:w -tym
zł rozdziale pochodzą z dobrowolnych wpłat komitetówwysokości
zł. zadania pod nazwą „Budowa
Dochody
społecznych187.500
budowy kanalizacji.
Wykonanie: 378,00 zł tj. 0,00% planu
dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokoRozdział
01095 –wPozostała
działalność
Dochody
tym rozdziale
pochodzą z dobrowolści minimum 4 m Janków i Zborów” oraz „Budowa
Plan:
440.450
zł
nych wpłat komitetów społecznych budowy kanadróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości
Wykonanie:
lizacji. 438.408,75 zł tj. 99,54% planu
minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obDochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa ręb:
związanej
ze zwrotem
rolnikom
podatkuAnielin”
akcyzowego,
Kokanin,
Zborów,
Helenów,
(na zasazawartego
w
cenie
oleju
napędowego
(428.908,75
zł)
oraz
pomocy
finansowej
uzyskanej
w
formie
dotacji
celowej
Urzędu
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
dzie refundacji wcześniej poniesionychodwydatków).
Marszałkowskiego (9.500 zł) na dofinansowanie remontu świetlicy – sali OSP Czartki.
Plan: 440.450 zł
Wykonanie: 438.408,75 zł tj. 99,54% planu
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Dz. 020 – Leśnictwo
Dochody
w
tym
rozdziale
dotyczą
dotacji
celowej
Plan: 119.250 zł
Plan: 1.600 zł
z budżetu
państwa
ze zwrotem rolnikom
Wykonanie: 128.845,16 zł tj. 108,05% planu
Wykonanie:
1.566,87
zł tj. związanej
97,93% planu
podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego
zł) oraz pomocy finansowej
Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospoRozdział
02001 (428.908,75
– Gospodarka leśna
uzyskanej
darki mieszkaniowej
Plan:
1.600 zł w formie dotacji celowej od Urzędu MarWykonanie:
1.566,87(9.500
zł tj. 97,93%
szałkowskiego
zł) naplanu
dofinansowanie remonPlan: 114.900 zł
Dochody
w
tym
rozdziale
są
związane
majątkowych.
tu świetlicy – sali OSP Czartki.z umowami najmu i dzierżawy składników
Wykonanie:
115.312,66 zł tj. 100,36% planu
Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują wpływy
Dz. 600
Transport
i łączność
Dz.– 020
– Leśnictwo
z najmu lokali mieszkalnych i lokali użytkowych oraz
Plan:Plan:
30.0001.600
zł
zł
wpływy za wywóz nieczystości oraz odsetki z tyt.
Wykonanie: 217.500 zł tj. 725% planu
Wykonanie: 1.566,87 zł tj. 97,93% planu
nieterminowych zapłat.
Wpływy z tytułu najmu lokali wyniosły 108.913,32
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Rozdział
02001
–
Gospodarka
leśna
zł,
natomiast zaległości 38.262,16 zł.
Plan: 30.000 zł
Plan: 1.600
Wpływy z tytułu wywozu nieczystości wynioWykonanie:
30.000 zł
zł tj. 100% planu
Wykonanie: 1.566,87 zł tj. 97,93% planu
sły 2.973,66 zł, natomiast zaległości wynoszą
Dochody
w zadania
tym rozdziale
są związane
z umowami
10.900,51
Powyższe
dotyczy
polegającego
na przebudowie
drogi powiatowej
nr 4327zł.
P w miejscowości Skarszew w zakresie chodnika
(dotacja
celowa
z powiatu).
najmu
i dzierżawy
składników majątkowych.
Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych zapłat
wyniosły 3.425,68 zł.
Rozdział
publiczne
gminne
Dz. 60016
600 –- Drogi
Transport
i łączność
Plan:Plan:
0,00 30.000 zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruWykonanie:
187.500217.500
zł tj. 0,00%
Wykonanie:
zł planu
tj. 725% planu
chomościami
Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 187.500 zł. zadania
Plan: 4.350 zł
pod nazwą „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m Janków i Zborów” oraz „Budowa dróg
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
Wykonanie: 13.532,50 zł tj. 311,09% planu
dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości minimum 4 m, oznaczonych ewidencyjnie jako obręb: Kokanin, Zborów, Helenów,
Plan:
30.000
zł
Anielin” (na zasadzie refundacji wcześniej poniesionych wydatków). Na kwotę wykonania składają się wpływy z tytułu:
Wykonanie: 30.000 zł tj. 100% planu
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
– 4.359,50 zł
Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan:Powyższe
119.250 zł dotyczy zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4327 P w miejscowo–9.116 zł
Wykonanie: 438.786,75 zł tj. 99,62% planu
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- odsetki – 57 zł.
Dz. 750 – Administracja publiczna
Plan: 74.300 zł
Wykonanie: 76.775,71 zł tj. 103,33% planu
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Plan: 71.600 zł
Wykonanie: 71.022,75 zł tj. 99,19% planu
Dochody ujęte w tym rozdziale obejmują dotację
celową z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie: ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych
w wysokości 70.391 zł Ponadto dochody ujęte w
tym rozdziale obejmują 5% udział Gminy we wpływach za dowody osobiste 631,75 zł.
Rozdział - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
Plan: 2.700 zł
Wykonanie: 5.752,96 zł tj. 213,07% planu
Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z różnych dochodów, w tym rozliczeń z lat ubiegłych.
Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan: 22.875 zł
Wykonanie: 21.736,71 zł tj. 95,02% planu
Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan: 1.480 zł
Wykonanie: 1.419,78 zł tj. 95,93% planu
Powyższe dotyczy dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Plan: 4.199 zł
Wykonanie: 3.122,89 zł tj. 74,37% planu
Dochody w tym rozdziale związane są z wyborami
uzupełniającymi do Rady Gminy.
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego
Plan: 17.196 zł
Wykonanie: 17.194,04 tj. 99,99% planu
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan: 10.000 zł
Wykonanie: 10.000 zł tj. 100% planu
Rozdział 75412 – Ochotnicze staże pożarne
Plan: 10.000 zł
Wykonanie: 10.000 zł tj. 100% planu
Dochody w tym rozdziale związane są z pomocą
finansową otrzymaną od Powiatu Kaliskiego z prze-

Poz. 3560, 3561

znaczeniem na dofinansowanie remontu części operacyjnej strażnicy OSP w Russowie.
Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Plan: 8.879.937 zł
Wykonanie: 10.143.061,55 zł tj. 114,22% planu
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych\
Plan: 7.000 zł
Wykonanie: 19.701,20 zł tj. 281,45 planu
W niniejszym rozdziale sklasyfikowane zostały
wpływy podatku dochodowego od osób fizycznych,
opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te
realizowane są za pośrednictwem Urzędu Skarbowego w Kaliszu.
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych’ podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
Plan: 1.682.914 zł
Wykonanie: 1.582.084,06 zł tj. 94,01% planu,
w tym:
- podatek od nieruchomości wykonano w wysokości 1.352.306,22 zł tj. 101,07% planu Zaległości w
podatku od nieruchomości osób prawnych na dzień
31.12.2009 r. wynoszą 172.991,47 zł. W okresie
2009 r. sporządzono 4. tytuły wykonawcze, na
łączną kwotę 143.730,10 zł.
- podatek rolny wykonano w wysokości 61.329 zł
tj. 104,48% planu
- podatek leśny wykonano w wysokości 11.730 zł
tj. 101,10% planu
- podatek od środków transportowych wykonano
w wysokości 170.227 zł tj. 106,73% planu
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w wysokości - 69.201 zł.
Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy.
- należności zahipotekowane - 29.883,94 zł
Zaległości zabezpieczone hipotecznie wynoszą
356.844,88 zł.
W 2009 r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 250.350 zł
- wpływy z różnych opłat – 132 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków – 25.676,90 zł
Rozdział 75616 – Wpływy z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.
Plan: 2.022.930 zł
Wykonanie: 3.854.615 zł. tj. 190,55% planu, w
tym:
- podatek od nieruchomości zrealizowany został w
wysokości 690.767,3 zł tj. 108,45% planu.
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Zaległości te wg stanu na dzień 31.12.2009 r.
wynoszą 345.890,39 zł.
Wobec zalegających podjęto działania egzekucyjne.
W okresie 2009r. sporządzono i przekazano do
Urzędów Skarbowych 246 tytułów wykonawczych
na łączną kwotę 402.030 zł.
- podatek rolny wykonany został w wysokości
843.953,38 zł tj.94,04% planowanych założeń
Zaległości w opłatach podatku rolnego wynoszą
63.097,74 zł.
W 2009 r. sporządzono 190 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.879,55 zł.
- podatek leśny wykonany został w wysokości
1.122,80 zł tj. 95,88 założeń planowych.
Zaległości w opłatach podatku leśnego wynoszą
96 zł
- podatek od środków transportowych wykonano
w wysokości 338.361,80 zł tj. 111,74% planu.
Zaległości w opłatach podatku wynoszą
11.040,50 zł. W celu wyegzekwowania należności
dokonano zabezpieczenia poprzez wystawienie 4
tytułów wykonawczych i przekazanie do Urzędów
Skarbowych na łączną kwotę 5.555 zł.
- podatek od spadków i darowizn (118,68%). W
okresie 2009r dochody budżetu gminy z tytułu tego
podatku wyniosły 11.512 zł i jest on realizowany za
pośrednictwem Urzędu Skarbowego
- podatek od czynności cywilnoprawnych (
1106,95%) Dochody budżetu z tytułu tego podatku
wyniosły 1.936.052,19 zł. Podatek jest realizowany przez Urząd Skarbowy.
- zaległości z podatków zniesionych. W okresie
2009 r. dochód związany z zaległościami zabezpieczonymi hipotecznie na nieruchomościach wyniósł
2.690,91 zł.
Zaległości w podatkach zniesionych i zabezpieczonych hipotecznie wynoszą 533.387,94 zł.
W 2009 r. dokonano wpisu na hipotekę w wysokości 383.405 zł.
- wpływy z różnych opłat – 12.379,70 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. wyniosły 17.774,88 zł.
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Plan: 339.100 zł.
Wykonanie: 310.115,49 zł tj. 91,45% planu
Dochody ujęte w tym rozdziale dotyczą:
- wpływów z opłaty skarbowej 33.679,94 zł
(84,20%) e
- wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego, i
opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej
24.672,09 zł (84,78%)
- wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 251.596,46 zł (93,18%)
- wpływów z różnych opłat i dochodów - 167 zł
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach sta-
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nowiących dochód budżetu państwa
Plan: 4.827.993 zł
Wykonanie: 4.375.605,70 zł tj. 90,63% planu
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.317.751 zł (90,90%)
Wpływy podatku od osób fizycznych planowane
są na podstawie informacji przekazywanej przez Ministerstwo Finansów.
- podatek dochodowy od osób prawnych 57.854,70 zł (74,17%)
Rozdział 75624 – Dywidendy
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 940,10 zł tj. 0,00% planu
Dz. 758 – Różne rozliczenia
Plan: 7.105.924 zł
Wykonanie: 7.209.608,58 zł tj. 101,46% planu
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan: 5.417.322 zł
Wykonanie: 5.417.322 zł tj.100% planu
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu terytorialnego lub innych
jednostek
Plan: 26.191 zł
Wykonanie: 26.191 zł tj. 100% planu
Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji
ogólnej dla gmin
Plan: 1.612.411 zł
Wykonanie: 1.612.411 zł tj. 100% planu
Wykonanie zgodne z planem wynikającym z zawiadomień Ministerstwa Finansów
Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
Plan: 50.000 zł
Wykonanie: 153.684,58 zł tj. 307,40% planu
W rozdziale tym ujęte są dochody z tytułu odsetek
od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Plan: 27.074 zł
Wykonanie: 48.634,05 zł tj. 179,63% plan
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
Plan: 26.150 zł
Wykonanie: 44.367,20 zł tj. 169,66% planu
Rozdział ten obejmuje dochody z najmu, naliczonych odsetek od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z
lat ubiegłych) oraz dotację celową z budżetu państwa (15.103 zł) na realizację własnych zadań bieżących – sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole („Radosna Szkoła”).
Rozdział 80110 – Gimnazja
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Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 3.546,85 zł tj. 0,00% planu
Rozdział ten obejmuje odsetki uzyskane od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku
bankowym funduszy pomocowych w wysokości
2.608,74 zł pozostałe odsetki w wysokości 282,37
zł oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 655,74 zł.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Plan: 924 zł
Wykonanie: 720 zł tj. 77,92% planu
Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu
państwa na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego
nauczycieli.
Dz.852 – Pomoc społeczna
Plan: 2.647.800 zł
Wykonanie: 2.569.094,51 zł tj. 97,03% planu
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Plan: 2.234.825 zł
Wykonanie: 2.171.400,44 zł tj. 97,16% planu
Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie oraz dochody jst związane z realizacją w/w
zadań.
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne.
Plan: 11.846 zł
Wykonanie: 11.047,17 zł tj. 93,26% planu
Rozdział ten uwzględnia dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (6.854,64 zł) oraz dotację celową z budżetu
państwa na realizację własnych zadań bieżących
(4.192,53 zł).
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan: 214.515 zł
Wykonanie: 197.066,76 zł tj. 91,87% planu
Rozdział ten obejmuje dotację celową z budżetu
państwa przeznaczoną na wypłatę zasiłków, pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
(99,99%) a także dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (88,12%).
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
Plan: 108.414 zł
Wykonanie: 107.177,29 zł tj. 98,86% planu
W rozdziale tym uwzględniona została dotacja z
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budżetu państwa na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (104.314 zł) oraz uzyskane odsetki od środków na rachunku bankowym
(2.863,29 zł).
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 4.202,85 zł tj. 0,00% planu
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan: 78.200 zł
Wykonanie: 78.200 zł tj. 100% planu
W rozdziale tym sklasyfikowana została dotacja
na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego w
zakresie dożywiania uczniów (wieloletni program
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”).
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan: 98.973 zł
Wykonanie: 85.672,59 zł tj. 86,56% planu
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan: 74.195 zł
Wykonanie: 50.095 zł tj. 67,52% planu
Rozdział ten uwzględnia otrzymaną dotację celową
z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym oraz dofinansowanie zakupu
podręczników dla uczniów.
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan: 1.401.551,21 zł
Wykonanie: 1.402.106,67 zł. tj. 100,04% planu
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
Plan: 1.401.551,21 zł
Wykonanie: 1.401.551,21 zł tj. 100% planu
Dochody w tym rozdziale dotyczą otrzymanych
środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III- Rozwój lokalny
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego 2004-2006 ( refundacja wcześniej
poniesionych wydatków na realizację Projektu pn.
„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
w miejscowościach: Garzew, Goliszew).
Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat produktowych.
Plan: 0,00 zł
Wykonanie: 555,46 zł tj. 0,00% planu
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
Plan: 333.000 zł
Wykonanie: 666.000zł tj. 200% planu
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
Plan: 333.000
Wykonanie: 666.000 zł tj. 200% planu

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

– 21121 –

Poz. 3561

Powyższe
dotyczy
otrzymanej
dotacjiwynosi
z Urzędu
zaległości
wpływach
z dochodów GmiStan
zaległości we
wpływach
z dochodów Gminy
- 1.646.072,42Stan
zł, nadpłat
wynosi -we
5.729,17
zł
Marszałkowskiego oraz dotacji celowej z budżetu
ny wynosi - 1.646.072,42 zł, nadpłat wynosi państwa na realizację inwestycji pn. „Moje boisko
5.729,17 złZaległości
Nadpłaty
Czynsze
38.262,16
471,33
– Orlik 2012”,
Wywóz nieczystości
10.900,51
Stan zaległości we wpływach z dochodów Gminy wynosi - 1.646.072,42 zł, nadpłat wynosi - 5.729,17 zł
Wpływy z usług
213,50
Za użytkowanie wieczyste, zarząd
3.575,72
Zaległości
Nadpłaty
Podatek od nieruchomości osób prawnych
172.991,47
491,22
Czynsze
38.262,16
471,33
Podatek rolny osób prawnych
81
168,50
Wywóz
nieczystości
10.900,51
Podatek leśny osób prawnych
10
36,26
Wpływy
z
usług
213,50
Podatek od śr. transportowych – osoby prawne
1.300
Za użytkowanie
wieczyste,
zarząd
Podatek
od nieruchomości
osoby fizyczne
345.890,39 3.575,72
1.732,47
Podatek
172.991,47
491,22
Podatek
rolnyod
odnieruchomości
osób fizycznychosób prawnych
63.097,74
2.412,49
Podatek
leśnyrolny
od osób
96
Podatek
osóbfizycznych
prawnych
81 4,10
168,50
Podatek
od środków
transportowych
11.040,50
412,80
Podatek
leśny osób
prawnych os. fizyczne
10
36,26
Zaliczki
alimentacyjne
108.380,61
Podatek
od śr. transportowych – osoby prawne
1.300
Zaległości
z
podatków
zniesionych
–
przeniesionych
do
ewidencji
890.232,82
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne
345.890,39
1.732,47
zaległości zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach
Podatek rolny od osób fizycznych
63.097,74
2.412,49
Razem
1.646.072,42
5.729,17

Podatek leśny od osób fizycznych
96
4,10
Podatek
od
środków
transportowych
os.
fizyczne
11.040,50
412,80
W stosunku do zalegających wysłano upomnienia w ilości 1.532, sporządzono 473 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 586.379,35 zł
oraz
dokonano
zabezpieczenia długu na hipotece na łączną kwotę 633.755 zł.
Zaliczki
alimentacyjne
108.380,61
Zaległości z podatków zniesionych – przeniesionych do ewidencji
890.232,82
Sutki
udzielonych
ulg i zwolnień przez
gminę wynoszą
zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 1,79%
zaległości
zabezpieczonych
hipotecznie
na 411.097,43
nieruchomościach
uzyskanych dochodów budżetowych.
Razem
1.646.072,42
5.729,17

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 902.226,75 zł, w tym:
stosunku
do
zalegających
wysłano
upomnienia
w ilości 1.532,
sporządzono
473 tytuły
wykonawcze
na łączną kwotę 586.379,35 zł
- WW
podatek od
stosunku
donieruchomości
zalegających
wysłano
upomnienia
wynoszą
902.226,75
zł, w
tym:
oraz
dokonano
zabezpieczenia
długu
na
hipotece
na
łączną
kwotę
633.755
zł.
a)
osoby
prawne
77.893,50
zł
w ilości 1.532, sporządzono 473 tytuły wykonaw- podatek od nieruchomości
b)
osoby fizyczne - 201.909 zł
cze
na łączną
kwotę 586.379,35 zł oraz dokonano
a) osoby prawne - 77.893,50 zł
- Sutkipodatek
rolny ulg i zwolnień przez gminę wynoszą 411.097,43 zł – całość dotyczy podatku od nieruchomości i stanowi 1,79%
udzielonych
zabezpieczenia
długu
na hipotece
na łączną kwotę
b) osoby fizyczne - 201.909 zł
a) uzyskanych
osoby prawne
24.137,75
zł
dochodów budżetowych.
633.755
zł. fizyczne - 336.454,50 zł
- podatek rolny
b)
osoby
a) osoby prawne - 24.137,75 zł
- Skutki
podatek
od
środków
transportowych
obniżenia górnych stawek podatkowych wynoszą 902.226,75 zł, w tym:
a)Sutki osoby
prawne - 103.966
zł
udzielonych
ulg
i
zwolnień
przez
gminę
wyb) osoby fizyczne - 336.454,50 zł
podatek od nieruchomości
b)
osoby fizyczne zł
- 157.866
zł dotyczy podatku od
noszą
411.097,43
– całość
- podatek od środków transportowych

a)
osoby prawne - 77.893,50 zł
nieruchomości
i stanowi
dochob)
osoby
fizyczne -1,79%
201.909uzyskanych
zł
dów- budżetowych.
podatek rolny
a)
osoby prawne - 24.137,75 zł
Skutki
obniżenia
górnych
stawekzł podatkowych
b)
osoby fizyczne
- 336.454,50
podatek od środków transportowych
a)
osoby prawne - 103.966 zł
b)
osoby fizyczne - 157.866 zł

a) osoby prawne - 103.966 zł
b) osoby fizyczne - 157.866 zł

Zał. 2.

SPRAWOZDANIE Z WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻELAZKÓW ZA 2009 R.
Dział Rozdz.
010
01010

§

4300
4430
6050
01030

Dział Rozdz.
2850
010
01010

	
  

Treść
Plan
Wykonanie
%
Rolnictwo i łowiectwo
919.972,00
738.020,43 80,22%
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
438.900,00
268.364,48 61,14%
wsi
Zakup usług pozostałych
56.000,00
3.104,83 5,54%
Różne opłaty i składki
44.800,00
34.801,05 77,68%
Wydatki inwestycyjne
jednostek
230.458,60
68,16%
SPRAWOZDANIE
Z WYDATKÓW
BUDŻETU338.100,00
GMINY ŻELAZKÓW
ZA 2009
R.
budżetowych
Izby rolnicze
21.122,00
18.056,60 85,49%
§
Treść
Plan
Wykonanie
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
21.122,00
18.056,60 85,49%
Rolnictwo i łowiectwo
919.972,00
738.020,43
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
Infrastruktura
wodociągowa i sanitacyjna
438.900,00
268.364,48
podatku
rolnego

wsi
87	
  
4300 Zakup usług pozostałych
4430 Różne opłaty i składki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
01030
Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego

Zał. 2.

%
80,22%
61,14%

56.000,00
44.800,00
338.100,00

3.104,83
34.801,05
230.458,60

5,54%
77,68%
68,16%

21.122,00
21.122,00

18.056,60
18.056,60

85,49%
85,49%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

01095
4270
4300
4430
4740

4750
600
60014
6050
60016
4210
4270
4300
6050
60017
6050
60095
4270
6050
700
70004
4170
4260
4270
4300
6050
6060
70005
4210
4300
4430
4610
710
71004
4300
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4370

4410

– 21122 –

Pozostała działalność
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
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110.850,00
1.094.000,00

1.230.970,44
317,40
123.203,34
86.894,55
1.020.555,15

90,59%
6,35%
82,69%
78,39%
93,29%

9.100,00
9.100,00

8.540,00
8540,00

93,85%
93,85%

486.100,00
6.000,00
480.100,00

398.501,96
4880,00
393.621,96

81,98%
81,33%
81,99%

404.300,00
387.500,00

319.501,85
308.592,59

79,03%
79,64%

3.000,00
3.500,00
52.000,00
51.000,00
212.000,00

1.800,00
2.409,05
33.717,57
33.720,18
171.065,79

60,00%
68,83%
64,84%
66,12%
80,69%

66.000,00

65.880,00

99,82%

16.800,00
500,00
15.500,00
300,00
500,00

10.909,26
0,00
10.707,30
201,96
0,00

64,94%
0,00%
69,08%
67,32%
0,00%

55.000,00
55.000,00
55.000,00
2.591.050,00
152.550,00
101.250,00
8.600,00
16.700,00
2.700,00
4.000,00
14.000,00
2.500,00

38.497,40
38.497,40
38.497,40
1.994.654,19
142.835,68
100.098,38
8.344,27
16.419,39
2.474,97
3.722,15
9.905,11
1.404,95

70,00%
70,00%
70,00%
76,98%
93,63%
98,86%
97,03%
98,32%
91,67%
93,05%
70,75%
56,20%

300,00

100,46

33,49%
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Województwa Wielkopolskiego Nr 192
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4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
75022
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
75023
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
4610 Koszty postępowania sądowego i
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500,00

0,00

0,00%

1.000,00

0,00

0,00%

1.000,00

366,00

36,60%

127.000,00

115.546,55

90,98%

110.000,00
7.800,00
500,00

107.432,26
5.559,47
0,00

97,67%
71,28%
0,00%

1.000,00
1.000,00
500,00
2.500,00

0,00
422,12
0,00
1.571,50

0,00%
42,21%
0,00%
62,86%

2.000,00
700,00

0,00
0,00

1.000,00

561,20

56,12%

2.185.500,00

1.634.049,41

74,77%

15.000,00

6.375,15

42,50%

1.242.000,00
102.600,00
194.250,00
32.950,00
34.900,00

945.479,99
69.369,19
147.585,14
23.033,37
22.901,00

76,13%
67,61%
75,98%
69,90%
65,62%

5.000,00
107.725,00
4.000,00

953,00
66.148,28
1.025,76

19,06%
61,40%
25,64%

35.000,00
24.500,00
2.000,00
196.000,00
5.000,00
12.000,00

26.612,07
16.173,30
180,00
168.430,63
3.718,56
7.680,83

76,03%
66,01%
9,00%
85,93%
74,37%
64,01%

18.000,00

9.358,33

51,99%

2.000,00

964,53

48,23%

15.000,00
22.000,00
32.075,00

0,00%
0,00%

9.439,59 62,93%
16.238,00 73,81%
32.075,00 100,00%

500,00
4.000,00

0,00
3.079,47

0,00%
76,99%

25.000,00

19.260,81

77,04%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

75075

75095

751

75101

75109

75113

754
75404
75412
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prokuratorskiego
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek
Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
4300 Zakup usług pozostałych
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4410 Podróże służbowe krajowe
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Wybory do Parlamentu Europejskiego
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4410 Podróże służbowe krajowe
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy wojewódzkie Policji
3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
2820 Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
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15.000,00

9.909,80

66,06%

2.000,00

0,00

25.000,00

17.111,77

68,45%

12.000,00

10.945,84

91,22%

55.000,00

36.895,72

67,08%

27.000,00
28.000,00
71.000,00
40.000,00
23.000,00
8.000,00
22.878,00

19.136,35 70,88%
17.759,37 63,43%
65.326,83 92,01%
40.000,00 100,00%
21.798,59 94,78%
3.528,24 44,10%
21.737,92 95,02%

0,00%

1.480,00

1.419,78

95,93%

1.480,00
4.199,00

1.419,78
3.122,89

95,93%
74,37%

2.860,00
64,00
11,00
419,00
540,00
155,00
150,00

2.190,00 76,57%
63,64 99,44%
10,26 93,27%
419,00 100,00%
296,96 54,99%
0,00 0,00%
143,03 95,35%

17.199,00
10.890,00
288,00
32,00
2.574,00
3.029,00
240,00
146,00

17.195,25 99,98%
10.890,00 100,00%
287,75 99,91%
32,00 100,00%
2.574,00 100,00%
3.026,06 99,90%
239,98 99,99%
145,46 99,63%

225.280,00

197.306,88

24.000,00
24.000,00
198.480,00
38.753,00

24.000,00 100,00%
24.000,00 100,00%
172.110,64 86,71%
38.753,00 100,00%

1.672,00
3.000,00
550,00

860,00
2.641,88
68,03

87,58%

51,44%
88,06%
12,37%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192

4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360

4430
6230
75414
4260
4360

756

75647
4100
757
75702

8070

758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370

4390
4410
4430

– 21125 –

Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Obrona cywilna
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych
oraz od krajowych pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
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25.000,00
38.500,00
3.000,00
25.000,00
5.000,00
10.450,00
500,00

20.075,93
34.127,15
2.390,56
19.343,93
4.770,00
6.239,42
273,74

80,30%
88,64%
79,69%
77,38%
95,40%
59,71%
54,75%

7.000,00
40.055,00

6.715,00
35.852,00

95,93%
89,51%

2.800,00
1800,00
1.000,00

1.196,24
668,95
527,29

42,72%
37,16%
52,73%

29.000,00

20.204,00

69,67%

29.000,00

20.204,00

69,67%

29.000,00
44.320,00
44.320,00

20.204,00
0,00
0,00

69,67%
0,00%
0,00%

44.320,00

0,00

395.000,00
395.000,00
395.000,00
9.909.046,00
5.107.521,00
236.000,00

0,00
0,00
0,00
9.464.548,67
4.841.386,53
224.623,48

2.912.177,00
218.423,00
525.900,00
83.300,00
13.150,00
173.280,00
20.790,00

2.829.980,60 97,18%
218.423,00 100,00%
490.663,34 93,30%
75.903,36 91,12%
12.423,00 94,47%
160.440,66 92,59%
19.297,87 92,82%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
95,51%
94,79%
95,18%

120.805,00
30.676,00
4.863,00
61.824,00
3.110,00
9.976,00

111.531,42
29.321,33
4.235,00
53.943,91
2.887,60
8.692,58

92,32%
95,58%
87,09%
87,25%
92,85%
87,13%

1.599,00

1.598,20

99,95%

500,00
6.369,00

341,06
6.044,70

68,21%
94,91%

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
80104
Przedszkola
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień(umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4580 Pozostałe odsetki
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
80110
Gimnazja
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydakt.
książek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie
ekspertyz, analiz i opinii
4410 Podróże służbowe krajowe
4430 Różne opłaty i składki
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182.546,00

182.546,00 100,00%

427,00

409,00

95,78%

1.868,00

1.425,04

76,29%

21.036,00

20.520,40

97,55%

478.902,00

386.134,98

80,63%

2.140.789,00
149.196,00

2.060.143,87
117.584,26

96,23%
78,81%

31.360,00

28.797,17

91,83%

317.953,00
22.240,00
58.950,00
9.880,00
7.860,00
4.300,00

299.037,21
21.716,00
52.552,90
8.335,66
7.637,41
3.415,71

94,05%
97,64%
89,15%
84,37%
97,17%
79,44%

3.100,00
500,00
2200,00
450,00

3.000,00 96,77%
500,00 100,00%
1.397,20 63,51%
449,61 99,91%

21.385,00

21.385,00 100,00%

11.415,00
1.500.000,00

11.414,50
1.482.921,24

99,99%
98,86%

2.276.511,00
119.200,00

2.188.913,66
116.845,49

96,15%
98,02%

1.455.200,00
111.173,00
250.100,00
39.000,00
1.716,00
101.583,00
2.120,00

1.407.187,90
111.133,00
233.693,90
35.571,25
756,00
94.703,81
1.862,05

96,70%
99,96%
93,44%
91,21%
44,06%
93,23%
87,83%

23.500,00
7.515,00
2.780,00
22.578,00
1000,00
7.080,00

21.780,75
7.504,59
2.724,00
17.965,14
778,70
6.382,02

92,68%
99,86%
97,99%
79,57%
77,87%
90,14%

1.000,00

0,00

2.000,00
2.000,00

1.811,26
1.885,30

0,00
90,56%
94,27%

Dziennik Urzędowy
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80113
80146

80195

851
85153

85154
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4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4580 Pozostałe odsetki
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
4300 Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4300 Zakup usług pozostałych
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
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81.313,00

81.313,00 100,00%

223,00
250,00

223,00 100,00%
250,00 100,00%

1.380,00

1.043,58

75,62%

8.800,00

8.498,93

96,58%

35.000,00

34.999,99

99,99%

173.205,00
173.205,00
35.670,00
4.010,00
20.565,00
300,00
10.795,00

170.338,92 98,35%
170.338,92 98,35%
33.607,46 94,22%
2.490,46 62,11%
20.545,00 99,90%
300,00 100,00%
10.272,00 95,16%

175.350,00
120,00
19,00
785,00
124.800,00
49.626,00

170.158,23 97,04%
0,00 0,00%
0,00 0,00%
720,00 91,72%
119.812,23 96,00%
49.626,00 100,00%

547.733,00
30.000,00
10.000,00
19.000,00
1.000,00

236.606,65
200,00
0,00
0,00
200,00

43,20%
0,67%
0,00%
0,00%
20,00%

517.733,00
65.500,00
4.960,00
10.639,00
1.740,00
30.000,00
65.000,00
3.000,00
22.733,00
300,00
102.300,00
1.000,00
1.000,00

236.406,65
56.053,03
3.437,03
9.730,73
1.644,53
21.810,00
54.007,03
1.603,53
3.525,00
0,00
78.942,86
0,00
0,00

45,66%
85,58%
69,29%
91,46%
94,51%
72,70%
83,09%
53,45%
15,51%
0,00%
77,17%
0,00%
0,00%

2.000,00
2.061,00

562,38 28,12%
2.061,00 100,00%

3.000,00

1.545,00

1.000,00

0,00

1.500,00

1.484,53

51,50%
0,00%

98,97%
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6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
3110 Świadczenia społeczne
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i
4300 Zakup usług pozostałych
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
4700 Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
4740 Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
3110 Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4240 Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
4260 Zakup energii
4280 Zakup usług zdrowotnych
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci internet
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług

94	
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200.000,00

0,00

3.403.050,00
180.000,00
180.000,00

3.190.517,70
167.544,70
167.544,70

93,75%
93,08%
93,08%

2.234.825,00

2.169.167,44

97,06%

2.151.202,00
44.500,00
2.000,00
18.000,00
1.200,00
2.400,00
200,00

2.092.478,40
43.788,70
1.928,12
15.697,44
1.111,46
821,82
160,00

97,27%
98,40%
96,41%
87,21%
92,62%
34,24%
80,00%

8.223,00
700,00

7.035,27
544,94

85,56%
77,85%

600,00
1.831,00

409,58 68,26%
1.831,00 100,00%

1.200,00

1.067,00

88,92%

600,00

220,33

36,72%

2.169,00

2.073,38

95,59%

11.846,00

11.047,17

93,26%

11.846,00
324.515,00

11.047,17
258.284,02

93,26%
79,59%

324.515,00
49.100,00
49.100,00
382.964,00
2.500,00

258.284,02
34.599,62
34.599,62
364.446,89
2.491,02

79,59%
70,47%
70,47%
95,16%
99,64%

254.414,00
18.000,00
42.000,00
6.500,00
4.100,00
13.910,00
240,00

240.208,49
17.925,50
41.209,48
6.323,65
4.080,00
13.792,42
238,00

94,42%
99,59%
98,12%
97,29%
99,51%
99,15%
99,17%

2.000,00
80,00
20.000,00
800,00
4.633,00

0,00%

1.562,12 78,11%
80,00 100,00%
18.747,51 93,74%
772,08 96,51%
3.793,19 81,87%
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4410
4440
4480
4700
4740

4750
85228
4110
4120
4170
4570
85295
3110
853
85395
4210
4300
4370

4410
4430
4700
4740

4750
854
85412

4210
4300
85415
3210
3240
3260
900
90001
4150
6050
90003
4300
90004
4210
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telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w
tym programów i licencji
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej,
a także szkolenia młodzieży
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia i zasiłki dla studentów
Stypendia dla uczniów
Inne formy pomocy dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Dopłaty w spółkach prawa handlowego
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
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1.200,00
7.088,00

979,02 81,59%
7.088,00 100,00%

220,00
1.700,00

214,00
1.365,00

97,27%
80,29%

1.079,00

1.078,01

99,91%

2.500,00

2.499,40

99,98%

41.000,00

40.084,30

97,77%

2.400,00
100,00
38.000,00
500,00

2.269,72
48,45
37.291,13
475,00

94,57%
48,45%
98,13%
95,00%

178.800,00
178.800,00
10.500,00

145.343,56
145.343,56
4.141,40

81,29%
81,29%
39,44%

10.500,00
1.000,00
500,00
4.000,00

4.141,40
877,76
0,00
1.537,79

39,44%
87,78%
0,00%
38,44%

1.000,00
500,00
500,00

0,00
0,00
0,00

0,00%
0,00%
0,00%

1.000,00

0,00

0,00%

2.000,00

1.725,85

86,29%

206.973,00
73.000,00

158.926,97
47.704,38

76,79%
65,35%

3.000,00
70.000,00
133.973,00
15.000,00
93.001,00
25.972,00
2.850.531,21

1.543,73
46.160,65
111.222,59
12.400,00
80.062,59
18.760,00
2.704.804,86

51,46%
65,94%
83,02%
82,67%
86,09%
72,23%
94,89%

2.295.160,00
123.160,00
2.172.000,00

2.292.307,05
123.090,00
2.169.217,05

99,88%
99,94%
99,87%

7.900,00
7.900,00
5.000,00
5.000,00

261,58
261,58
1.165,60
1.165,60

3,31%
3,31%
23,31%
23,31%
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92116
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Schroniska dla zwierząt
4300 Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
4300 Zakup usług pozostałych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Biblioteki
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Razem

Część
opisowa
do załącznika
nr 2 – wydatki
Część
opisowa
do załącznika
nr 2 – wydatki
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20.000,00
20.000,00
522.471,21
367.911,00
144.560,21
10.000,00

6.470,00
6.470,00
404.600,63
293.476,50
111.124,13
0,00

619.000,00

619.000,00 100,00%

322.000,00
322.000,00

322.000,00 100,00%
322.000,00 100,00%

297.000,00
297.000,00

297.000,00 100,00%
297.000,00 100,00%

1.487.000,00
1.487.000,00
1.487.000,00

32,35%
32,35%
77,44%
79,77%
76,87%
0,00%

1.480.472,57
1.480.472,57
1.480.472,57

99,56%
99,56%
99,56%

25.634.683,21 22.868.900,28

89,21%

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dz.919.972
010 –złRolnictwo i łowiectwo
plan:
plan: 919.972
zł zł, tj. 80,22% planu
wykonanie:
738.020,43

Dz. 600 – Transport i łączność
plan: 1.914.050 zł
wykonanie: 1.679.958,79 zł, tj. 87,77% planu

rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
plan:
438.90001010
zł
rozdział
– Infrastruktura wodociągowa i
wykonanie
268.364,48
zł, tj. 61,14% planu
sanitacyjna wsi

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan: 60.000,00 zł
wykonanie: 41.946,39 zł, tj. 69,91% planu

wykonanie: 738.020,43 zł, tj. 80,22% planu

plan: 438.900 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatami za umieszczenie sieci kanalizacyjnych w pasach dróg powiatowych, wykonanie
wykonanie
268.364,48
zł, tj. wody
61,14%
planuKokanin oraz przebudowy
rozdział 60016
– Drogi publiczne
gminne
odwiertu
awaryjnego
stacji uzdatniania
w Kolonia
stacji uzdatniania
wody w Pólku
– szczegółowe
plan: 1.358.850 zł
omówienie zadania inwestycyjnego w załączniku nr 3

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z opłatawykonanie: 1.230.970,44 zł, tj. 90,59% planu
rozdział
01030 – Izby rolnicze
mi
za umieszczenie
sieci kanalizacyjnych w pasach
Zrealizowane w tym rozdziale wydatki związane
plan: 21.122
zł
dróg
powiatowych,
wykonanie odwiertu awaryjsą z bieżącym utrzymaniem dróg lokalnych, które
wykonanie: 18.056,60 zł, tj. 85,49% planu
nego
stacji uzdatniania wody w Kolonia Kokanin
wynoszą 210.415,29 zł. oraz na inwestycje - wyoraz
przebudowy
stacji
uzdatniania
wody
w
Pólku
datkowano
kwotę
1.020.555,15
zł. Rolniczym.
W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki związane z przekazaniem
2% wpływów
z podatku
rolnego Izbom
– szczegółowe omówienie zadania inwestycyjnego
Szczegółowe omówienie realizacji zadań inwestyw
załączniku
3
cyjnych przedstawia załącznik nr 3
rozdział
01095 –nr
Pozostała
działalność
plan: 459.950 zł
wykonanie:
451.599,35
tj. 98,18%
planu
rozdział 01030
– zł
Izby
rolnicze

rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne
plan: 21.122 zł
plan: 9.100 zł
Wydatki tego rozdziału dotyczą głównie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakupu
wykonanie: 18.056,60 zł, tj. 85,49% planu
wykonanie: 8.540 zł, tj. 93,85% planu
artykułów papierniczych (otrzymana dotacja od Wojewody), a także zapłaty za wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produktów
środki na opracowanie map wysopochodzenia zwierzęcego. Wykonano również remont studni głębinowejWydatkowano
w miejscowości Zborów.
W rozdziale tym sklasyfikowane zostały wydatki
kościowych na potrzeby projektu inwestycyjnego
związane
z przekazaniem
szczegółowo określonego w załączniku nr 3
Dz. 600 – Transport
i łączność 2% wpływów z podatku
plan: 1.914.050
rolnego
IzbomzłRolniczym.
wykonanie: 1.679.958,79 zł, tj. 87,77% planu
rozdział 60095 – Pozostała działalność
rozdział 01095 – Pozostała działalność
plan: 486.100 zł
rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
plan: 459.950 zł
wykonanie: 398.501,96 zł tj. 81,98% planu
plan: 60.000,00 zł
wykonanie:
451.599,35
zł
tj.
98,18%
planu
Wydatki tego rozdziału to remont drogi dojazdowykonanie: 41.946,39 zł, tj. 69,91% planu
wej w miejscowości Biernatki na kwotę 4.880,00
Wydatki
tego
rozdziału
zł. oraz projekt budowlany na potrzeby inwestycji –
rozdział
60016
– Drogi
publicznedotyczą
gminne głównie zwrotu
plan: 1.358.850
zł
rolnikom
podatku
akcyzowego zawartego w cenie
szczegółowe omówienie w załączniku nr 3
wykonanie:
1.230.970,44zakupu
zł, tj. 90,59%
planu papierniczych
oleju
napędowego,
artykułów
Zrealizowane w
tym rozdziale
wydatki związane
są z bieżącym
dróg –
lokalnych,
które wynoszą
210.415,29 zł. oraz na
(otrzymana
dotacja
od Wojewody),
a także
zapłatyutrzymaniem
Dz. 700
Gospodarka
mieszkaniowa
inwestycje - wydatkowano kwotę 1.020.555,15 zł.
za wywóz i unieszkodliwienie ubocznych produkplan: 404.300 zł
tów pochodzenia zwierzęcego. Wykonano również 96	
   wykonanie: 319.501,85 zł, tj. 79,03% planu
remont studni głębinowej w miejscowości Zborów.
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rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan: 387.500 zł
wykonanie: 308.592,59 zł tj. 79,64% planu
Realizacja wydatków dotyczyła głównie bieżącego utrzymania nieruchomości komunalnych typu:
oświetlenie klatek schodowych, opłat za czyszczenie przewodów kominowych, wywozu nieczystości
stałych. Ponadto wydatki w tym rozdziale dotyczą przeprowadzonych remontów na łączną kwotę
33.717,57 zł.
Powyższe dotyczy naprawy dachu w budynku komunalnym w Kokaninie, instalacji elektrycznej w budynku w Jankowie, remontu mieszkania Żelazków
133 oraz naprawy dachu w Kol. Skarszewek 40.
Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą wydatków o charakterze inwestycyjnym (236.945,79
zł) i zostały szczegółowo omówione w zał. nr 3
rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan: 16.800 zł
wykonanie: 10.909,26 zł tj. 64,94% planu
Wydatki tego rozdziału to:
- koszty wykonania kopii map działek, wznowień
granic
wycen nieruchomości gruntowych i innych usług
- 10.707,30 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste działki 212/2 w
Zborowie – 201,96 zł.
Dz. 710 – Działalność usługowa
plan: 55.000 zł
wykonanie: 38.497,40 zł, tj. 70% planu
rozdział 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego
plan: 55.000 zł
wykonanie: 38.497,40 zł, tj. 70% planu
Wydatki dotyczą przygotowania projektów decyzji
o warunkach zabudowy, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy.
Dz. 750 – Administracja publiczna
plan: 2.591.050 zł
wykonanie: 1.994.654,19 zł, tj. 76,98% planu
rozdział 75011 –Urzędy wojewódzkie
plan: 152.550 zł
wykonanie: 142.835,68 zł tj. 93,63% planu
Wydatki przeznaczone na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. Z wydatkowanych środków kwota 72.444,68
zł. to środki własne, natomiast kwota 70.391.- zł.
stanowi otrzymaną dotację. Finansowanie dotyczyło głównie: wynagrodzeń wraz z pochodnymi, opłat
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za usługi telefoniczne, przesyłki skredytowane oraz
serwis informatyczny.
rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
plan: 127.000 zł
wykonanie: 115.546,55 zł, tj. 90,98% planu
W rozdziale tym wydatki w przeważającej części
dotyczą wypłaconych radnym diet, opłat za rozmowy telefoniczne oraz wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
plan: 2.185.500 zł
wykonanie: 1.634.049,41 zł, tj.74,77% planu
Środki wydatkowano na:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wypłaty
z tytułu 13-tej pensji
- wydatki na utrzymanie budynku urzędu i bieżące
potrzeby takie jak: zakupy materiałów biurowych,
druków, paliwa do samochodu służbowego, prasy
oraz publikacji książkowych
- przesyłki pocztowe, ogłoszenia prasowe, obsługa kotłowni, serwis informatyczny, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przegląd sprzętu p.poż.
- opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne
telefonii stacjonarnej i komórkowej
- delegacje krajowe
- opłaty i składki do: WOKiSS-u, U. Marszałkowskiego - ekologiczna
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- szkolenia pracowników
- zakupy programów komputerowych, licencji programów, tonerów do drukarek i kserokopiarek
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
plan: 55.000 zł
wykonanie: 36.895.72 zł tj. 67,08% planu
Są to głównie wydatki związane z promocją Gminy podczas wyścigu kolarskiego i otwarcia boiska
„Orlik 2012” oraz zakup usług i materiałów reklamowych w prasie i radiu.
rozdział 75095 – Pozostała działalność
plan: 71.000 zł
wykonanie: 65.326,83 zł tj. 92,01% planu.
Rozdział ten to wydatki związane z wypłaconymi
dietami dla sołtysów, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/161/09 z 30 stycznia 2009 roku.
Ponadto w rozdziale tym występują wydatki dotyczące zakupu i montażu tablic informacyjnych dla
poszczególnych sołectw.
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Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
plan: 22.878 zł
wykonanie: 21.737,92 zł, tj. 95,02% planu
rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan: 1.480 zł
wykonanie: 1.419,78 zł, tj. 95,93% planu
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego została
wykorzystana na serwis systemu informatycznego.
rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
plan: 4.199,00 zł
wykonanie: 3.122,89 zł tj. 74,37% planu
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające do Rady Gminy w obwodzie wyborczym Nr 3 w Kokaninie – wypłacone diety członków
komisji, obsługa informatyczna oraz wyposażenie
lokali wyborczych i druk kart do głosowania.
rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego
plan: 17.199 zł
wykonanie: 17.195,25 zł, tj. 99,98% planu
Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z wypłatą diet członków komisji, obsługi informatycznej, druków kart do głosowania i
wyposażenia lokali wyborczych.
Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
plan: 225,280 zł
wykonanie: 197.306,88 zł, tj. 87,58% planu
rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji
plan: 24.000 zł
wykonanie: 24.000 zł tj. 100% plan
Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania
zakupy samochodu dla Komendy Miejskiej Policji w
Kaliszu ( z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w
Żelazkowie) w wysokości 24.000 zł.
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne
plan: 198.480 zł
wykonanie: 172.110,64 zł tj. 86,71% planu
Wydatkowano środki m.in. na:
- wynagrodzenie bezosobowe (ryczałty dla kierowców samochodów pożarniczych)
- zakupy materiałów takich jak: części do samochodów pożarniczych, paliwa, dresów oraz druków
kart drogowych
- energię elektryczną remizy: Janków i Złotniki
Małe
- zakup usług ( usługi remontowe samochodów
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pożarniczych, badania techniczne pojazdów OSP,
przegląd gaśnic, organizacja turnieju wiedzy pożarniczej i badania lekarskie a także rozmowy telefoniczne)
- ubezpieczenie OC i NW strażaków i samochodów strażackich.
- dotację dla OSP Russów na remont dachu strażnicy zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/175/09
z 27 maja 2009 r. w wysokości 25.000 zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP na zakup
umundurowania i sprzętu przeciwpożarowego w
wysokości 13.753 zł
- dotację na zakupy inwestycyjne (narzędzi hydraulicznych, torby medycznej aparatu powietrznego) wysokości 19.852 zł dla OSP Pólko
- dotację na zakup samochodu Citroen Jumper dla
OSP Janków (16.000 zł).
rozdział 75414 – Obrona cywilna
plan: 2.800 zł
wykonanie 1.196,24 zł, tj. 42,72% planu
W rozdziale tym, wydatkowane zostały środki własne, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej
(budynek OC) oraz na rozmowy telefoniczne.
Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
plan: 29.000 zł
wykonanie: 20.204 zł, tj. 69,67% planu
rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
plan: 29.000 zł
wykonanie: 20.204 zł, tj. 69,67% planu
Zrealizowane w tym rozdziale wydatki dotyczą
wynagrodzeń inkasentów z tytułu poboru podatków.
Dz. 757 – Obsługa długu publicznego
plan: 90.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu
rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
plan: 44.320 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu
Dz. 758 – Różne rozliczenia
plan: 395.000,00 zł.
wykonanie: 0,00 zł tj. 0% planu
rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe
plan: 395.000,00 zł
wykonanie: 0,00 zł, tj. 0% planu
Zaplanowane w tym dziale rezerwy tj. rezerwa
ogólna w wysokości 100.000,00 złotych oraz re-
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zerwy celowe w wysokości 295.000,00 złotych,
nie zostały uruchomione.
Dz. 801 – Oświata i wychowanie
plan: 9.909.046 zł
wykonanie: 9.464.548,67 zł, tj. 95,51% planu
rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
plan: 5.107.521 zł
wykonanie: 4.841.386,53 zł, tj. 94,79% planu
Zaplanowana kwota jest przeznaczona na finansowanie 7 szkół podstawowych.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w
wysokości 4.841.386,53 złotych, z czego wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią
kwotę 3.627.393,30 złotych, co stanowi 74,92%
ogółu wykonanych wydatków.
Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:
- zakup materiałów typu artykuły: (biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) - 181.163,57
zł
- opłaty za energię elektryczną i cieplną oraz wodę
- 111.531,42 zł
- badania lekarskie - 4.235 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, telekomunikacyjne, bankowe, pozostałe usługi - 62.636,49 zł
- usługi remontowe i usługi ekspertyz - 30.919,53
zł
- opłaty za dostęp do Internetu - 2.887,60 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 224.623,48 zł
- podróże służbowe - 341,06 zł
- odpis na ZFŚS - 182.546 zł
- różne opłaty, składki, podatki na rzecz budżetów
- 6.453,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów,
licencji - 20.520,40 zł
- wydatki inwestycyjne omówione w załączniku
Nr 3 - 386.134,98 zł
rozdział 80104 – Przedszkola
plan: 2.140.789 zł
wykonanie: 2.060.143,87 zł, tj. 96,23% planu
Na terenie Gminy funkcjonuje 1 przedszkole samorządowe przy ZS Żelazków oraz 7 oddziałów
przedszkolnych (zerówki), które finansowane są
całkowicie z budżetu gminy.
W 2009 r. poniesiono wydatki w wysokości
2.060.143,87 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 381.641,77 zł co
stanowi 18,53% ogółu wydatków.
Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe,
środki czystości, dydaktyczne -11.053,12 zł
- opłaty za energię - 3.000 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi bankowe,
telefoniczne i inne - 1.846,81 zł
- wydatki inwestycyjne –przedszkole w Żelazko-

Poz. 3561

wie i Kokaninie (uszczegółowienie w załączniku Nr
3) - 1.482.921,24 zł
- odpis na ZFŚS - 21.385 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 28.797,17 zł
- badania lekarskie - 500 zł
- pozostałe wydatki - 11.414,50 zł
- dotacje przekazane innym samorządom, za dzieci uczęszczające do przedszkoli z naszej Gminy 117.584,26 zł
rozdział 80110 -Gimnazja
plan: 2.276.511 zł
wykonanie: 2.188.913,66 zł, tj. 96,15% planu
W analizowanym okresie poniesiono wydatki na
2 gimnazja w wysokości 2.188.913,66 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią
kwotę 1.788.342,05 złotych tj. 81,70% wydatków
ogółem.
Wydatki pozapłacowe przeznaczono na:
- zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, chemiczne, opał, naukowe i dydaktyczne) 97.609,44 zł
- opłaty za energię - 21.780,75 zł
- badania lekarskie - 2.724 zł
- opłaty za wywóz nieczystości, usługi bankowe i
inne - 17.965,14 zł
- usługi remontowe - 7.504,59 zł
- dostęp do Internetu - 778,70 zł
- różne opłaty i składki - 1.885,30 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- 116.845,49 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów
i licencji - 8.498,93 zł - usługi telekomunikacyjne 6.382,02 zł
- odpis na ZFŚS - 81.313 zł
- podróże służbowe - 1.811,26 zł
- wydatki inwestycyjne (szczegółowo zał. nr 3) 34.999,99 zł
- pozostałe wydatki - 473 zł
rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
plan: 173.205 zł
wykonanie: 170.338,92 zł, tj. 98,35% planu.
rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan: 35.670 zł
wykonanie: 33.607,46 zł tj. 94,22% planu
W ramach dokształcania i doskonalenia nauczycieli wydatki dotyczą: opłat za szkolenia i kursy dla
nauczycieli i dyrektorów, zakupu materiałów szkoleniowych a także dofinansowania dokształcania indywidualnego.
rozdział 80195 - Pozostała działalność
plan: 175.350 zł
wykonanie: 170.158,23 zł tj. 97,04% planu
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W rozdziale tym wydatkowane zostały środki na:
- dożywianie dzieci w szkołach - 119.812,23 zł
- odpis ZFŚS (emeryci i renciści) - 49.626 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (prace komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego - 720 zł
Dz. 851 – Ochrona zdrowia
plan: 547.733 zł
wykonanie: 236.606,65 zł tj. 43,20% planu
rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
plan: 30.000,00 zł
wykonanie: 200,00 zł, tj. 0,67% planu
Poniesione wydatki, to koszty szkolenia, dotyczącego przeciwdziałania narkomanii.
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan: 517.733 zł
wykonanie: 236.406,65 zł tj. 45,66% planu
W/w środki wykorzystane zostały na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zgodnie z uchwalonym preliminarzem wydatków
na 2009 rok wydatkowano kwoty na:
- wynagrodzenia i pochodne - 92.675,32 zł
Wydatki te dotyczą osób prowadzących świetlice
socjoterapeutyczne w m. Dębe, Borków Stary, Złotniki oraz pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także osoby prowadzącej klub abstynencki „Pomocna Dłoń”
w Żelazkowie.
Ponadto są wydatki dla członków gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz osób
prowadzących szkolenia i warsztaty.
- zakup materiałów i akcesoriów komputerowych
- 55.491,56 zł
Powyższe dotyczy głównie zakupu artykułów papierniczych, spożywczych dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych oraz paczek
świątecznych. W związku z organizacją festynu z
okazji Dnia Dziecka, zakupiono również 2 namioty. Ponadto zakupiono kamizelki ostrzegawcze dla
dzieci, z terenu Gminy, w ramach programu prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła”. Dokonano również zakupu wyposażenia do Sali terapeutycznej i
pomieszczenia Pełnomocnika Wójta ds. profilaktyki
i rozwiązywania
problemów alkoholowych (meble, niszczarka,
komputer oraz grzejnik elektryczny).
Poza tym zakupiono okna do Klubu AA.
- zakup usług remontowych - 3.525 zł
- zakup usług pozostałych - 78.942,86 zł
Głównymi pozycjami zakupu usług są: opłata za
wynajem mieszkania na cele świetlicy socjoterapeutycznej w Złotnikach Wielkich, usługi transportowe
na wyjazdy dzieci na wycieczki integracyjne do kina,
teatru, na basen, do muzeum oraz zorganizowanie
wypoczynku letniego dla dzieci (37 osób – 36.445
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zł). Poza tym dokonane wydatki, w tym paragrafie
to usługa montażu okien w Klubie AA.
- pozostałe wydatki (np. zakup energii, szkolenia,
podróże służbowe) - 3.710,91 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.061 zł
Dz. 852 – Pomoc społeczna
plan: 3.403.050 zł
wykonanie: 3.190.517,70 zł tj. 93,75% planu
rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
plan: 180.000 zł
wykonanie: 167.544,70 zł tj. 93,08% planu
W związku z nałożonym przez ustawę o pomocy społecznej obowiązkiem kierowania i ponoszenia
odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, w 2009 roku poniesiono
wydatki za 9 osób przebywających w DPS na kwotę 167.544,70 zł.
rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan: 2.234.825 zł
wykonanie: 2.169.167,44 zł tj. 97,06% planu
W analizowanym okresie na realizację świadczeń
rodzinnych wydatkowano środki na:
- świadczenia rodzinne dla 741 rodzin (22.524
świadczenia) - 1.998.608,40 zł
- fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin (321 świadczeń) - 93.870 zł
- składki emerytalno-rentowe dla 7osób (77 świadczeń) - 8.458,04 zł
- wynagrodzenie pracowników obsługujących
świadczenia - 45.716,82 zł
- składki od w/w wynagrodzenia - 8.350,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, pomoce naukowe, dydakt., książki - 981,82 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, telekom.) - 7.580,21 zł
- szkolenia pracowników i podróże służbowe 1.476,58 zł
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów
komputerowych - 2.293,71 zł
- odpisy na ZFŚS - 1.831 zł
rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
plan: 11.846 zł
wykonanie: 11.047,17 zł tj. 93,26% planu
Opłacono składki zdrowotne za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i 23 osoby pobierające zasiłki stałe.
rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz
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składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan: 324.515 zł
wykonanie: 258.284,02 zł tj. 79,59% planu
Na realizację zadań w zakresie świadczeń pomocy
społecznej w w/w formie (zadań własnych gminy)
zaplanowano na 2009 rok wydatki w wysokości
256.809 zł, z tego 110.000 złotych to środki własne gminy, a 146.809 złotych to dotacja celowa z
budżetu państwa.
W analizowanym okresie 2009 r. poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 190.578,98 złotych
(74,21%),
z tego:
- zasiłki okresowe dla 71osób (298 świadczeń) 83.624,63 zł
- zasiłki celowe i specjalne – 52.817,26 zł
- zasiłki celowe- zdarzenia losowe dla 3osob (3
świadczenia) - 8.400 zł
- zasiłki stałe dla 32 osób (199 świadczeń) 45.737,09 zł
w okresie od sierpnia do grudnia 2009 r.
Na realizację zadań zleconych zaplanowano wydatki w wysokości 67.706 zł z przeznaczeniem na
zasiłki stałe w okresie od stycznia do lipca 2009r.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 67.705,04 zł. (100%) na wypłaty zasiłków
stałych dla 25 osób (131 świadczeń).
rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
plan: 49.100 zł
wykonanie: 34.599,62 zł tj. 70,47% planu
W 2009 roku poniesiono wydatki na powyższy
cel w wysokości 34.599,62 zł dla 26 rodzin (209
świadczeń).
rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
plan: 382.964 zł
wykonanie: 364.446,89 zł tj. 95,16% planu
Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2009 r. składały się:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 291.821,62
zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 17.925,50
zł
- odpisy na ZFŚS - 7.088 zł
- pozostałe wydatki - 47.611,77 zł
w tym: zakupy materiałów biurowych, papierniczych i wyposażenia, opłaty pocztowe, telefoniczne, bankowe, opłaty eksploatacyjne, szkolenia i delegacje pracowników, badania lekarskie.
rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
plan: 41.000 zł
wykonanie 40.084,30 zł tj. 97,77% planu
Rozdział ten zawiera wydatki dla osób wymagają-
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cych opieki z uwagi na wiek lub niepełnosprawność.
Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Rady Gminy Nr
X/61/07 z 12.07.2007 roku. W 2009 roku wydatkowano kwotę 39.609,30 złotych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 6osób zatrudnionych na
umowę zlecenia w ramach usług sąsiedzkich i 3.
pracowników PCK świadczących usługi opiekuńcze.
Wydatkowana kwota 475 zł dotyczy odsetek od
nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Powyższe związane jest bezpośrednio z wynikiem
kontroli przeprowadzonej przez ZUS w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelazkowie.
rozdział 85295 – Pozostała działalność
plan: 178.800 zł
wykonanie: 145.343,56 zł tj. 81,29% planu
Wydatki w tym rozdziale to:
- dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.
W omawianym okresie wydatkowano na ten cel
89.458,01 złotych (na dożywianie 382 osoby dzieci i młodzieży oraz dla 2 osób dorosłych), a także
na zasiłki celowe w postaci posiłku dla 66 osób na
kwotę 37.790 złotych oraz zakup produktów żywnościowych dla 38osób na kwotę 3.920 złotych.
- wydatki na świadczenia społeczne dla 14osób
zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych w wysokości 14.175,55 złotych.
Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
plan: 10.500,00 zł
wykonanie 1.316,03 zł tj. 12,53% planu
rozdział 85395 -Pozostała działalność
plan: 10.500 zł
wykonanie: 4.141,40 zł tj. 39,44% planu
Wydatki tego rozdziału to utrzymanie Gminnego
Centrum Informacji. Poniesione wydatki to opłaty
za korzystanie z telefonów stacjonarnych, zakupy
tonerów do drukarek i kserokopiarki.
Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
plan: 206.973 zł
wykonanie: 158.926,97 zł tj. 76,79% planu
rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także
szkolenia młodzieży
plan: 73.000 zł
wykonanie: 47.704,38 zł tj. 65,35% planu.
Powyższe wydatki dotyczą dofinansowania rajdów im. M. Dąbrowskiej i Doliną Swędrnii dla dzieci
z terenu Gminy (2.394,38 zł) oraz letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Żelazków (92 osoby - 45.310 zł).
rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
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plan: 133.973 zł
wykonanie: 111.222,59 zł tj. 83,02% planu
Wydatki w tym rozdziale, to udzielone stypendia
Wójta Gminy (wypłacone zgodnie z obowiązującym
regulaminem) w wysokości 25.550 zł
Ponadto obejmują dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających naukę
(18.570 zł) oraz dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
(67.102,59 zł).
Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan: 2.850.531,21 zł.
wykonanie: 2.704.804,86 zł tj. 94,89% planu
rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
plan: 2.295.160 zł
wykonanie: 2.292.307,05 zł tj. 99,88% planu
Wydatki poniesiono na dopłaty do spółki prawa
handlowego Ceko-Żel w Goliszewie, w której Gmina
jest większościowym udziałowcem – 123.090 zł.
Natomiast kwota 2.169.217,05 zł dotyczy zrealizowanych inwestycji– szczegółowo omówionych w
załączniku Nr 3
rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
plan: 7.900 zł
wykonanie: 261,58 zł tj. 3,31% planu
Wydatek ten, to usługa montażu kosza w miejscowości Czartki Kolonia.
rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach
i gminach
plan: 5.000,00 zł
wykonanie: 1.165,60 zł tj. 23,31% planu
Wydatki poniesiono na zakup kwiatów i gazonów
w obrębie budynku urzędu.
rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
plan: 20.000 zł
wykonanie: 6.470 zł tj. 32,35% planu

Poz. 3561

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki z
tytułu odłowu i leczenia bezdomnych zwierząt (w
porozumieniu ze schroniskiem).
rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
plan: 522.471,21 zł
wykonanie: 404.600,63 zł tj. 77,44% planu
Powyższe wydatki obejmują zakup usługi oświetleniowej oraz utrzymania infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy.
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
plan: 619.000 zł
wykonanie: 619.000 zł tj. 100% planu
rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice
kluby
plan: 322.000 zł
wykonanie: 322.000 zł tj. 100% planu
Wydatki w tym rozdziale, to dotacja podmiotowa
dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.
rozdział 92116 – Biblioteki
plan: 297.000 zł
wykonanie: 297.000 zł tj. 100% planu
Powyższe wykonanie to dotacja podmiotowa dla
Gminnej Biblioteki Publicznej.
Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport
plan: 1.487.000 zł
wykonanie: 1.480.472,57 zł tj. 99,56% planu
rozdział 92601 – Obiekty sportowe
plan: 1.487.000 zł
wykonanie: 1.480.472,57 zł tj. 99,56% planu
Kwota ta stanowi wydatek dotyczący inwestycji
pod nazwą „Moje boisko - Orlik 2012” – omówienie
w załączniku Nr 3

Wykonanie studni głębinowej w
miejscowości Kolonia Skarszewek

Przebudowa drogi powiatowej nr
4327 w miejscowości Skarszew w
zakresie chodnika

Przebudowa drogi powiatowej nr
4586 w miejscowości Florentyna w
zakresie chodnika

Przebudowa drogi gminnej nr
4730P w Niedźwiadach

Przebudowa drogi gminnej nr
4714P Michałów

4

5

6

7

8

450.000,00

210.000,00

10.000,00

50.000,00

3.100,00

208.100,00

126.900,00

Planowana
wartość
wydatków
majątkowych
1.487.000,00

449.211,84

208.533,31

8.158,51

33.787,88

3.080,58

100.500,00

126.878,02

1.480.472,57

Wartość
wykonania

99,82%

99,30%

81,59%

67,58%

99,37%

48,29%

99,98%

99,56%

%
wykonania
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Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp.
z o.o.
ul. Częstochowska 95,
62-800 Kalisz
Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp.
z o.o.
ul. Częstochowska 95
62-800 Kalisz

DROG-MET Roboty DrogowoBudowlane Maciej Pleśnierowicz
Pośrednik 1A
62-840 Koźminek

DROG-MET Roboty DrogowoBudowlane Maciej Pleśnierowicz
Pośrednik 1A
62-840 Koźminek

Barbara Porębska-Wanat
Czekanów
ul. Piaskowa 5
63-400 Ostrów Wielkopolski

SODEX Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 22, Złotniki,
62-002 Suchy Las
P.T.H.U. HYDRO-MARKO ul.
Wojska Polskiego 139, 63-200
Jarocin,
BUD-MISTRZ
ul. Świerczewskiego 69,
66-300 Międzyrzecz
ProfiProjekt
Jakrzewski i Wspólnicy Sp. K.
ul. Kusocińskiego 5
63-200 Jarocin

Wykonawca robót

31.08.2009 r.

30.09.2009 r.

26.11 2009 r.

26.11.2009 r.

14.03.2009 r.

31.01.2010 r.

13.08.2009 r.

30.04.2009 r.

Termin zakończenia

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kolonia
Kokanin polegać będzie na wykonaniu nowego odwiertu studni
głębinowej, wyremontowaniu budynku stacji, wymiana instalacji
elektrycznej, wymiana automatyki sterującej, dostawienie zbiornika
retencyjnego. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr
XLI/212/09 z dnia 22.12.2009r została zakwalifikowana do środków
nie wygasających.
Wstępnie inwestycja miała polegać na wykonaniu odwiertu studni
głębinowej o głębokości 65m. Po wykonaniu projektu geologicznego
dotyczącego w/w otworu głębinowego stwierdzono, iż warstwa
wodonośna z której początkowo zamierzano czerpać wodę okazała
się niewydajna. Wobec powyższego dalsza realizacja inwestycji
została zaniechana.
- przebudowa drogi w zakresie chodnika na długości 125m ( od
Szkoły Podstawowej w kierunku wsi Skarszew ). Podbudowa
chodnika wykonana została z kruszywa łamanego natomiast
nawierzchnia wykonana została z kostki brukowej o grubości 8 cm.
Powierzchnia całkowita wynosi 187 m2. Inwestycja była realizowana
wspólnie z Starostwem Powiatowym w Kaliszu, które na realizacje
powyższego zadania przeznaczyło kwotę w wysokości 25.000,00 zł.
- przebudowa drogi w zakresie chodnika na długości ok. 35 m
(dobudowa do istniejącego chodnika). Podbudowa chodnika
wykonana została z kruszywa łamanego natomiast nawierzchnia
wykonana została z kostki brukowej o grubości 8 cm. Powierzchnia
całkowita wynosi 52 m2. Inwestycja była realizowana wspólnie z
Starostwem Powiatowym w Kaliszu, które na realizacje powyższego
zadania przeznaczyło kwotę w wysokości 5.000,00 zł.
- długość przebudowywanego odcinka drogi – 0,650 km
- drogę ma nawierzchnię mineralno-bitumiczną o łącznej grubości
8cm.
- szerokość nawierzchni: 3,0 m
- przebudowa drogi obejmowała położenie warstwy wyrównawczej, a
także ułożenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na długości 1485
m. Ponadto dokonano wzmocnienia poboczy i udrożnienia rowów
wraz z przepustami.

- kompleks sportowy z dwoma boiskami o sztucznej nawierzchni
wraz z budynkiem socjalnym, droga dojazdowa, chodniki, plac z
kostki brukowej
- wykonanie otworu studni głębinowej o głębokości 65m, wykonanie
przyłącza wody surowej pomiędzy studnią głębinową a budynkiem
stacji uzdatniania wody, wykonanie przyłącza teletechnicznego wraz
z automatyką.

Charakterystyka inwestycji
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Rozbudowa stacji uzdatniania
wody w m. Kolonia Kokanin

3

2

Budowa boisk sportowych w
ramach „Moje boisko – Orlik
2012”
Przebudowa stacji uzdatniania
wody w miejscowości Pólko

Nazwa zadania

1

Lp.

SPRAWOZDANIE CAŁOROCZNE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2009 ROKU

Załącznik Nr 3

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
Poz. 3561

	
  

Przebudowa drogi gminnej nr
4723P Reginów

Przebudowa drogi wewnętrznej
Skarszew

Place i parkingi w miejscowościach
Skarszew i Kolonia Skarszewek

Kontenery mieszkalne typu
socjalnego

Remont budynku komunalnego w
m. Złotniki Małe

Remont budynku komunalnego w
m. Kokanin

Termomodernizacja szkół w
Kokaninie i Goliszewie

Budowa Oświetlenia drogowego w
miejscowości Goliszew.

Przebudowa przyszkolnego boiska
sportowego w miejscowości
Russów
Wymiana okien Gimnazjum
Russów

10

11

12

13

14

15

16

17

18

35.000,00

35.000,00

10.000,00

443.902,00

58.000,00

100.000,00

120.000,00

480.100,00

9.100,00

294.000,00

140.000,00

34.999,99

32.597,49

0

353.537,49

52.677,43

84.310,22

99.958,14

393.621,96

8.540,00

258.540,00

104.270,00

100%

93,14%

0%

79,64%

90,82%

84,31%

83,30%

81,99%

93,85%

87,94%

74,48%
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SODEX Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 22, Złotniki
62-002 Suchy Las
„DAKO”
ul. Wrocławska 48, 62-800 Kalisz

-

P.P.H.U. BOMARD
Laski 10D, 62-731 Przykona

Zakład Budowlany, Grzegorz
Namysł
ul. Pleszewska 28
63-460 Nowe Skalmierzyce
Zakład Remontowo-Budowlany
Stanisław Józefiak
Kol. Kokanin 1A,
62-817 Żelazków

TRANSMAS
ul. Okrzei 15
66-400 Gorzów Wielkopolski

NOWBUD
Norbert Wawrzyniak
ul. Widok 101/75, 62-800 Kalisz
DROG-MET Roboty DrogowoBudowlane Maciej Pleśnierowicz
Pośrednik 1A,
62-840 Koźminek

KAREX
ul. Piwonicka 12,
62-800 Kalisz

KAREX
ul. Piwonicka 12,
62-800 Kalisz

21.12.2009 r.

30.06.2009 r.

-

14.12.2009 r.

01.12.2009 r.

03.12.2009 r.

Październik 2009 r.

21.12.2009 r.

28.12.2009 r.

Maj 2010 r.

Maj 2010 r.

- inwestycja polegała na utwardzeniu placów parkingowych przed
remizami Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach:
Skarszew, Kol. Skarszewek Utwardzenie obejmuje wykonanie
podbudowy z kruszywa łamanego i ułożenie nawierzchni placu w
postaci kostki brukowej o grubości 8cm. Łączna powierzchnia
utwardzenia wynosi 2513,4 m2.
W wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
nastąpiło wyłączenie z użytkowania i opróżnienie budynków
komunalnych w miejscowościach Żelazków i Skarszew. W związku z
powyższym Gmina Żelazków zmuszona była zapewnić mieszkańcom
wysiedlonych budynków tymczasowe lokale mieszkalne. Wobec
powyższego dokonano zakupu sześciu kontenerów mieszkalnych z
których powstało pięć tymczasowych mieszkań.
W wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
Gmina Żelazków zmuszona była przystąpić do realizacji inwestycji,
w której dokonano remontu stropu i konstrukcji dachowej budynku
komunalnego w Złotnikach Małych.
Podstawowym celem tej inwestycji było zapewnienie lokalu
mieszkalnego dla rodzin które były zmuszone opuścić budynki
komunalne w miejscowościach Biernatki i Skarszew. W wyniku
realizacji inwestycji wyremontowano dwa lokale mieszkalne oraz
toaletę.
- przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły
Podstawowej w Kokaninie i budynku Szkoły Podstawowej w
Goliszewie. Zakres prac obejmował ocieplenie ścian budynków,
częściową wymianę okien i drzwi zewnętrznych a także pokrycie
dachów papą termozgrzewalną.
Budowa oświetlenia w miejscowości Goliszew nie została
zrealizowana w roku bieżącym ponieważ zaistniały problemy
formalno-prawne dotyczące drogi powiatowej przy której miała być
realizowana w/w inwestycja. (w roku 2010 nastąpi przebudowa drogi
powiatowej nr 4592P w m. Goliszew wraz z poboczami)
- przebudowa boiska obejmowała ułożenie na nim nawierzchni w
postaci sztucznej trawy o powierzchni 306,45 m2. Dodatkowo boisko
zostało przystosowane do gry w piłkę koszykową.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji dokonano wymiany 17 szt.
okien w budynku sali gimnastycznej na okna pięciokomorowe o
profilu VEKA.

- Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 461 m.
Jako nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralnobitumicznej o grubości 5 cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 8cm. Inwestycja
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009 r.
została zakwalifikowana do środków nie wygasających.
Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości 871 m. Jako
nawierzchnię przyjęto warstwę mieszanki mineralno-bitumicznej o
grubości 5cm, ułożonej na podbudowie z kruszywa łamanego
stabilizowanego mechanicznie o grubości 15cm. Inwestycja zgodnie
z Uchwałą Rady Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009 r. została
zakwalifikowana do środków nie wygasających.
Obecnie Inwestycja znajduje się na etapie projektu budowlanego
dotyczącego przebudowy drogi dojazdowej do istniejącego osiedla.
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Przebudowa drogi gminnej nr
4725P Zborów

9

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
Poz. 3561

Dofinansowanie zakupu
samochodu dla Policji

Zakup nieruchomości i ich
adaptacja z przeznaczeniem na
świetlice socjoterapeutyczne w m.
Skarszew i Biernatki

Kanalizacja sanitarna wraz z
przykanalikami w miejscowości
Żelazków II etap

Budowa wodociągu wraz z
przyłączami w miejscowości
Żelazków

24

25

26

27

Dz.

Dochody
Plan

8.218.257,00

20.000,00

2.152.000,00

200.000,00

24.000,00

40.055,00

12.000,00

570.000,00

930.000,00

91,95%

99,45%

99,88%

0%

100%

89,51%

91,22%

100%

98,16%

Wykonanie

7.556.611,56

19.890,88

2.149.326,17

0

24.000,00

35.852,00

10.945,84

569.999,78

912.921,46

Dz.
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Rozdz.

ZADANIA ZLECONE

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego
WOD-BUD, Jacek Janiak
Kuny, 62-710 Władysławów

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego,
ul. Dygasińskiego 6,
62-500 Konin

-

Komenda Miejska Policji w Kaliszu,
Posterunek Policji w Żelazkowie

OSP Pólko, OSP Janków

CETEKOM S.C.
ul. Wrocławska 102,
62-800 Kalisz

BUDMAR Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1,
62-800 Kalisz

BUDMAR Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 1,
62-800 Kalisz

§

24.04.2009 r.

Marzec 2010 r.

-

-

-

16.03.2009 r.

Marzec 2010 r.

18.12.2009 r.

Wydatki
Plan

Wykonanie

Załącznik nr 4

- celem inwestycji była rozbudowa i przebudowa istniejącego
budynku Gminnego Przedszkola w Żelazkowie. W wyniku prac
uzyskano budynek o następujących parametrach: powierzchnia
zabudowy – 346 m2, powierzchnia użytkowa – 349,54 m2,
powierzchnia całkowita 383,00 m2. Ponadto nowy budynek będzie
mógł pomieścić 45 dzieci spełniając przy tym podstawowe warunki
sanitarne.
- inwestycja polega na przystosowaniu budynku tzw. „Małej Szkoły”
na potrzeby przedszkola 2 oddziałowego w Kokaninie. Prace
budowlane obejmują takie czynności jak: naprawa dachu, wymiana
stolarki okiennej, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
położenie nowych tynków, wykonanie nowych posadzek,
termomodernizacja ścian. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady
Gminy nr XLI/212/09 z dnia 22.12.2009 r. została zakwalifikowana
do środków nie wygasających.
Inwestycja polegała na zakupie dla Urzędu Gminy nowoczesnej
centrali telefonicznej firmy Panasonic typ KX - TDA 30CE. Centrala
ta charakteryzuje się większą przepustowością co w znacznym
stopniu usprawniło pracę urzędu.
- dotyczy zakupu sprzętu strażackiego dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pólku w postaci nożyc hydraulicznych LUKAS, a także
samochodu strażackiego dla OSP Janków
W wyniku dofinansowania Gminy Komenda Miejska Policji w
Kaliszu dokonała zakupu nowego radiowozu policyjnego dla
komisariatu w Żelazkowie.
Celem inwestycji był zakup budynków w miejscowości Skarszew i
Biernatki z przeznaczeniem na świetlice socjoterapeutyczne. Ze
względu na brak uregulowań prawnych co do własności
nieruchomości w miejscowości Skarszew inwestycja nie została
zrealizowana.
- inwestycja dotyczy skanalizowania miejscowości Żelazków (II
etap). W tym etapie dokonano położenia 4.754 m sieci kanalizacyjnej
grawitacyjnej φ200 PCV, 954 m sieci kanalizacyjnej ciśnieniowej,
wybudowano 2 przepompownie ścieków i 75 przykanalików
sanitarnych PCV 160. Inwestycja zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr
XLI/212/09 z dnia 22.12.2009 r. została zakwalifikowana do środków
nie wygasających.
- inwestycja obejmowała wykonanie wodociągu i przyłączy
wodociągowych do mieszkańców miejscowości Żelazków, których
posesje są znacznie oddalone od pozostałych budynków. Długość
wykonanych sieci wodociągowych wynosi: rura polietylenowa o
średnicy φ63 mm -614,04 m, rura polietylenowa o średnicy
zewnętrznej φ40 mm – 32,64 m.
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Zakupy inwestycyjne OSP Pólko,
Janków ( dotacja celowa)

23

§

Zakup cyfrowej centrali
telefonicznej

22

Rozdz.

Adaptacja tzw. „Małej Szkoły” na
przedszkole 2 oddziałowe w
Kokaninie

21

RAZEM

Przebudowa przedszkola w
Żelazkowie

20

Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 192
Poz. 3561

85212

2010

2010

75113

22.875,00
2.233.602,00

17.196,00

70.700,00
1.480,00
4.199,00

430.950,00
70.700,00

430.950,00

21.736,71
2.167.944,44

17.194,04

70.391,00
1.419,78
3.122,89

428.908,75
70.391,00

428.908,75

751
852

750
751

010
750

010
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85212

75113

75113

75101
75109

75011

01095

3110
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4370
4410
4440
4700
4740

4300
3030
4110
4120
4170
4210
4410
4740
3030
4110
4120
4170
4210
4410
4740

4010
4040
4110
4120

4430
4740
4750

422.499,00
6.900,00
1.551,00
430.950,00
55.300,00
4.700,00
9.200,00
1.500,00
70.700,00
1.480,00
2.860,00
64,00
11,00
419,00
540,00
155,00
150,00
10.890,00
287,00
32,00
2.574,00
3.028,00
240,00
145,00
22.875,00
2.151.202,00
44.500,00
2.000,00
18.000,00
1.200,00
2.400,00
200,00
7.000,00
700,00
600,00
1.831,00
1.200,00
600,00

420.498,78
6.858,97
1.551,00
428.908,75
55.207,29
4.700,00
9.087,84
1.395,87
70.391,00
1.419,78
2.190,00
63,64
10,26
419,00
296,96
0,00
143,03
10.890,00
287,00
32,00
2.574,00
3.026,06
239,98
145,00
21.736,71
2.092.478,40
43.788,70
1.928,12
15.697,44
1.111,46
821,82
160,00
5.812,27
544,94
409,58
1.831,00
1.067,00
220,33
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Razem

85213
85214

2010
2010

7.190,00
67.706,00
2.308.498,00
2.833.023,00

6.854,64
67.705,04
2.242.504,12
2.763.540,58
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7.190,00
67.706,00
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Poz. 3570

Zał. nr 5
SPRAWOZDANIE - GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W 2009R.
Przychody
Dział

Rozdział

§

Klasyfikacja budżetowa

900

Gospodarka komuna i ochrona
środowiska
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
0690 Wpływy z tytułu opłat
ekologicznych za korzystanie ze
środowiska
Razem
Stan środków obrotowych netto na początek okresu spraw.
Ogółem

Kwota
planowana
23.000,00

Kwota
zrealizowana
35.479,07

154,26

23.000,00

35.479,07

154,26

23.000,00

35.479,07

154,26

23.000,00
72.717,91
95.717,91

35.479,07
72.717,91
108.196,98

154,26
-

%

Wydatki
Dział

Rozdział

§

Klasyfikacja budżetowa

900

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
90011
Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej
4300 Zakup usług pozostałych
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
Razem
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu spraw.
Ogółem
Wyszczególnienie
Środki pieniężne
Należności
Zobowiązania
Stan środków obrotowych
netto

Kwota
planowana
60.000,00

Kwota
zrealizowana
26.747,60

44,58

60.000,00

26.747,60

44,58

50.000,00
10.000,00
60.000,00
35.717,91
95.717,91

23.880,62
2.866,98
26.747,60
81.449,38
108.196,98

47,76
28,67
44,58
-

Stan na początek okresu
sprawozdawczego
75.503,82
0,00
2.785,91
72.717,91

%

Stan na koniec okresu
sprawozdawczego
81.449,38
0,00
0,00
81.449,38

CzęśćCzęść
opisowa
do sprawozdania
z realizacji Gminnego
Funduszu
Środowiskawydatki,
i Gospodarki
2009 r.
Poniesione
to Wodnej
kwota za26.747,60
zł tj.
opisowa
do sprawozdania
z realizacji
Gmin- Ochrony

nego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

44,58% i dotyczyły głównie:

Przychody
Wodnej za 2009 r.
- wywozu surowców wtórnych
Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, których głównym źródłem są opłaty za korzystanie ze
- zakupu pozostałych usług (dzierżawa pojemnika
środowiska, zaplanowano
Przychody
EKO,
za zł,
prowadzenie
na poziomie 23.000 zł. Wykonanie natomiast. ukształtowało się na poziomieopłata
35.479,07
tj. 154,26% rachunku bankowego).

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowi-

- zakupu toreb ekologicznych z nadrukiem

ska i Gospodarki Wodnej, których głównym źródłem
- wydatki na dopłaty rolnikom do badań gleby.
Wydatki
sąwydatków
opłaty zaz Gminnego
korzystanie
ze środowiska,
zaplanowa- Wodnej
dofinansowanie
budowy
Plan
Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
na rok 2009 ustalony
zostałprzyzagrodowych
na poziomie 60.000 zł.
Poniesione
wydatki, to kwota 26.747,60 zł tj. 44,58% i dotyczyły głównie:
oczyszczalni ścieków.
no
surowców
wtórnych
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczena wywozu
poziomie
23.000
zł. Wykonanie natomiast.
- ukształtowało
zakupu pozostałych
(dzierżawa
pojemnika EKO,
prowadzenie
rachunku bankowego).
wystąpiły.
się na usług
poziomie
35.479,07
zł, tj.opłatagozanie
- 154,26%
zakupu toreb ekologicznych z nadrukiem
wydatki na dopłaty rolnikom do badań gleby.
dofinansowanie budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
Wydatki
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.
Plan wydatków z Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 ustalony został na poziomie 60.000 zł.
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