
Poznañ, dnia 25 maja 2004 r.

TRE�Æ
Poz.:

Nr 74
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY

UCHWA£Y RAD GMIN

1602 � nr 136/XVII/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at
za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych ................................................................................................ 6260

1603 � nr XII/6/2004 Rady Gminy Szyd³owo z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo�ci
Dobrzyca ........................................................................................................................................................................ 6261

1604 � nr XV/85/2004 Rady Gminy Kotlin z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2004
rok .................................................................................................................................................................................. 6263

1605 � nr XXII/199/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za
us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Dopiewo........... 6274

1606 � nr XXII/201/2004 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek op³at za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu ......................................................................................................................................................... 6275

1607 � nr XXII/202/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Dopiewo ........................................................................................................................................................................ 6276

1608 � nr XXII/203/04 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi
Skórzewo ....................................................................................................................................................................... 6297

1609 � nr XXII/221/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek op³aty za zajêcie
pasa drogowego dróg gminnych .............................................................................................................................. 6300

1610 � nr XXII/222/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/300/
2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodów g³osowania dla
przeprowadzenia na obszarze miasta Gniezna g³osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrze�nia 2001 r. ................................................ 6301

SPRAWOZDANIA

1611 � sprawozdanie z wykonania bud¿etu gminy Czarnków � 2003 r. .......................................................................... 6302

1612 � sprawozdanie z przebiegu wykonania bud¿etu gminy Ka�mierz za okres od 1 stycznia 2003 r. � 31 grudnia
2003 r ............................................................................................................................................................................. 6336

1613 � sprawozdanie Wójta Gminy w £ubowie z wykonania bud¿etu gminy za 2003 r .............................................. 6357



� 6260 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1602

1602

UCHWA£A Nr 136/XVII/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 12 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568)
oraz art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 71, poz. 838, Nr 12,
poz. 136, Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr
74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz.
1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200, poz.
1953, Nr 217, poz. 2124), Rada Miejska w Wieleniu uchwala,
co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na
drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieleñ, na cele
niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzyma-
niem i ochron¹ dróg, jak w za³¹czniku do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wie-
lenia.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Jan Palacz

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr 136/XVII/04
Rady Miejskiej w Wieleniu

z dnia 12 marca 2004 r.

1. Stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Wieleñ

Lp. Wyszczególnienie

Stawka op³aty
za 1 m2

zajêtego pasa
drogowego

1. Op³ata za zajêcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
a) za zajêcie jezdni o nawierzchni twardej - do 50% szeroko�ci jezdni

4,00 z³/dzieñ

- powy¿ej 50% szeroko�ci jezdni 8,00 z³/dzieñ
b) za zajêcie drogi o nawierzchni gruntowej - do 50% szeroko�ci drogi 2,00 z³/dzieñ
- powy¿ej 50% szeroko�ci drogi 4,00 z³/dzieñ
c) za zajêcie innego elementu pasa drogowego - za zajêcie chodnika (utwardzonego) 1,00 z³/dzieñ
- za zajêcie chodnika gruntowego lub pobocza 0,50 z³/dzieñ

2.
Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*
a) poza obszarem zabudowanym 8,00 z³/rok
b) w obszarze zabudowanym 16,00 z³/rok
c) na obiektach mostowych 160,00 z³/rok

3.
Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z
potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego*
a) poza obszarem zabudowanym 0,10 z³/dzieñ
b) w obszarze zabudowanym 0,20 z³/dzieñ

4. Op³ata za umieszczenie w pasie drogowym reklam** 0,15 z³/dzieñ

5. Op³ata za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ wymienione
w pkt l, 2, 3, 4

0,40 z³/dzieñ

* - stawka 1 m2 rzutu poziomego obiektu/urz¹dzenia

** - stawka za 1 m2 powierzchni reklamy

2. Przez dzieñ zajêcia, o którym mowa w ust. 1 rozumie siê
tak¿e zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24
godziny
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1603

UCHWA£A Nr XII/6/2004 RADY GMINY SZYD£OWO

z dnia 23 marca 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowo�ci Dobrzyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z 2002 r. Nr 28, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Rada Gminy
Szyd³owo uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹c¹ nazwê ulicy na Osiedlu Dom-
ków Jednorodzinnych w Dobrzycy, zgodnie ze szkicem sytu-
acyjnym stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y:

1. Osiedle Le�ne.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Szyd³owo.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Miros³aw Pierko
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UCHWA£A Nr XV/85/2004 RADY GMINY KOTLIN

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 109, art. 116 ust.
1, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, ust. 3
i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zmianami), Rada Gminy Kotlin uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy Kotlin w wyso-
ko�ci 10.134.212 z³ w tym:

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami w kwocie 650.709
z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy Kotlin w wyso-
ko�ci 12.682.912 z³ w tym:

- wydatki na realizacjê zleconych zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gmi-
nie ustawami w kwocie 650.709 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§3. Okre�la siê plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w wysoko�ci 17.700
z³ odprowadzanych na rachunek bud¿etu pañstwa.

§4. Niedobór bud¿etowy w kwocie 2.548.700 z³ pokrywa
siê po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowi-
ska w Poznaniu i kredytem bankowym zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 3 do niniejszej uchwa³y.

§5. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie
80.000 z³.

§6. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych
w roku bud¿etowym oraz wysoko�æ nak³adów w kwocie
3.604.400 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§7. Okre�la siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê gmin-
nego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alko-
holowych w wysoko�ci 57.200 z³.

§8. Okre�la siê dotacjê w wysoko�ci 2.391 z³ dla niepu-
blicznej placówki o�wiatowo - wychowawczej.

§9. Okre�la siê dotacje podmiotowe w wysoko�ci 140.000
z³ dla instytucji kultury.

§10. Okre�la siê dotacjê podmiotow¹ z bud¿etu dla orga-
nizacji pozarz¹dowych w sferze zadañ publicznych w ³¹cznej
kwocie 38.000 z³ w tym na:

- kulturê - 10.000 z³,

- kulturê fizyczn¹ - 18.000 z³,

- ochronê zwierz¹t  - 5.000 z³,

- opieka spo³eczna  - 5.000 z³

§11. Okre�la siê plan przychodów i rozchodów Gminnego
Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej w wy-
soko�ci:

- przychody - 35.000 z³,

- rozchody - 35.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do
uchwa³y.

§12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Kotlin do zaci¹gniêcia
d³ugu w kwocie 2.893.700 z³ oraz do sp³aty zobowi¹zañ
d³ugoterminowych z tytu³u zaci¹gniêtej po¿yczki i kredytu
1w wysoko�ci 345.000 z³.

§13. Ustala siê kwotê 250.000 z³ jako maksymaln¹ wyso-
ko�æ po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych przez Wójta Gminy
Kotlin na pokrycie niedoboru wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
bud¿etowego.

§14. Okre�la siê kwotê 200.000 z³ kwotê jako maksymaln¹
do której Wójt Gminy Kotlin mo¿e samodzielnie zaci¹gn¹æ
zobowi¹zanie na wydatki bie¿¹ce.

§15. Upowa¿nia siê Wójta Gminy Kotlinie do dokonywa-
nia przeniesieñ wydatków miêdzy paragrafami i rozdzia³ami
w ramach dzia³u.

§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Czes³aw Moch

Poz. 1604
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/85/2004

Rady Gminy Kotlin
z dnia 24 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY KOTLIN NA ROK 2004

Poz. 1604

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Kwota
010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.000

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 1.000
0830 Wp³ywy z us³ug 1.000

020 Le�nictwo 3.000
02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 3.000

0750
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

3.000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 232.000
40002 Dostarczanie wody 232.000

0830 Wp³ywy z us³ug 230.000
0920 Pozosta³e odsetki 2.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 52.000
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 52.000

0470 Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomo�ci 10.000

0750
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

24.000

0830 Wp³ywy z us³ug 10.000
0770 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci 5.500
0920 Pozosta³e odsetki 2.500

750 Administracja publiczna 60.948
75011 Urzêdy wojewódzkie 51.500

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

51.500

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.448
0450 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 4.448

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

1.000

0970 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 4.000
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 1.076

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.076

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

1.076

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2.500
75414 Obrona cywilna 2.500

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

2.500

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj¹cych
osobowo�ci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem

3.654.389

75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3.100
0350 Podatek od dzia³alno�ci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej 3.000
0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 100

75615
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych, podatku
od spadków i darowizn oraz podatków i op³at lokalnych

2.613.800

0310 Podatek od nieruchomo�ci 1.720.000
0320 Podatek rolny 503.000
0330 Podatek le�ny 16.800
0340 Podatek od �rodków transportowych 120.000
0360 Podatek od spadków i darowizn 5.000
0370 Podatek od posiadania psów 2.000
0430 Wp³ywy z op³aty targowej 30.000
0500 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 200.000
0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 17.000

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

157.300

0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 100.000
0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu 57.200
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0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 100
75619 Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ 25.000

0460 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 25.000
75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 855.189

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 840.189
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15.000

758 Ró¿ne rozliczenia 5.187.896
75801 Czê�æ o�wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego 4.537.274

2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 4.537.274
75807 Czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 650.622

2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 650.622
801 O�wiata i wychowanie 82.870

80101 Szko³y podstawowe 19.770

0750
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze

19.770

80104 Przedszkola 33.100
0830 Wp³ywy z us³ug 33.100

80110 Gimnazja 30.000

2700
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin), powiatów
(zwi¹zków powiatów) samorz¹dów województw, pozyskane z innych �róde³

30.000

852 Pomoc spo³eczna 545.500

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

20.000

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

20.000

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 385.900

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

385.900

85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.100

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

25.100

85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 101.100

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

101.100

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 13.400

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

13.400

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 135.400
85401 �wietlice szkolne 135.400

0830 Wp³ywy z us³ug 135.400
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 175.633

90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 100.500
0830 Wp³ywy z us³ug 100.000
0920 Pozosta³e odsetki 500

90002 Gospodarka odpadami 25.000
0830 Wp³ywy z us³ug 25.000

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 50.133

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom (zwi¹zkom gmin) ustawami

50.133

Ogó³em 10.134.212
W tym zadania zlecone

750 Administracja publiczna 51.500
75011 Urzêdy wojewódzkie 51.500

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

51.500

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

1.076

75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.076

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

1.076

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2.500
75414 Obrona cywilna 2.500
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2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

2.500

852 Pomoc spo³eczna 545.500

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

20.000

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

20.000

85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 385.900

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

385.900

85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.100

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

25.100

85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 101.100

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

101.100

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 13.400

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

13.400

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 50.133
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 50.133

2010
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
(zwi¹zkom gmin) ustawami

50.133

Ogó³em 650.709

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/85/2004

Rady Gminy Kotlin
z dnia 24 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY KOTLIN NA ROK 2004

Dzia³ Rozdz. § Tre�æ Kwota
010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.820.560

01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.805.500
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 500
4270 Zakup us³ug remontowych 30.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.750.000

01030 Izby rolnicze 10.060

2850
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z podatku
rolnego

10.060

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê 265.577
40002 Dostarczanie wody 265.577

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 400
4260 Zakup energii 150.000
4270 Zakup us³ug remontowych 20.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000
4480 Podatek od nieruchomo�ci 70.177

600 Transport i ³¹czno�æ 155.000
60016 Drogi publiczne gminne 155.000

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000
4270 Zakup us³ug remontowych 25.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 100.000

700 Gospodarka mieszkaniowa 10.000
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70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 10.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.500
4260 Zakup energii 500
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.000

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 30.000
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 30.000

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000
750 Administracja publiczna 1.577.253

75011 Urzêdy wojewódzkie 51.500
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 37.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.262
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 928
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.300
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 950
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 480
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 680

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96.000
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 90.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.000

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.374.753
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 873.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65.600
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 171.900
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 23.000
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 15.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 75.000
4260 Zakup energii 7.000
4270 Zakup us³ug remontowych 20.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 70.000
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 12.453
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 18.000
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 23.800

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 55.000
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 55.000

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 1.076
75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.076

4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 160
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 22
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 894

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 82.500
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 80.000

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.000
4250 Zakup sprzêtu i uzbrojenia 5.000
4260 Zakup energii 14.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 38.000
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 5.000

75414 Obrona cywilna 2.500
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500

757 Obs³uga d³ugu publicznego 125.000
75702 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego 125.000

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

125.000

758 Ró¿ne rozliczenia 80.000
75818 Rezerwy ogólne i celowe 80.000

4810 Rezerwy 80.000
801 O�wiata i wychowanie 6.453.580

80101 Szko³y podstawowe 4.629.204
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 141.000
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.723.411
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 139.305
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 306.000
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4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 41.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 103.500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 15.000
4260 Zakup energii 245.500
4270 Zakup us³ug remontowych 12.900
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 31.500
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.200
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 117.888
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 1.750.000

80104 Przedszkola 417.835

2540
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej szko³y lub innej niepublicznej placówki
o�wiatowo-wychowawczej

2.391

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 19.500
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 239.650
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.105
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 48.800
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 6.080
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.150
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 11.300
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 3.300
4260 Zakup energii 21.242
4270 Zakup us³ug remontowych 1.790
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 17.027

80110 Gimnazja 1.107.430
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 48.100
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 653.910
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.600
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 125.000
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 16.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 44.550
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 39.100
4260 Zakup energii 52.300
4270 Zakup us³ug remontowych 5.900
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 22.130
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.400
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 44.440

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 122.100
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.100
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 120.000

80114 Zespo³y obs³ugi ekonomiczno-administracyjnej szkó³ 141.154
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 83.331
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.300
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 15.000
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.500
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.000
4270 Zakup us³ug remontowych 1.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.600
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 600
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.423
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 4.400

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 23.732
3250 Stypendia ró¿ne 1.400
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.600
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 19.732

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 12.125
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 12.125

851 Ochrona zdrowia 57.200
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 57.200

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.700
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 10.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 39.000
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500

852 Pomoc spo³eczna 925.400
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85213
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z
pomocy spo³ecznej

20.000

4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 20.000
85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 440.900

3110 �wiadczenia spo³eczne 385.150
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 55.750

85215 Dodatki mieszkaniowe 115.000
3110 �wiadczenia spo³eczne 115.000

85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.100
3110 �wiadczenia spo³eczne 25.100

85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 196.000
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 138.068
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.049
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 26.947
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.629
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.423
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.412
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.242
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 3.230

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 33.400
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.900
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 3.100
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.400

85295 Pozosta³a dzia³alno�æ 95.000
3110 �wiadczenia spo³eczne 90.000

2580
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów
publicznych

5.000

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 328.811
85401 �wietlice szkolne 318.811

3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 5.200
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 135.400
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.263
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.400
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.450
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 9.500
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 119.900
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 400
4270 Zakup us³ug remontowych 800
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 260
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 120
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 8.118

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej a tak¿e szkolenia
m³odzie¿y

10.000

4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 3.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 535.955
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 215.955

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.000
4260 Zakup energii 40.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 130.000
4480 Podatek od nieruchomo�ci 33.955

90002 Gospodarka odpadami 35.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000

90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.000

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 8.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000

90013 Schroniska dla zwierz¹t 5.000

2580
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych

5.000

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 250.000
4260 Zakup energii 170.000
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4270 Zakup us³ug remontowych 20.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 60.000

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 170.000
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 20.000

4260 Zakup energii 15.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000

92116 Biblioteki 140.000
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 140.000

92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 10.000

2580
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych

10.000

926 Kultura fizyczna i sport 65.000
92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 65.000

2580
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych

18.000

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.000
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000
4260 Zakup energii 3.000
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000

Ogó³em 12.682.912
W tym zadania zlecone

750 Administracja publiczna 51.500

75011 Urzêdy wojewódzkie 51.500
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 37.000
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.900
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 7.262
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 928
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.300
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 950
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 480
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 680

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa 1.076
75101 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.076

4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 160
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 22
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 894

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 2.500
75414 Obrona cywilna 2.500

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500
852 Pomoc spo³eczna 545.500

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

20.000

4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 20.000
85214 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 385.900

3110 �wiadczenia spo³eczne 330.150
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 55.750

85216 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 25.100
3110 �wiadczenia spo³eczne 25.100

85219 O�rodki pomocy spo³ecznej 101.100
4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 69.086
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.974
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 13.471
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.815
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.888
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.425
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 842
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.599

85228 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 13.400
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.400

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 50.133
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 50.133

4260 Zakup energii 50.133
Ogó³em 650.709



� 6271 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XV/85/2004

Rady Gminy w Kotlinie
z dnia 24 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU
BUD¯ETOWEGO ORAZ SP£ATY PO¯YCZEK W ROKU 2004

Poz. 1604

Wyszczególnienie Przychody Rozchody
1. Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym § 952 2.893.700
2. Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów §992 345.000

Ogó³em 2.893.700 345.000

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XV/85/2004

Rady Gminy Kotlin
z dnia 24 marca 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH REALIZOWANYCH W ROKU BUD¯ETOWYM 2004 R.

Lp. Nazwa zadania
Warto�æ

kosztorysowa

Planowane
wykonanie w

z³

Wykonanie
sposób

wykonania

1.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowo�ci
Magnuszewice dz. 010, rozdz. 01010, §6050

850.000

2.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przy³¹czami w miejscowo�ci
Twardów dz. 010, rozdz. 01010, §6050

900.000

3.
Budowa drogi gminnej przy ul. 11 Listopada w Kotlinie, dz. 600, rozdz.
60016, §6050

100.000

4.
Budowa Szko³y Podstawowej w S³awoszewie, dz.801, rozdz. 80101,
§6050

1.750.000

Zakupy inwestycyjne
1. Zestaw komputerowy dla ZOPO Kotlin, dz. 801, rozdz. 80114, §6060 4.400

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XV/85/2004

Rady Gminy w Kotlinie
z dnia 24 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp. Wyszczególnienie Kwota Uwagi

1.
PRZYCHODY
§058 � Grzywny i inne kary pieniê¿ne od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

1.000

2. §69 � wp³ywy z ró¿nych op³at 34.000
Razem 35.000

1.
WYDATKI
§4210 � Zakup materia³ów i wyposa¿enia

10.000

2. §6110 � wydatki inwestycyjne funduszy celowych 25.000
Razem 35.000
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Tabela Nr 1

PROGNOZA DOCHODÓW, WYDATKÓW ORAZ D£UGU (WG STANU NA KONIEC DANEGO ROKU)
W LATACH 2004 -2010 (W Z£OTYCH)

Lp. Wyszczególnienie 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.
Prognozowane wydatki w³asne
ogó³em

12.282.912 9.328.245 9.763.580 10.491.220 11.542.739 12.040.400 12.900.700

2.
Prognozowane dochody w³asne
ogó³em

10.134.212 10.311.200 11.311.600 11.980.500 12.300.000 12.600.400 12.900.700

3.
Prognozowany d³ug na koniec
danego roku*

Po¿yczka
1.256.260

Po¿yczka
1.036.260

Po¿yczka
796.260

Po¿yczka
556.260

Po¿yczka
-

Po¿yczka
-

Po¿yczka
-

Ogó³em w tym: (wymieniæ
poszczególne tytu³y d³u¿ne)

Kredyt
1.532.556

Kredyt
1.407.556

Kredyt
854.301

Kredyt
213.020

Kredyt
53.261

Kredyt Kredyt

Prognozowany kredyt do
zaci¹gniêcia

1.293.700 1.051.600 669.200 286.800 - -

4.
Prognozowana po¿yczka do
zaci¹gniêcia

1.600.000 1.520.000 1.200.000 720.000 708.000 560.000 -

5.
Stosunek procentowy d³ugu do
dochodów

56,07 48,64 31,12 14,82 6,19 4,44 -

* - d³ug w rozumieniu art. 10 ustawy o finansach publicznych
Kotlin, dnia 29 marca 2004
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INFORMACJA GMINY O WIELKO�CI SP£AT ZOBOWI¥ZAÑ W LATACH 2004 � 2010 (W Z£OTYCH)

2004 2005 2006
Lp. Wyszczególnienie

Ogó³em, z
tego Rata Odsetki Razem Rata Odsetki Razem Rata Odsetki

1.

Zaci¹gniête
zobowi¹zanie z
tytu³u kredytów i
po¿yczek (�ród³o, rok
zaci¹gniêcia, nr
umowy,
przeznaczenie)
1. Umowa po¿yczki
WFO�iGW w
Poznaniu z dnia 27
grudnia 2001 r. Nr
182/P/Ka/OW/01 na
oczyszczanie
�cieków wraz z
sieci¹ kanalizacyjn¹
wie� Wyszki

Po¿yczka
�
1.256.260
Odsetki �
56.300

220.000 20.109 240.109 240.000 16.858 256.858 240.000 11.898

2. Prognozowana
po¿yczka do
zaci¹gniêcia listopad
2004 r. na budowê
sieci kanalizacyjnej
dla wsi Twardów i
Magnuszewice

Po¿yczka
�
1.600.000
Odsetki �
138.154

- 3.288 3.288 80.000 40.000 120.000 320.000 35.182

2.
Razem po¿yczki i
planowane po¿yczki 2.856.260 220.000 23.397 243.397 320.000 56.858 376.858 560.000 47.080

3. Obligacje - - - - - - - - -
4. Porêczenie - - - - - - - - -

5.

Zaci¹gniêty kredyt
Umowa Nr 310/-
13/3/II/2003 PKO bp
O/Jarocin

Kredyt �
532.556
Odsetki �
85.222

- 33.965 33.965 53.255 23.302 76.557 213.020 18.477

Zaci¹gniêty kredyt
Umowa Nr 301-
13/2/13/2003 PKO bp
O/Jarocin

Kredyt �
1.000.000
Odsetki �
84.546

125.000 43.904 168.904 500.000 31.789 531.789 375.000 8.853

Prognozowany
kredyt do
zaci¹gniêcia
wrzesieñ 2004 r.

1.293.700
Odsetki �
167.316

- 23.399 23.399 109.700 57.152 166.852 400.000 47.325

6.

Razem (kredyt +
obligacje +
porêczenia +
planowany
kredyt/po¿yczka)

5.682.516 345.000 124.665 469.665 982.955 169.101 1.152.056 1.548.020 121.735

7.
Prognozowane
dochody ogó³em z
tab. Nr 1

x x x
10.134.2

12 x x 10.311.200 x x
1

8.

Stosunek
procentowy
zobowi¹zañ do
dochodów

x x x 4,63 x x 11,17 x x

2007 2008 2009 2010
Razem Rata Odsetki Razem Rata Odsetki Razem Rata Odsetki Razem Rata Odsetki Razem

251.898 556.260 7.435 563.695 - - - - - - - - -

355.182 320.000 28.776 348.776 320.000 23.984 343.984 560.000 6.924 566.924 - - -

607.080 876.260 36.211 912.471 320.000 23.984 343.984 560.000 6.924 566.924 - - -

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -

231.497 213.020 8.834 221.854 53.261 644 53.905 - - - - - -

383.853 - - - - - - - - - - - -

447.325 400.000 30.093 430.093 384.000 9.347 393.347 - - - - - -

1.669.755 1.489.280 75.138 1.564.418 757.261 33.975 791.236 560.000 6.924 566.924 - - -

11.311.60
0 x x 11.980.500 x x

12.300.
000 x x 12.600.400 - - -

14,76 x x 13,06 x x 6,43 x x 4,50 - - -

Poz. 1604
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UCHWA£A Nr XXII/199/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych na terenie gminy Dopiewo

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U z 2001, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami w Dz.U.
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568), oraz art. 6 ust. 1 i ust 2 ustawy z dnia 13
wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu porz¹dku i czysto�ci w gminach
(Dz.U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami w Dz.U. z 1997 r. Nr 121,
poz. 770, Nr 60, poz. 369 w Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 272,
w Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, w Dz.U.
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i w Dz.U. z 2003 r., Nr 7, poz. 78),
Rada Gminy Dopiewo uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê górne stawki op³at ponoszonych przez
w³a�cicieli nieruchomo�ci w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1
ustawy o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach za
us³ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w wysoko�ci:

a) odno�nie odpadów niesegregowanych w pojemnikach
110 litrowych: 7,50 z³ brutto,

b) za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów niesegregowa-
nych w pojemnikach o innej pojemno�ci, ni¿ 110 litrów
wysoko�æ op³aty ustala siê proporcjonalnie do objêto�ci
pojemnika i stawki 7,50 brutto odno�nie odpadów niese-
gregowanych w pojemnikach 110 litrowych.

2. Osoby, które bêd¹ gromadzi³y w sposób selektywny
odpady nadaj¹ce siê do wtórnego przerobu i odpady nie
nadaj¹ce siê do wtórnego przerobu uiszczaj¹ op³aty wy³¹cznie
za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów nie nadaj¹cych siê
do wtórnego przerobu.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiero.

§3. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Dopiewo Nr XXXII/
207/97 z dnia 31 lipca 1997 r.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Leszek Nowaczyk

Poz. 1605
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UCHWA£A Nr XXII/201/2004 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele
niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
Nr 86 poz. 958, z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz.
253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz.
804, Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, z 2003 r. Nr 80 poz.
717, poz. 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124), Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:

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

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

powierzchni jezdni:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie
 - 3,00 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie - 5,00 z³,

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

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 3,00 z³,

3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 2,00 z³,

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

§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej z wy³¹czeniem urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kana-
lizacyjnych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:

1) na obiekcie in¿ynierskim (np.: most, przepust, k³adka itp.)
- 200,00 z³,

2) poza obiektami mostowymi - 30,00 z³.

§2. 2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej takich, jak: urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyj-
ne a niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub

potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy tych urz¹-
dzeñ w wysoko�ci 10% stawki okre�lonej w §2.1. pkt 1 - 2.

§2. 3. Roczne stawki op³at obejmuj¹ pe³ny rok kalenda-
rzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na
drogowym obiekcie in¿ynieryjnym. Za niepe³ny rok kalenda-
rzowy wysoko�æ pe³nych stawek op³at obliczana jest propor-
cjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.

§2. 4. Zajêcie pasa drogowego przez krótszy okres ni¿ 1
miesi¹c jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez 1
miesi¹c.

§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów bu-
dowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego - 0,50 z³,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 0,50 z³,

3) za 1 m2 reklamy zawieraj¹cej informacje o gminie, powie-
cie lub województwie, w szczególno�ci w postaci planów,
map, tablic, plansz itp. - 0,10 z³,

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

§4. 1. Ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê za zajêcie pasa dro-
gowego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ wymie-
nione w §1, §2 i §3:

1) zajêcie pasa drogowego np.: koperty parkingowe, punkty
handlowe nie bêd¹ce obiektami budowlanymi itp. - 1,00
z³,

§5. Za zajêcie pasa drogowego, o który mowa w §1, §2,
§3 oraz §4 o powierzchni mniejszej ni¿ 1 m2 pobiera siê op³atê
jak za 1 m2.

§6. Op³ata za zajêcie pasa drogowego obliczona na pod-
stawie stawek, o których mowa w §1 - 4 nie mo¿e byæ ni¿sza
od kwoty 10,00 z³.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie

(�) Leszek Nowaczyk

Poz. 1606
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UCHWA£A Nr XXII/202/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Dopiewo

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 1997 r., Nr 78, poz. 483) oraz art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt
1 w zwi¹zku z art. 22 ustawy oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz.U.
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Gminy
Dopiewo uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminy Dopiewo o tre�ci jak
w za³¹czniku stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa-
³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.

§3. Z dniem wej�cia w ¿ycie Statutu przyjêtego niniejsz¹
uchwa³¹, traci moc Uchwa³a Nr XX/188/04 Rady Gminy
Dopiewo z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Dopiewo.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie

(�) Leszek Nowaczyk

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXII/202/04

Rady Gminy Dopiewo
z dnia 29 marca 2004 r.

STATUT GMINY DOPIEWO

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Gmina Dopiewo, zwana dalej w niniejszym Statucie
�Gmin¹�, jest posiadaj¹c¹ osobowo�æ prawn¹ jednostk¹
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

2. Samodzielno�æ Gminy podlega ochronie s¹dowej.

3. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obsza-
rze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum, poprzez wybran¹
przez siebie jako organ stanowi¹cy, Radê Gminy Dopiewo,
zwan¹ dalej w niniejszym Statucie �Rad¹�, oraz wybranego
przez siebie jako organ wykonawczy Wójta Gminy Dopiewo,
zwanego dalej w niniejszym Statucie �Wójtem�.

§2. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie poznañskim, wo-
jewództwie wielkopolskim i obejmuje obszar 108,8 km2.

2. Granice terytorialne Gminy okre�la mapa, stanowi¹ca
za³¹cznik Nr 1 do niniejszego Statutu, bêd¹cy jego integraln¹
czê�ci¹.

3. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowo�æ Dopiewo.

§3. 1. Gmina posiada herb ustalony w za³¹czniku Nr 2 do
niniejszego Statutu, bêd¹cym jego integraln¹ czê�ci¹.

2. Herbem Gminy jest wizerunek trzech konarów dêbu
z czterema li�æmi dêbu oraz dwoma ¿o³êdziami umieszczony-
mi na ¿ó³tym tle. Centralna czê�æ konarów przykryta jest
wizerunkiem herbu Drogos³awów, tj. bia³y pó³pier�cieñ
z wystaj¹c¹ strza³¹ skierowan¹ grotem ku górze na niebieskim
tle.

3. Z herbu mog¹ korzystaæ organy Gminy, Urz¹d Gminy
w Dopiewie oraz inne jednostki organizacyjne Gminy.

4. Korzystanie z herbu Gminy przez inne podmioty, ni¿
okre�lone w ust. 3, wymaga zgody Rady Gminy Dopiewo.

5. Zasady u¿ywania herbu okre�la Rada w odrêbnej
uchwale.

§4. 1. W Gminie mog¹ byæ tworzone przez Radê, w dro-
dze uchwa³y, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkañcami
lub z ich inicjatywy, jednostki pomocnicze Gminy: so³ectwa
oraz, stosownie do potrzeb i tradycji, inne jednostki pomoc-
nicze.

2. Utworzenie, po³¹czenie, podzia³ oraz zniesienie jed-
nostki pomocniczej musi czyniæ zado�æ nastêpuj¹cym zasa-
dom:

1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesie-
nia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ albo
organy Gminy,

Poz. 1607
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2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, któ-
rych tryb okre�la Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt,
w uzgodnieniu z zainteresowanymi mieszkañcami i inicja-
torami utworzenia jednostki,

4) przebieg granic jednostki pomocniczej powinien, w miarê
mo¿liwo�ci, uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania prze-
strzenne, komunikacyjne, a w szczególno�ci wiêzi spo³ecz-
ne,

5) zmiany granic jednostek pomocniczych przeprowadza
Rada, na wniosek Wójta, po przeprowadzeniu konsultacji
z mieszkañcami, których te zmiany dotycz¹,

6) utworzenie, po³¹czenie, podzia³, zmiana granic lub rozwi¹-
zanie jednostki pomocniczej dokonuje siê na podstawie
uchwa³y Rady.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania, zadania Gminy oraz zasady ich realizacji

§5. 1. Gmina posiada osobowo�æ prawn¹.

2. Zadania publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrze-
¿one ustaw¹ na rzecz innych podmiotów, Gmina wykonuje
we w³asnym imieniu i na w³asn¹ odpowiedzialno�æ.

3. Podstawowym zadaniem Gminy jest zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb gminnej wspólnoty samorz¹dowej okre�lo-
nych w ustawach, a w szczególno�ci w ustawie o samorz¹dzie
gminnym.

§6. 1. Szczegó³owy zakres dzia³ania Gminy okre�laj¹:

1) ustawy, w szczególno�ci ustawa z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym, zwana dalej �Ustaw¹� oraz akty
prawne wydane na podstawie i w granicach upowa¿nieñ
ustawowych,

2) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami ad-
ministracji rz¹dowej,

3) uchwa³y Rady podjête w celu realizacji rozstrzygaj¹cych
wyników referendum gminnego oraz inne uchwa³y pod-
jête w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna nie mo¿e
prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej wykraczaj¹cej poza za-
dania o charakterze u¿yteczno�ci publicznej, z wy³¹czeniem
przypadków przewidzianych w ustawach.

3. W uchwale o podjêciu przez Gminê dzia³alno�ci
o charakterze u¿yteczno�ci publicznej, Rada okre�la przed-
miot, formê organizacyjn¹ dzia³alno�ci, sposób sfinansowa-
nia.

4. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym
wykonywania przez Gminê zadañ o charakterze u¿yteczno�ci
publicznej, okre�la odrêbna ustawa.

5. Zadaniami u¿yteczno�ci publicznej, w rozumieniu
ustawy o samorz¹dzie gminnym, s¹ zadania w³asne Gminy,
okre�lone w §8 ust. 6 niniejszego Statutu, których celem jest

bie¿¹ce i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb lud-
no�ci w drodze �wiadczenia us³ug powszechnie dostêpnych.

§7. Gmina zaspokaja zbiorowe potrzeby swojej wspólno-
ty przez:

1) racjonalny i harmonijny rozwój,

2) pe³ne uczestnictwo ca³ej wspólnoty w jej ¿yciu,

3) racjonalizacjê polityki wszechstronnego rozwoju i dbanie
o jej w³a�ciwe funkcjonowanie.

§8. 1. Dla realizacji celu okre�lonego w Statucie, Gmina
wykonuje zadania w³asne okre�lone w ustawach, w szczegól-
no�ci w ustawie o samorz¹dzie gminnym.

2. Gmina realizuje ponadto zadania zlecone z zakresu
administracji rz¹dowej, a tak¿e z zakresu organizacji przygo-
towañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz refe-
rendów, wynikaj¹ce z ustaw szczegó³owych oraz zadania
przyjête w drodze porozumienia z organami tej administracji.

3. Zadania okre�lone w ust. 2 wykonywane s¹ po zapew-
nieniu �rodków finansowych przez administracjê rz¹dow¹
w wysoko�ci koniecznej do wykonania zadañ. Szczegó³owe
zasady i terminy przekazywania �rodków finansowych okre-
�laj¹ ustawy nak³adaj¹ce na gminy obowi¹zek wykonywania
zadañ zleconych lub zawarte porozumienia.

4. Gmina mo¿e wykonywaæ zadania, z zakresu w³a�ciwo-
�ci powiatu oraz zadania z zakresu w³a�ciwo�ci województwa
na podstawie porozumieñ z tymi jednostkami samorz¹du
terytorialnego.

5. Spory maj¹tkowe wynik³e z porozumieñ, o których
mowa w ust. 2 i 4, rozpatruje s¹d powszechny.

§9. 1. Gmina wykonuje swoje zadania:

1) poprzez dzia³alno�æ swych organów i organów gminnych
jednostek pomocniczych,

2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,

3) poprzez dzia³alno�æ innych podmiotów, na podstawie
zawartych z nimi umów i porozumieñ,

4) udzia³ w zwi¹zkach komunalnych.

2. W sk³ad jednostek organizacyjnych Gminy wchodz¹:

1) jako jednostki bud¿etowe:

- Zespó³ Szkó³ im. Fryderyka Chopina w Skórzewie,

- Zespó³ Szkolno - Przedszkolny im. Jana Brzechwy
w Dopiewie,

- Zespó³ Szkolno - Przedszkolny im. Astrid Lindgren
w D¹browie,

- Szko³a Podstawowa im. Mani Konopnickiej w Dopiew-
cu,

- Szko³a Podstawowa w Konarzewie,

- Szko³a Podstawowa w Wiêckowicach,

- Gimnazjum w Dopiewie,

- Zespó³ Ekonomiczno Administracyjny Szkó³ w Dopie-
wie, O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Dopiewie.
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2) jako zak³ady bud¿etowe:

- Gminny O�rodek Sportu i Rekreacji w Dopiewie.

3) jako instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Dopiewie.

§10. 1. Wykonywanie zadañ publicznych mo¿e byæ reali-
zowane w drodze wspó³dzia³ania Gminy z innymi jednostka-
mi samorz¹du terytorialnego. Gmina mo¿e przystêpowaæ lub
wspó³tworzyæ zwi¹zki gmin; w szczególno�ci, do wykonania
zadañ w³asnych przekraczaj¹cych mo¿liwo�ci organizacyjne
Gminy, mo¿e ona przystêpowaæ do zwi¹zków gmin.

2. Przyst¹pienie do zwi¹zku wymaga wyra¿enia zgody
przez Radê w formie uchwa³y.

3. Gmina mo¿e ponadto przystêpowaæ lub wspó³tworzyæ
stowarzyszenia jednostek samorz¹du terytorialnego. W tym
przypadku stosuje siê przepisy o stowarzyszeniach.

4. Gmina, zwi¹zki gminne, oraz stowarzyszenia jednostek
samorz¹du terytorialnego mog¹ sobie wzajemnie b¹d� innym
jednostkom samorz¹du terytorialnego udzielaæ pomocy,
w tym pomocy finansowej.

ROZDZIA£ III

W³adze Gminy

§11. Mieszkañcy Gminy wykonuj¹ swoje uprawnienia
bezpo�rednio w g³osowaniu powszechnym - w drodze wybo-
rów Rady i Wójta, w drodze referendum, a tak¿e za po�red-
nictwem organów Gminy.

§12. 1. Gmina dzia³a poprzez swoje organy.

2. Organami Gminy s¹:

1) Rada Gminy,

2) Wójt Gminy.

§13. 1. Sprawy odwo³ania Rady i Wójta przed up³ywem
kadencji rozstrzyga siê wy³¹cznie w drodze referendum gmin-
nego.

2. Referendum w sprawie odwo³ania Rady przed up³y-
wem kadencji przeprowadza siê nie wcze�niej, ni¿ po up³ywie
12 miesiêcy od dnia wyborów lub od dnia ostatniego referen-
dum w sprawie odwo³ania Rady przed up³ywem kadencji.

3. Referendum mo¿e byæ równie¿ przeprowadzone
w ka¿dej innej wa¿nej sprawie dla Gminy.

4. Referendum przeprowadza siê z inicjatywy Rady lub
na wniosek 10% liczby mieszkañców uprawnionych do g³oso-
wania.

5. Referendum jest wa¿ne, je¿eli wziê³o w nim udzia³ co
najmniej 30% uprawnionych do g³osowania.

6. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego
okre�la odrêbna ustawa.

§14. 1. Maj¹tek Gminy s³u¿¹cy zaspokajaniu zbiorowych
potrzeb wspólnoty mo¿e byæ zarz¹dzany przez jednostki or-
ganizacyjne i podmioty okre�lone w §9 niniejszego Statutu.

2. Zasady zarz¹dzania, o jakich mowa w ustêpie 1, okre-
�la Rada w drodze odrêbnych uchwa³.

3. Wójt prowadzi rejestry:

1) sk³adników mienia komunalnego,

2) podmiotów zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi sk³adnikami
tego mienia,

3) instytucji kultury,

4) inne wymagane powszechnie obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa.

ROZDZIA£ IV

Organizacja wewnêtrzna oraz tryb dzia³ania; sposób
obradowania i podejmowanie uchwal Rady Gminy

§15. 1. Organem stanowi¹cym i kontrolnym w Gminie
jest Rada, z zastrze¿eniem §14 niniejszego Statutu. Nale¿y do
niej rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych ma-
j¹cych na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkañ-
ców Gminy, je¿eli ustawy nie stanowi¹ inaczej.

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady
okre�laj ¹ odrêbne ustawy.

§16. Rada dzia³a na podstawie ustaw oraz Statutu Gminy
Dopiewo, a w szczególno�ci przepisów niniejszego rozdzia³u.

§17. 1. Rada dzia³a na sesjach, a tak¿e za po�rednictwem
komisji i radnych oraz Wójta, jako organu wykonawczego,
w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y Rady.

2. Wójt i komisje Rady dzia³aj¹ pod kontrol¹ Rady, której
sk³adaj¹ sprawozdania ze swej dzia³alno�ci.

§18. 1. Rada dzia³a zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Plan pracy przygotowuje Przewodnicz¹cy, przy wspó³-
udziale Wiceprzewodnicz¹cych i Przewodnicz¹cych sta³ych
komisji i przedstawia go Radzie do zaakceptowania do koñca
stycznia roku, którego plan dotyczy.

3. Rada mo¿e na bie¿¹co w ci¹gu roku dokonywaæ zmian
i uzupe³nieñ w rocznym planie pracy.

4. Podstaw¹ dzia³añ Rady jest aktywna dzia³alno�æ rad-
nych w organach Rady.

§19. 1. Uchwa³y Rady Gminy zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo-
�ci¹ g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy jej ustawowego
sk³adu w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e ustawa stanowi
inaczej.

2. Zasady jawno�ci dzia³ania organów Rady oraz dostêpu
do dokumentów i korzystania z nici okre�laj¹ Statut Gminy
oraz Regulaminy Komisji.

§20. W przypadku wyga�niêcia mandatu Przewodnicz¹-
cego lub Wiceprzewodnicz¹cego przed up³ywem kadencji,
Rada na najbli¿szej sesji dokona wyboru - odpowiednio -
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego.

§21. Przewodnicz¹cy Rady Gminy, a w przypadku jego
nieobecno�ci jeden z Wiceprzewodnicz¹cych, w szczególno�ci:

Poz. 1607



� 6279 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

1) zwo³uje sesje Rady,

2) przewodniczy obradom,

3) sprawuje policjê sesyjn¹,

4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,

5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,

6) podpisuje uchwa³y Rady,

7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.

§22. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia Urz¹d Gminy.

§23. 1. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyboru.

§24. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:

1) Przewodnicz¹cy,

2) Wiceprzewodnicz¹cy,

3) Komisja Rewizyjna,

4) komisje sta³e wymienione w niniejszym Statucie,

5) dora�ne komisje powo³ywane, je�li zachodzi taka potrze-
ba, przez Radê do okre�lonych zadañ.

§25. Rada obraduje na sesjach zwo³ywanych przez Prze-
wodnicz¹cego Rady lub upowa¿nionego przez niego Wice-
przewodnicz¹cego, zgodnie z postanowieniem §23 niniejsze-
go Statutu.

§26. 1. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga
w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompeten-
cji, okre�lone w ustawie o samorz¹dzie gminnym i wymienio-
ne w niniejszym Statucie oraz w innych ustawach i przepisach
prawnych wydanych na podstawie ustaw.

2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach
zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrol-
nych.

3. Oprócz uchwa³, Rada mo¿e podejmowaæ:

1) postanowienia proceduralne,

2) deklaracje - zawieraj¹ce zobowi¹zanie siê do okre�lonego
postêpowania,

3) o�wiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okre�lonej spra-
wie,

4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwanie adre-
satów zewnêtrznych do okre�lonego postêpowania, pod-
jêcia inicjatywy, czy zadania.

4. Do postanowieñ, deklaracji, o�wiadczeñ i apeli nie ma
zastosowania przewidziany w niniejszym rozdziale tryb zg³a-
szania inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.

§27. 1. Sesja Rady odbywa siê zwyczajowo podczas jed-
nego posiedzenia. Je¿eli jednak zachodzi konieczno�æ konty-
nuacji obrad, rozpatrywanie spraw mo¿e byæ prze³o¿one na
nastêpne posiedzenie.

2. Posiedzenie nie powinno trwaæ d³u¿ej ni¿ 6 godzin. Po
tym czasie, ka¿dy Radny mo¿e zg³osiæ wniosek o przerwanie
posiedzenia i przeniesienia dalszego ci¹gu sesji na inny
termin. Rada mo¿e w drodze g³osowania postanowiæ o do-
koñczeniu sesji tego samego dnia.

§28. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne w ilo�ci potrzebnej
do wykonywania swych zadañ, jednak nie rzadziej ni¿ prze-
widuje to Ustawa.

2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje umieszczone w planie
pracy Rady oraz nie przewidziane w planie pracy, a zwo³ane
przez Przewodnicz¹cego, z zachowaniem zasad okre�lonych
w §23 niniejszego Statutu.

§29. 1. Rada mo¿e odbywaæ sesje nadzwyczajne, bez
wzglêdu na plan pracy Rady, zwo³ywane przez Przewodnicz¹-
cego, na wniosek Wójta lub grupy radnych stanowi¹cej co
najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady, w ci¹gu 7 dni od daty
z³o¿enia wniosku.

2. Na wniosek Wójta, Przewodnicz¹cy jest obowi¹zany
wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej sesji Rady projekt
uchwa³y, je¿eli wp³yn¹³ on do Rady co najmniej 7 dni przed
dniem rozpoczêcia sesji Rady.

§30. 1. Projekt porz¹dku obrad, miejsce, termin oraz
godziny rozpoczêcia sesji ustala Przewodnicz¹cy Rady
w porozumieniu z Wójtem.

2. Przygotowanie materia³ów na sesjê Rady, jak równie¿
obs³ugê organizacyjno - techniczn¹ zapewnia wyodrêbniona
w strukturze Urzêdu Gminy jednostka organizacyjna.

§31. 1. O terminie sesji zwyczajnej Rady zawiadamia siê
jej c z³onków pisemnie, co najmniej na 3 dni przed terminem
sesji.

2. O terminie sesji po�wiêconej uchwaleniu bud¿etu,
planów spo³eczno - gospodarczych oraz rozpatrzenia spra-
wozdañ z ich wykonania, zawiadamia siê c z³onków Rady co
najmniej na 7 dni przed terminem sesji.

3. W sytuacjach nag³ych i szczególnie uzasadnionych,
Przewodnicz¹cy mo¿e zwo³aæ sesjê z 1 - dniowym wyprzedze-
niem.

4. W zawiadomieniu o sesji podaje siê miejsce, dzieñ,
godzinê rozpoczêcia posiedzenia oraz proponowany porz¹dek
obrad.

5. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza siê projekty
uchwa³ oraz inne niezbêdne materia³y zwi¹zane z porz¹dkiem
obrad.

6. Zawiadomienie o miejscu i terminie obrad sesji powin-
no byæ podane do wiadomo�ci publicznej mieszkañcom Gminy,
w sposób zwyczajowo przyjêty.

7. W razie nie dotrzymania terminów, o których mowa
w ust. 1 oraz 2, Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji,
a Przewodnicz¹cy wyznacza jej nowy termin. Wniosek
o odroczenie sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego lub
komisjê tylko na pocz¹tku obrad przed przyjêciem porz¹dku
obrad.

§32. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady w uzgodnie-
niu z Wójtem ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
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2. Radny w porozumieniu z Przewodnicz¹cym i Wójtem
mo¿e uzupe³niæ listê, o której mowa w ust. 1.

§33. W lokalu, w którym odbywa siê posiedzenie nale¿y
zapewniæ miejsca dla c z³onków Rady, a tak¿e miejsca dla
publiczno�ci.

§34. 1. Sesje Rady s¹ jawne, chyba, ¿e przepisy ustawy
stanowi¹ inaczej. Jawno�æ sesji oznacza, i¿ podczas obrad na
sali mo¿e byæ obecna publiczno�æ, która zajmuje wyznaczone
w tym celu miejsca.

2. Je¿eli przedmiotem sesji maj¹ byæ sprawy objête
tajemnic¹ pañstwow¹ lub s³u¿bow¹, zgodnie z tre�ci¹ ustawy
o tajemnicy pañstwowej, jawno�æ sesji lub jej czê�ci zostaje
wy³¹czona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniêtych.

§35. Posiedzenie sesji otwiera, przewodzi jej i zamyka
obrady Przewodnicz¹cy Rady, w razie jego nieobecno�ci,
b¹d�, gdy zachodzi potrzeba zast¹pienia go w obradach
wyznaczony Wiceprzewodnicz¹cy, a w razie jego nie wyzna-
czenia. Wiceprzewodnicz¹cy starszy wiekiem.

§36. 1. W celu zapewnienia sprawniejszego przebiegu
sesji Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zarz¹dziæ wybór sekretarza
obrad z grona Rady.

2. Wybór sekretarza obrad dokonuje Rada zwyk³¹ wiêk-
szo�ci¹ g³osów w g³osowaniu jawnym.

3. Sekretarz nadzoruje prowadzenie protokó³u obrad,
a tak¿e wykonuje inne czynno�ci zlecone przez Przewodnicz¹-
cego Rady.

§37. 1. Sesjê otwiera, zamyka, przerywa i wznawia Prze-
wodnicz¹cy, a w razie jego nieobecno�ci, Wiceprzewodnicz¹-
cy, wypowiadaj¹c odpowiedni¹ formu³ê: �otwieram sesjê
Rady Gminy Dopiewo�, �zamykam sesjê Rady Gminy Dopie-
wo�, �przerywam sesjê Rady Gminy Dopiewo�, �wznawiam
sesjê Rady Gminy Dopiewo�.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy stwierdza quorum,
w razie jego braku wyznacza nowy termin posiedzenia
i zamyka obrady.

§38. 1. Po stwierdzeniu prawomocno�ci obrad Przewod-
nicz¹cy odczytuje dorêczony porz¹dek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupe³nienie b¹d� zmianê w projekcie
porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny lub Wójt, na pocz¹tku
sesji.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagaj ¹ uchwa³y
Rady bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

§39. W porz¹dku obrad ka¿dej zwyczajnej sesji Rady
przewiduje siê:

1) przyjêcie protoko³u z poprzedniej sesji, z którego tre�ci¹
uprzednio mieli mo¿no�æ zapoznaæ siê radni w Biurze
Rady, a tak¿e na sali obrad - nie pó�niej ni¿ godzinê przed
jej rozpoczêciem,

2) przyjmowanie uchwa³,

3) zg³aszanie zapytañ i wniosków przez radnych,

4) sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta w okresie miêdzy sesja-
mi, a zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady, nie czê�ciej
jednak ni¿ raz w miesi¹cu.

§40. 1. Zapytania i wnioski sk³adaj¹ radni w istotnych
sprawach wspólnoty samorz¹dowej, przy czym powinny byæ
one sformu³owane jasno i zwiê�le.

2. Odpowiedzi na zapytania udziela: Przewodnicz¹cy Rady,
Przewodnicz¹cy w³a�ciwej komisji merytorycznej, Wójt, jego
Zastêpca lub wyznaczony przez Wójta pracownik Urzêdu, albo
innej jednostki organizacyjnej Gminy.

3. W przypadku niemo¿no�ci udzielenia natychmiastowej
odpowiedzi, wyja�nienie winno byæ udzielone pisemnie lub
ustnie, na najbli¿szej sesji.

4. Zapytania mog¹ byæ sk³adane równie¿ na pi�mie na
rêce Przewodnicz¹cego Rady w czasie sesji lub miêdzy sesja-
mi. Odpowied� na pisemne zapytanie radnego winna byæ
udzielona w ci¹gu 14 dni, w przypadku niemo¿liwo�ci udzie-
lenia natychmiastowej odpowiedzi.

5. Biuro Rady prowadzi ewidencjê zg³aszanych zapytañ
i wniosków oraz czuwa nad ich terminowym za³atwieniem.

§41. 1. Radni, Wójt, jego zastêpca, Sekretarz oraz Skarb-
nik mog¹ na sesji sk³adaæ o�wiadczenia.

2. Chêæ z³o¿enia o�wiadczenia zg³asza siê Przewodnicz¹-
cemu przed otwarciem sesji, na której ma byæ ono z³o¿one.

3. O�wiadczenia sk³adane s¹ przed podejmowaniem
uchwa³.

4. Nad o�wiadczeniami nie prowadzi siê dyskusji.

§42. Sprawozdanie z dzia³alno�ci Wójta pomiêdzy sesja-
mi sk³ada Wójt lub jego zastêpca.

§43. 1. Przewodnicz¹cy lub jego zastêpca prowadzi obra-
dy wed³ug uchwalonego porz¹dku otwieraj¹c i zamykaj¹c
dyskusjê nad ka¿dym z punktów.

2. W uzasadnionych wypadkach Przewodnicz¹cy lub jego
zastêpca mo¿e dokonaæ, za zgod¹ Rady, zmiany w kolejno�ci
poszczególnych punktów porz¹dku obrad.

§44. 1. Przewodnicz¹cy obrad czuwa nad sprawnym prze-
biegiem i zachowaniem porz¹dku obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, ¿e radny w swoim wyst¹-
pieniu wyra�nie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie
przekracza przeznaczony dla niego czas, Przewodnicz¹cy obrad
mo¿e zwróciæ mu uwagê, a po dwukrotnym przywo³aniu
odebraæ mu g³os.

3. Je¿eli sposób wyst¹pienia albo zachowania radnego
w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad, b¹d� uchybiaj¹
powadze sesji, Przewodnicz¹cy przywo³uje radnego �do po-
rz¹dku�, a gdy przywo³anie nie odnios³o skutku mo¿e odebraæ
mu g³os, nakazuj¹c jednocze�nie odnotowanie tego faktu
w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i publiczno�ci.

§45. 1. Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu na sesji rad-
nym wed³ug kolejno�ci zg³oszeñ.
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2. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu poza kolej-
no�ci¹ w sprawie zg³oszenia wniosków o charakterze formal-
nym, których przedmiotem mog¹ byæ w szczególno�ci spra-
wy:

1) stwierdzenie quorum,

2) wycofanie okre�lonego tematu z porz¹dku obrad (oraz
inne zmiany w porz¹dku obrad),

3) zakoñczenie dyskusji i podjêcie uchwa³y,

4) zamkniêcie listy mówców,

5) ustalenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,

6) przeliczania g³osów,

7) zamkniêcia listy kandydatów przy wyborach,

8) zg³oszenia autopoprawki do projektu uchwa³y lub wyco-
fania projektu,

9) przestrzeganie regulaminu obrad,

10) przerwanie, odroczenie lub zamkniêcie posiedzenia.

3. Wnioski o charakterze formalnym Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie.

4. Poza kolejno�ci¹ zg³oszeñ, Przewodnicz¹cy obrad udzie-
la g³osu:

1) Wójtowi,

2) Zastêpcy Wójta,

3) Radcy Prawnemu lub Rzeczoznawcy w celu wyja�nienia
w¹tpliwo�ci w rozwa¿anej sprawie.

§46. 1. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e udzieliæ g³osu oso-
bie bezpo�rednio zainteresowanej lub w³a�ciwemu so³tysowi,
o ile Rada siê temu nie sprzeciwi.

2. Po uprzednim ostrze¿eniu. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom spo�ród publiczno�ci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ po-
rz¹dek obrad b¹d� naruszaj¹ powagê sesji.

§47. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trak-
cie posiedzenia, Przewodnicz¹cy obrad przerywa sesjê i je¿eli
nie mo¿e zwo³aæ quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia
tej samej sesji, z tym, ¿e uchwa³y podjête do tego momentu
zachowuj¹ swoj¹ moc.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opu�cili obrady, odnotowuje siê
w protokole.

§48. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
koñczy sesjê s³owami �zamykam sesjê Rady Gminy Dopie-
wo�.

2. Czas, od otwarcia sesji do jej zakoñczenia, uznaje siê
za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, które objê³o
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.

4. Po og³oszenia zamkniêcia sesji przez Przewodnicz¹ce-
go, Rada jest zwi¹zana uchwa³ami podjêtymi na tej sesji.

§49. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zamkniêciu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie ogól-
ne przepisy porz¹dkowe w³a�ciwe dla danego miejsca.

§50. 1. Z ka¿dego posiedzenia Rady pracownik Biura
Rady sporz¹dza protokó³, w którym musi byæ odnotowany
rzeczywisty przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygniê-
cia. Protokó³ powinien zawieraæ:

1) numer, datê i miejsce posiedzenia,

2) nazwisko Przewodnicz¹cego obrad oraz protokolanta,

3) stwierdzenie prawomocno�ci posiedzenia,

4) stwierdzenie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,

5) zatwierdzony porz¹dek obrad,

6) przebieg obrad, streszczenia wyst¹pieñ i dyskusji oraz
tekst zg³oszonych i przyjêtych wniosków,

7) przebieg g³osowania, z wyszczególnieniem liczby radnych
bior¹cych udzia³ w g³osowaniu: �za�, �przeciw�, �wstrzy-
muj¹cych siê�, a tak¿e g³osów niewa¿nych,

8) czas trwania sesji,

9) podpis przewodnicz¹cego obrad oraz osoby sporz¹dzaj¹-
cej protokó³.

2. Do protoko³u do³¹cza siê listy uczestnicz¹cych:

1) radnych,

2) pracowników Urzêdu,

3) go�ci zaproszonych,

4) rzeczoznawców i bieg³ych, a ponadto do³¹cza siê:

5) inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
w trakcie obrad,

6) protoko³y komisji skrutacyjnej z przeprowadzania g³oso-
wañ tajnych i imiennych.

3. Protokó³ z poprzedniej sesji wyk³ada siê do wgl¹du
radnym w Biurze Rady oraz na sali obrad, w miejscu przygo-
towanym dla publiczno�ci na godzinê przed rozpoczêciem
obrad.

4. Radni mog¹ zg³aszaæ poprawki i uzupe³nienia do pro-
tokó³u w okresie pomiêdzy sesjami, jednak nie pó�niej ni¿ na
najbli¿szej sesji.

5. O uwzglêdnieniu poprawek i uzupe³nieñ decyduje Prze-
wodnicz¹cy obrad, po uprzednim wys³uchaniu protokolanta.
Radny, którego wnioski nie zosta³y uwzglêdnione, mo¿e przed-
³o¿yæ je po sesji.

6. O przyjêciu lub odrzuceniu protoko³u decyduje Rada
w g³osowaniu jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów na najbli¿-
szej sesji.

7. Protoko³y numeruje siê cyframi rzymskimi odpowiada-
j¹cymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku
kalendarzowego.

§51. 1. G³osowanie jest prawomocne tylko w przypadku
istnienia quorum.

2. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie cz³onkowie Rady.
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§52. G³osowanie jest jawne, przy czym mo¿e byæ g³oso-
waniem imiennym. W wypadkach przewidzianych w ustawie,
g³osowanie jest tajne.

§53. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez pod-
niesienie rêki.

2. G³osowanie jawne przeprowadza Przewodnicz¹cy ob-
rad i og³asza jego wyniki.

3. W przypadku równej liczby g³osów �za� i �przeciw�,
albo, je¿eli przy g³osowaniu jawnym pozostaj¹ inne w¹tpliwo-
�ci co do wyniku g³osowania, Przewodnicz¹cy zarz¹dza prze-
rwê, a po jej zakoñczeniu ponowne g³osowanie. Ponowne
w¹tpliwo�ci s¹ podstaw¹ do zarz¹dzenia g³osowania imien-
nego.

§54. Przy g³osowaniu imiennym zaznacza siê oddawanie
g³osów przez radnych w protokole.

§55. 1. G³osowanie tajne przeprowadza komisja skruta-
cyjna wybrana na sesji spo�ród radnych, w przypadkach, gdy
wymaga tego ustawa.

2. W g³osowaniu radni g³osuj¹ za pomoc¹ kart ostemplo-
wanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo Rada ustala
sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wy-
brana z grona Rady komisja skrutacyjna z wybranym spo�ród
siebie Przewodnicz¹cym komisji.

3. Komisja skrutacyjna, przed przyst¹pieniem do g³oso-
wania, obja�nia sposób g³osowania i przeprowadza je odczy-
tuj¹c kolejno radnych z listy obecno�ci.

4. Po przeliczeniu g³osów przewodnicz¹cy komisji skruta-
cyjnej odczytuje protokó³ podaj¹c wyniki g³osowania.

5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ z g³osowania
stanowi¹ za³¹cznik do protokó³u z obrad sesji Rady.

6. W przypadku równej liczby g³osów �za� i �przeciw�,
g³osowanie tajne powtarza siê; §57 ust. 3 stosuje siê odpo-
wiednio.

§56. W przypadku, gdy Rada postanowi o podjêciu uchwa-
³y w trybie g³osowania imiennego, przepisy §59 ust. 2 niniej-
szego Statutu stosuje siê odpowiednio. Na kartach do g³oso-
wania umieszcza siê nazwisko i imiê radnego.

§57. 1. Przewodnicz¹cy obrad, przed poddaniem wnio-
sku pod g³osowanie, precyzuje i og³asza zebranym propono-
wan¹ tre�æ uchwa³y, w taki sposób, aby jej redakcja by³a
przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwo�ci co do intencji
wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejno�ci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, który mo¿e wyklu-
czyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami.

3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem list kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich, czy zgadza siê kandydowaæ i dopiero
po otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej (uzyskaniu zgody)
poddaje pod g³osowanie zamkniêcie listy kandydatów i zarz¹-
dza wybory.

§58. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty jest wniosek lub kandydatura, która uzyska³a

wiêksz¹ liczbê g³osów �za�, ni¿ �przeciw�. G³osów �wstrzy-
muj¹cych siê� i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup
g³osuj¹cych: �za�, czy �przeciw�.

2. Gdy przedmiotem g³osowania jest wybór jednego
spo�ród kilku rozwi¹zañ, wówczas przez zwyk³¹ wiêkszo�æ
nale¿y rozumieæ tak¹ liczbê g³osów optuj¹cych za jednym
z nich, która jest wiêksza od liczby g³osów przypadaj¹cych
osobno na ka¿d¹ jego alternatywê.

3. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszo�ci¹ g³osów ozna-
cza, ¿e wniosek lub kandydatura przechodz¹ tylko wtedy, gdy
otrzymuj¹ 50% + 1 wa¿nych g³osów radnych obecnych na
sali.

§59. 1. Rada mo¿e podejmowaæ uchwa³y tylko w spra-
wach objêtych porz¹dkiem obrad.

2. Uchwa³y, a tak¿e deklaracje, o�wiadczenia, rezolucje
i apele s¹ sporz¹dzane w formie odrêbnych dokumentów.

3. W sprawach proceduralnych, porz¹dkowych i formal-
nych. Rada podejmuje postanowienia, o których mowa w §30
ust. 3 pkt 1 niniejszego Statutu, a które tylko umieszcza siê
w protokole.

§60. 1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach
w drodze uchwa³.

2. Uchwa³y s¹ odrêbnymi dokumentami, z wyj¹tkiem
uchwa³ o charakterze proceduralnym, które mog¹ byæ odno-
towane w protokole z sesji.

3. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiadaj ¹ radni, Komisje
Rady oraz Wójt.

4. Projekt uchwa³y powinien okre�laæ w szczególno�ci:

1) tytu³ uchwa³y,

2) podstawê prawn¹,

3) postanowienia merytoryczne,

4) w miarê potrzeby okre�lenie �róde³ finansowania realizacji
uchwa³y,

5) okre�lenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa-
³y,

6) ustalenie terminu wej�cia w ¿ycie uchwa³y.

5. Projekt uchwa³y powinien byæ przed³o¿ony Radzie wraz
z pisemnym uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrze-
bê podjêcia uchwa³y.

6. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do zgodno�ci uchwa-
³y z prawem przez radcê prawnego.

§61. 1. Uchwa³y Rady, bêd¹ce w my�l §64 ust. 2 niniej-
szego Statutu, odrêbnymi dokumentami, powinny byæ zreda-
gowane w sposób czytelny i zawieraæ przede wszystkim:

1) datê i tytu³ oraz kolejny numer,

2) podstawê prawn¹,

3) postanowienia merytoryczne,

4) okre�lenie organów odpowiedzialnych za wykonanie
uchwa³y oraz organów sprawuj¹cych nadzór nad ich re-
alizacj¹,
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5) termin wej�cia w ¿ycie uchwa³y, ewentualny czas jej
obowi¹zywania.

2. W uchwa³ach podaje siê numer sesji (cyframi rzymski-
mi), kolejny numer uchwa³y (cyframi arabskimi), rok podjêcia
uchwa³y (podaje siê ostatnie dwie cyfry tego roku).

3. Projekty uchwa³ Rady przygotowane przez Wójta opi-
niuj¹ w³a�ciwe komisje Rady. Opinie komisji s¹ odczytywane
na sesji Rady przez przewodnicz¹cego danej komisji.

4. W przypadku podjêcia inicjatywy uchwa³odawczej przez
komisjê lub grupê radnych, Wójt wyra¿a swoje stanowisko do
projektu uchwa³y i przedstawia je na sesji.

§62. 1. Projekt bud¿etu przygotowuje Skarbnik Gminy
Dopiewo, uwzglêdniaj¹c przepisy wynikaj¹ce z ustawy
o finansach publicznych oraz uchwa³y Rady o procedurze
uchwalania bud¿etu i przedstawia go Radzie, wraz z infor-
macj¹ o stanie mienia komunalnego i obja�nieniami, najpó�-
niej do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿eto-
wy, przesy³aj¹c jednocze�nie projekt Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Poznaniu.

2. Bud¿et powinien byæ uchwalony do koñca roku po-
przedzaj¹cego rok bud¿etowy, a w szczególnie uzasadnionych
przypadkach do 31 marca roku bud¿etowego.

3. Rada ustala procedurê uchwalania bud¿etu oraz rodza-
je i szczegó³owo�æ materia³ów informacyjnych towarzysz¹-
cych projektowi bud¿etu.

4. Projekt uchwa³y wraz z wnioskiem w sprawie udziele-
nia, b¹d� nie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytu³u wyko-
nania bud¿etu, zaopiniowany przez Regionaln¹ Izbê Obra-
chunkow¹ w Poznaniu, przedk³ada Radzie Komisja Rewizyjna
wraz ze swoj¹ opini¹ o wykonaniu bud¿etu Gminy.

§63. 1. Uchwa³ê podpisuje Przewodnicz¹cy Rady lub Wi-
ceprzewodnicz¹cy.

2. Uchwa³y oraz za³¹czniki do uchwa³ podpisuje Przewod-
nicz¹cy Rady.

§64. 1. Orygina³y uchwa³ ewidencjonowane s¹ w reje-
strze uchwa³ i przechowywane wraz z protoko³ami z sesji
w odpowiedniej komórce organizacyjnej Urzêdu Gminy.

2. Odpisy uchwa³ (kopie) przekazywane s¹ Wójtowi.

§65. 1. Wójt przedk³ada Wojewodzie Wielkopolskiemu
uchwa³y Rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia, o ile ustawy
nie przewiduj¹ innego terminu, a uchwa³y w sprawie przepi-
sów porz¹dkowych w ci¹gu 2 dni od dnia ich podjêcia.

2. Uchwa³ê bud¿etow¹ oraz uchwa³ê o udzieleniu b¹d�
nie udzielaniu absolutorium Wójtowi i inne uchwa³y objête
nadzorem Izby, Wójt jest zobowi¹zany przed³o¿yæ Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia.

3. Uchwa³y stanowi¹ce prawo miejscowe podlegaj¹ og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie-
go.

§66. Radny obowi¹zany jest kierowaæ siê dobrem wspól-
noty samorz¹dowej Gminy. Radny utrzymuje sta³¹ wiê�
z mieszkañcami Gminy oraz ich organizacjami, w szczególno-
�ci przyjmuje zg³aszane przez mieszkañców Gminy postulaty

i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia, nie jest
jednak zwi¹zany instrukcjami wyborców.

§67. 1. Radny ma prawo inicjatywy uchwa³odawczej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, a tak¿e prawo udzia³u
w g³osowaniu na sesjach Rady, prawo wystêpowania z inter-
pelacjami i zapytaniami.

2. Radni maj¹ prawo podejmowaæ inicjatywê i sk³adaæ
wnioski w instytucjach, których wnioski te dotycz¹.

§68. 1. Radni winni uczestniczyæ czynnie w sesjach Rady,
w pracach organów i komisji, do których zostali wybrani.
Radni winni pe³niæ dy¿ury w swoich okrêgach wyborczych
w terminie i miejscu podanym uprzednio do wiadomo�ci
wyborców, nie rzadziej ni¿ raz na kwarta³.

2. Radni maj¹ obowi¹zek utrzymywania sta³ej wiêzi
z mieszkañcami Gminy przez:

1) informowanie mieszkañców o stanie Gminy,

2) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

3) propagowanie zamierzeñ i dokonañ Rady,

4) informowanie mieszkañców o swojej dzia³alno�ci w Ra-
dzie,

5) przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg miesz-
kañców Gminy.

3. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecno�æ na sesjach Rady
i posiedzeniach komisji podpisem na li�cie obecno�ci.

4. Radny powinien, w razie niemo¿no�ci uczestniczenia
w sesji, b¹d� posiedzeniu komisji, powiadomiæ (o ile to
mo¿liwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecno�ci, odpowied-
nio Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.

5. W przypadku nieobecno�ci radnego na sesji Rady lub
posiedzeniu komisji, winien on w terminie 7 dni usprawiedli-
wiæ na pi�mie swój ¹ nieobecno�æ, odpowiednio Przewodni-
cz¹cemu Rady b¹d� przewodnicz¹cemu komisji.

6. Opuszczaj¹c sesjê przed jej zakoñczeniem, radny obo-
wi¹zany jest poinformowaæ o tym przewodnicz¹cego obrad
i powiadomiæ protokolanta.

7. W sprawach nie rozstrzygniêtych przez Radê Gminy,
radny wypowiada siê w imieniu w³asnym.

§69. Radni maj ¹ prawo tworzyæ Kluby Radnych.

§70. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Radni sk³adaj¹ o�wiadczenia maj¹tkowe na zasadach
okre�lonych w ustawie.

§71. 1. Rozwi¹zanie z radnym stosunku pracy wymaga
uprzedniej zgody Rady, której jest c z³onkiem, za wyj¹tkiem
sytuacji, do których odnosz¹ siê przepisy o zwolnieniach
grupowych, b¹d� prawomocne skazanie radnego za przestêp-
stwo uniemo¿liwiaj¹ce dalsze zatrudnienie na zajmowanym
stanowisku. Rada odmówi zgody na rozwi¹zanie stosunku
pracy z radnym, je¿eli podstaw¹ rozwi¹zania s¹ zdarzenia
zwi¹zane z wykonywaniem przez radnego mandatu.
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2. Pracodawca obowi¹zany jest zwolniæ radnego od pra-
cy zawodowej w celu umo¿liwienia mu wykonywania jego
obowi¹zków.

3. Zakazy zatrudniania radnego, zajmowania przez niego
stanowisk, pe³nienia funkcji oraz prowadzenia dzia³alno�ci,
a tak¿e dotycz¹ce ich stosunków maj¹tkowych oraz sankcje
wynikaj¹ce z nieprzestrzegania tych zakazów okre�laj¹ ustawy.

4. Radnym przys³uguj¹ diety i zwroty kosztów podró¿y
s³u¿bowych na zasadach okre�lonych przez Radê.

5. Na zasadach okre�lonych przez Radê, prawo do diet
oraz zwrotu kosztów podró¿y przys³uguje tak¿e so³tysom.

§72. 1. W przypadku wniosku zak³adu pracy, zatrudnia-
j¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada
mo¿e powo³aæ komisjê dora�n¹ lub zespó³ dla szczegó³owego
zbadania wszystkich okoliczno�ci sprawy.

2. Komisja lub zespó³ powo³any w trybie ust. 1, przedk³a-
da swoje ustalenia i propozycje na pi�mie Przewodnicz¹cemu
Rady.

3. Przed podjêciem rozstrzygniêcia (uchwa³y) w przed-
miocie wskazanym w ust. 1, Rada winna wys³uchaæ radnego.

4. Uchwa³y w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadaj¹
wiêkszo�ci¹ g³osów.

§73. Podstaw¹ do udzielenia radnemu przez pracodawcê
czasowego zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25
ust. 3 ustawy o samorz¹dzie gminnym jest zawiadomienie,
zaproszenie lub upowa¿nienie do wykonywania danych prac,
zawieraj¹ce okre�lenie terminu i charakteru zajêæ podpisane
przez Przewodnicz¹cego Rady lub Przewodnicz¹cego Komisji
Rady.

§74. 1. Radny otrzymuje legitymacjê podpisan¹ przez
Przewodnicz¹cego Rady, w której stwierdza siê pe³nienie
funkcji radnego i okre�la siê funkcjê pe³nion¹ w organach
Rady Gminy.

2. Wójt udziela pomocy radnym w wykonywaniu ich
mandatu.

3. Radni mog¹ zwracaæ siê bezpo�rednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem prze nich
funkcji radnego.

§75. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
Radnego od wykonywania jego obowi¹zków lub postêpowa-
nia niezgodnie ze z³o¿onym �lubowaniem, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.

2. W sprawie wskazanej w ust. 1, Rada podejmuje uchwa-
³ê, po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia Radzie
wyja�nieñ.

§76. 1. Zadaniem Przewodnicz¹cego Rady jest organizo-
wanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.

2. Przewodnicz¹cy odpowiada przed Rad¹ w zakresie
pe³nienia swojej funkcji i jest ze swojej pracy przed Rad¹
systematycznie rozliczany.

3. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia przestrzeganie posta-
nowieñ niniejszego rozdzia³u i udziela pomocy we w³a�ciwej
ich interpretacji.

4. W przypadku, gdy Przewodnicz¹cy nie mo¿e pe³niæ
swojej funkcji, zastêpuje go wyznaczony Wiceprzewodnicz¹-
cy, a w przypadku nie wyznaczenia. Wiceprzewodnicz¹cy
starszy wiekiem.

§77. 1. Obs³ugê Rady, komisji i radnych zapewnia Urz¹d
Gminy, a bezpo�redni¹ obs³ugê organizacyjno - techniczn¹
wyodrêbniona organizacyjnie komórka Urzêdu.

2. Wójt, razem z Przewodnicz¹cym Rady ustalaj¹ zakres,
zasady i sposób obs³ugi Rady Gminy, jej komisji oraz rad-
nych.

§78. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z inn¹ Rad¹
(innymi Radami).

2. Wspólna sesja jest zwo³ywana przede wszystkim dla
rozpatrzenia i rozstrzygniêcia spraw wspólnych dla danych
terenów oraz z okazji uroczysto�ci.

3. Wspóln¹ sesjê organizuj¹ Przewodnicz¹cy zaintereso-
wanych Rad Gmin.

4. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ Przewodni-
cz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych Rad Gmin.

§79. 1. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy
w niej co najmniej polowa Radnych z ka¿dej Rady Gminy.

2. Przewodnicz¹cy Rad Gmin uczestnicz¹cy we wspólnej
sesji wybieraj¹ przewodnicz¹cego sesji.

3. Uchwa³y wspólnej sesji zapadaj ¹ w drodze odrêbnego
g³osowania Radnych z ka¿dej Rady.

4. Uchwa³y oraz protoko³y z obrad podpisuj¹ Przewodni-
cz¹cy zainteresowanych Rady.

5. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad, a je¿eli to nie nast¹pi, stosuje siê odpowiednio
przepisy regulaminu Rady, na terenie której odbywaj¹ siê
sesje.

§80. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie Rady
Gmin, bior¹ce udzia³ we wspólnej sesji, chyba ¿e radni
uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.

§81. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami ni-
niejszego Statutu, maj¹ odpowiednio zastosowanie przepisy
ustaw, aktów wykonawczych do ustaw i uchwa³y Rady Gmi-
ny.

ROZDZIA£ V

Wójt Gminy

§82. 1. Wójt jest pracownikiem samorz¹dowym zatrud-
nionym na podstawie wyboru.

2. Rada okre�la warunki p³acy Wójta w drodze odrêbnej
uchwa³y.

§83. 1. Wójt wykonuje uchwa³y Rady i zadania Gminy
okre�lone przepisami prawa.

2. Zadania Wójta okre�laj¹ przepisy wskazane w § 6
ust. 1 punkt 1 niniejszego Statutu.
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3. W realizacji zadañ w³asnych Gminy, Wójt podlega
wy³¹cznie Radzie.

§84. 1. Wójt kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz
reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

2. Wójt mo¿e powierzyæ prowadzenie okre�lonych spraw
Gminy w swoim imieniu swojemu zastêpcy lub Sekretarzowi
Gminy.

§84. Zasady odwo³ania Wójta z powodu nie udzielenia
absolutorium, a tak¿e z innych powodów okre�la Ustawa oraz
inne akty prawne wskazane w § 6 ust. 1 punkt 1 niniejszego
Statutu.

ROZDZIA£ VI

Komisje Rady Gminy

§85. 1. Rada powo³uje ze swojego grona nastêpuj¹ce
sta³e komisje:

1) Komisjê Rewizyjn¹,

2) Komisjê Bud¿etu, Finansów, £adu, Porz¹dku Publicznego
i Ochrony Przeciwpo¿arowej,

3) Komisjê O�wiaty, Zdrowia, Kultury, Turystyki i Sportu,

4) Komisjê Rolnictwa i Ochrony �rodowiska.

2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej dwóch sta³ych
komisji.

3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ ze
swojego grona dora�ne komisje do wykonania okre�lonych
zadañ, okre�laj¹c ich sk³ad i zakres dzia³ania oraz czas dzia-
³ania.

4. Komisje podlegaj¹ Radzie, przedk³adaj¹ j ej plan pracy
oraz sprawozdania z dzia³alno�ci. Rada wybiera przewodni-
cz¹cych i c z³onków komisji.

5. Komisje dzia³aj¹ w oparciu o regulaminy zatwierdzone
przez Radê Gminy.

6. Do zadañ komisji nale¿y:

1) przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków miesz-
kañców w sprawach dzia³alno�ci Rady i s³u¿b komunal-
nych w zakresie kompetencji komisji,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji
przez Radê i Wójta oraz spraw przedk³adanych przez
cz³onków komisji i mieszkañców,

3) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹.

7. Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mo¿e byæ Przewod-
nicz¹cy ani Wiceprzewodnicz¹cy Rady. Cz³onkiem innych
Komisji sta³ych nie mo¿e byæ Przewodnicz¹cy Rady.

8. Szczegó³owe zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyj-
nej okre�laj¹ przepisy Rozdzia³u 7.

ROZDZIA£ VII

Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

§86. 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo dzia³a
na podstawie Ustawy oraz niniejszego Statutu Gminy,
a w szczególno�ci przepisów niniejszego rozdzia³u.

2. Komisja podlega wy³¹cznie Radzie i dzia³a w jej imie-
niu.

§87. 1. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dopiewo, zwana
dalej �Komisj¹�, jest sta³¹ komisj¹, bêd¹c¹ organem Rady
Gminy Dopiewo, powo³ywan¹ w celu kontrolowania dzia³al-
no�ci Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz gmin-
nych jednostek pomocniczych.

2. Celem zadañ kontrolnych jest dostarczenie Radzie
informacji niezbêdnych dla oceny dzia³alno�ci Wójta, gmin-
nych jednostek organizacyjnych i gminnych jednostek po-
mocniczych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w dzia-
³alno�ci kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu
tych zjawisk.

3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materia³y
z kontroli dzia³alno�ci Wójta oraz jednostek organizacyjnych
i jednostek pomocniczych Gminy, dokonywanych przez inne
podmioty. Powy¿sze dotyczy tak¿e materia³ów z kontroli
zewnêtrznych.

4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach
okre�lonych w ustawach i niniejszym statucie.

§88. 1. Komisja sk³ada siê z: Przewodnicz¹cego, Zastêp-
cy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków w liczbie 3,
wybieranych wy³¹cznie spo�ród radnych, uchwa³¹ Rady po-
dejmowan¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów w obecno�ci co naj-
mniej po³owy sk³adu Rady.

2. Odwo³anie cz³onków Komisji nastêpuje na zasadach
okre�lonych w ust. 1.

3. Mandat cz³onka Komisji wygasa w przypadku wyga-
�niêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na Prze-
wodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady.

4. Komisja spo�ród swego grona dokonuje wyboru Prze-
wodnicz¹cego Komisji. Wybór Przewodnicz¹cego wymaga
zatwierdzenia przez Radê, w g³osowaniu jawnym.

§89. 1. Prac¹ Komisji kieruje Przewodnicz¹cy, a w wy-
padkach koniecznych jego zastêpca wybrany spo�ród cz³on-
ków Komisji.

2. Przewodnicz¹cy Komisji organizuje pracê Komisji,
zwo³uje posiedzenia i prowadzi jej obrady oraz sk³ada spra-
wozdania z dzia³alno�ci Komisji. W przypadku nieobecno�ci
Przewodnicz¹cego Komisji lub niemo¿no�ci dzia³ania, jego
zadania wykonuje Zastêpca Przewodnicz¹cego Komisji.

3. Cz³onkowie Komisji zobowi¹zani s¹ do uczestniczenia
w pracy Komisji oraz przestrzegania regulaminu Komisji.

4. Uchwa³y Komisji zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów
w obecno�ci przynajmniej po³owy sk³adu Komisji.

5. Komisja podejmuje uchwa³y w g³osowaniu jawnym.
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§90. 1. Cz³onkowie Komisji podlegaj¹ wy³¹czeniu od
udzia³u w dzia³aniach Komisji, w szczególno�ci w dzia³aniach
kontrolnych, w sprawach, w których mo¿e powstaæ podejrze-
nie o ich stronniczo�æ lub interesowno�æ.

2. Cz³onek Komisji nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu,
je¿eli dotyczy ono jego interesu prawnego.

3. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji oraz poszczególnych cz³onków decyduje pisemnie
Przewodnicz¹cy Komisji.

4. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji decyduje
Rada.

5. Wy³¹czony cz³onek Komisji mo¿e odwo³aæ siê na pi-
�mie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady w terminie 7 dni od
daty powziêcia wiadomo�ci o tre�ci tej decyzji.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym rozdzia-
le stosuje siê odpowiednio przepisy art. 24 Kodeksu Postêpo-
wania Administracyjnego.

§91. 1. Komisja kontroluje, w zakresie zleconym przez
Radê, dzia³alno�æ gospodarcz¹, finansow¹ i organizacyjno -
administracyjn¹ Wójta oraz gminnych jednostek organizacyj-
nych i gminnych jednostek pomocniczych pod wzglêdem:

1) legalno�ci (zgodno�ci z prawem),

2) gospodarno�ci,

3) rzetelno�ci,

4) celowo�ci, oraz

5) zgodno�ci dokumentacji ze stanem faktycznym.

2. Do zadañ komisji nale¿y kontrola zgodno�ci dzia³añ
Wójta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych
gminy z podjêtymi przez Radê Gminy uchwa³ami oraz obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami szczególnie w zakresie:

1) gospodarki finansowo - ekonomicznej,

2) gospodarowania mieniem komunalnym,

3) realizacji bie¿¹cych zadañ gminy,

4) realizacji przez Wójta interpelacji i wniosków radnych,

5) sposobów rozpatrywania i za³atwiania skarg i wniosków
radnych i obywateli.

3. Komisja, kontroluj¹c dzia³alno�æ Wójta oraz gminnych
jednostek organizacyjnych i gminnych jednostek pomocni-
czych, bada w szczególno�ci gospodarkê finansow¹, w tym
wykonanie bud¿etu Gminy.

4. Do zadañ Komisji nale¿y równie¿:

1) badanie sprawozdañ Wójta z dzia³alno�ci finansowej
Gminy, sk³adanie pisemnych opinii z tego badania i umo-
tywowanych wniosków o udzielenie b¹d� nie udzielenie
Wójtowi absolutorium przez Radê Gminy,

2) ocena wykonywania przez Wójta zaleceñ Rady w spra-
wach wynikaj¹cych ze skarg i wniosków obywateli.

3) ocena sposobu rozpatrywania i za³atwiania przez Wójta
skarg na funkcjonowanie Urzêdu.

§92. Komisja wykonuje tak¿e inne zadania kontrolne na
zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwa³ach
Rady.

§93. Komisja przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³o�æ dzia³alno�ci kontrolo-
wanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego pod-
miotu,

2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub za-
gadnienie z zakresu dzia³alno�ci kontrolowanego podmio-
tu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alno�ci,

3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postê-
powania jednostki.

§94. 1. Komisja przeprowadza kontrole kompleksowe
w zakresie ustalonym w planie pracy Komisji zatwierdzonym
przez Radê.

2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej zatwierdzonym planem
pracy Komisji.

3. Komisja mo¿e przeprowadzaæ kontrole problemowe
i sprawdzaj¹ce tak¿e wówczas, gdy nie s¹ one objête zatwier-
dzonym planem pracy Komisji.

§95. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
7 dni roboczych, a kontrola problemowa i sprawdzaj¹ca nie
d³u¿ej ni¿ 3 dni robocze.

§96. 1. Kontroli Komisji nie podlegaj¹ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, co w szczególno�ci dotyczy projektów
dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okre�lonych dzia-
³añ (kontrola wstêpna).

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji nie rozpoczynanie kontro-
li, a tak¿e przerwanie kontroli prowadzonej przez Komisjê.
Powy¿sze dotyczy tak¿e wykonywania poszczególnych czyn-
no�ci kontrolnych.

3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zwê¿enie zakresu
i przedmiotu kontroli.

4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 - 3 wykony-
wane s¹ niezw³ocznie.

5. Komisja jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli
w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez Radê.
Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowej, jak i kontroli
problemowych oraz sprawdzaj¹cych.

§98. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
tycznego w zakresie dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia-
³alno�ci wed³ug kryteriów okre�lonych w §107 ust. 1 niniej-
szego Statutu.

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.

3. Komisja mo¿e powo³aæ bieg³ego w przedmiotowej
sprawie. Umowê cywilnoprawn¹ z bieg³ym zawiera Wójt.
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4. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzy-
stane w szczególno�ci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
�wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyja�nienia i o�wiad-
czenia kontrolowanych.

§99. Przewodnicz¹cy Komisji zawiadamia Wójta oraz kie-
rownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zamiarze
przeprowadzenia kontroli co najmniej na 7 dni przed termi-
nem kontroli.

§100. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisem-
nego upowa¿nienia wystawionego przez Przewodnicz¹cego
Rady, okre�laj¹cego termin, kontrolowany podmiot, przed-
miot i zakres przeprowadzenia kontroli oraz osoby (osobê)
wydelegowane do przeprowadzenie kontroli.

§101. 1. Cz³onkowie Komisji przeprowadzaj¹cy kontrolê
s¹ uprawnieni do:

1) wstêpu do pomieszczeñ oraz innych obiektów jednostki
kontrolowanej,

2) wgl¹du do akt i dokumentów znajduj¹cych siê w tej
jednostce i zwi¹zanych z jej dzia³alno�ci¹,

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,

4) ¿¹dania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych
i pisemnych wyja�nieñ w sprawach dotycz¹cych przed-
miotu kontroli,

5) przyjmowania o�wiadczeñ od pracowników tej jednostki.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowi¹zany
do zapewnienia kontroluj¹cemu odpowiednich warunków
i �rodków niezbêdnych do sprawnego przeprowadzenia kon-
troli.

3. Dzia³alno�æ Komisji nie mo¿e naruszaæ obowi¹zuj¹ce-
go w jednostce kontrolowanej porz¹dku pracy, przepisów
bhp, w szczególno�ci za� przepisów o postêpowaniu z infor-
macjami niejawnymi, tajemnic¹ skarbow¹ i objêtymi ochron¹
danych osobowych.

4. Czynno�ci kontrolne wykonywane s¹ w dniach oraz
godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§102. 1. Komisja ustala rzetelnie i obiektywnie stan fak-
tyczny w kontrolowanej jednostce, w przypadku ustalenia
nieprawid³owo�ci i uchybieñ okre�la skutki i przyczyny ich
powstania. Ustala osobny odpowiedzialne za ich powstanie.

2. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocz-
nie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.

3. Je¿eli podejrzenie pope³nienia przestêpstwa dotyczy
osoby Wójta, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹-
cego Rady.

§103. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹-
zany jest zapewniæ warunki i �rodki niezbêdne dla prawid³o-
wego przeprowadzania kontroli.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególno�ci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych doku-
menty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli

oraz umo¿liwienia kontroluj¹cym wstêpu do obiektów i po-
mieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynno�ci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹-
zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontrolu-
j¹cej pisemnego wyja�nienia.

4. Zasady udostêpniania wiadomo�ci stanowi¹cych ta-
jemnicê pañstwow¹ i s³u¿bow¹ reguluj¹ powszechnie obo-
wi¹zuj¹ce przepisy prawa.

§104. Obowi¹zki, przypisane niniejszym regulaminem kie-
rownikowi kontrolowanego podmiotu, mog¹ byæ wykonywa-
ne za po�rednictwem podleg³ych mu pracowników.

§105. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej
kontroli protokó³ pokontrolny, obejmuj¹cy:

1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,

2) imiê i nazwisko (kontroluj¹cego) kontroluj¹cych,

3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynno�ci kontrolnych,

4) okre�lenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu ob-
jêtego kontrol¹,

5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

6) przebieg i wynik czynno�ci kontrolnych, a w szczególno�ci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzone nieprawid³o-
wo�ci w dzia³alno�ci kontrolowanego podmiotu oraz wska-
zanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,

8) podpisy (kontroluj¹cego) kontroluj¹cych i kierownika kon-
trolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisa-
nia protoko³u z podaniem przyczyn odmowy,

9) protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniêcia stwierdzonych nie-
prawid³owo�ci.

2. Protokó³ pokontrolny podpisuje równie¿ Wójt.

3. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech jednobrzmi¹cych eg-
zemplarzach, po jednym dla kierownika jednostki kontrolowa-
nej, dla Przewodnicz¹cego Rady oraz do akt Komisji.

§106. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u
przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub czê�ci kon-
troluj¹cych, osoby te s¹ obowi¹zane do z³o¿enia w terminie
3 dni od daty odmowy - pisemnego wyja�nienia jej przyczyn.

2. Wyja�nienia, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji. Je¿eli podpisania protoko³u
odmówi³ Przewodnicz¹cy Komisji, sk³ada on - na zasadach
wy¿ej podanych - wyja�nienia na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

§107. 1. Na podstawie wyników przeprowadzonej kon-
troli, Komisja wystêpuje z wnioskami pokontrolnymi, skiero-
wanymi do Wójta oraz kierownika jednostki kontrolowanej
w sprawie usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owo�ci.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowi¹zany
w wyznaczonym terminie zawiadomiæ Komisjê o sposobie
usuniêcia nieprawid³owo�ci.
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3. Odst¹pienie od usuniêcia nieprawid³owo�ci wskaza-
nych przez Komisjê mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie za zgod¹ Rady.

§108. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o-
¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1, sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

§109. 1. Komisja opiniuje na pi�mie wykonanie bud¿etu
Gminy i wystêpuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Wójtowi.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 Przewodnicz¹cy
Komisji przesy³a do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obra-
chunkowej w Poznaniu, w terminie do 15 marca ka¿dego
roku.

3. Przewodnicz¹cy Komisji przedk³ada opiniê i wniosek,
o których mowa w ust. 1, na rêce Przewodnicz¹cego Rady
w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii o wniosku, sporz¹-
dzonej przez Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹ w Poznaniu.

4. Komisja opiniuje na pi�mie wniosek o odwo³anie
Wójta. Opiniê na rêce Przewodnicz¹cego Rady sk³ada Prze-
wodnicz¹cy Komisji w terminie 7 dni od dnia otrzymania
pisemnego wniosku w tej sprawie.

§110. Komisja wydaje tak¿e opinie w sprawach okre�lo-
nych w uchwa³ach Rady.

§111. 1. Komisja pracuje wed³ug planów pracy po za-
twierdzeniu ich przez Radê.

2. Komisja przedk³ada Radzie Gminy do zatwierdzenia
plan pracy w terminie do 30 stycznia ka¿dego roku.

3. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
terminy odbywania posiedzeñ, terminy i wykaz jednostek,
które zostan¹ poddane kontroli.

§112. 1. Komisja sk³ada Radzie w terminie do dnia 30
stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej dzia-
³alno�ci w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzo-
nych kontroli,

2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owo�ci wykrytych
w toku kontroli,

3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych prze inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli.

3. Poza przypadkiem okre�lonym w ust. 1, Komisja sk³a-
da sprawozdanie ze swej dzia³alno�ci po podjêciu stosownej
uchwa³y Rady, okre�laj¹cej przedmiot i termin z³o¿enia spra-
wozdania.

§113. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwo³ywa-
nych przez Przewodnicz¹cego Komisji zgodnie z planem
pracy Komisji oraz w miarê potrzeb.

2. Przewodnicz¹cy Komisji zwo³uje posiedzenia Komisji,
które nie s¹ objête planem pracy Komisji, w formie pisemnej.

3. Posiedzenia, o których mowa w ust. 2, mog¹ byæ
zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji,
a tak¿e na pisemny wniosek Przewodnicz¹cego Rady lub te¿
na pisemny wniosek nie mniej ni¿ 1/4 radnych albo na
pisemny wniosek nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji.

4. Przewodnicz¹cy Rady oraz radni sk³adaj¹cy wniosek
w sprawie zwo³ania posiedzenia Komisji obowi¹zani jest
wskazaæ we wniosku przyczynê jego zwo³ania.

5. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na posiedze-
nie Komisji osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

6. Z posiedzenia Komisji nale¿y sporz¹dziæ protokó³,
który winien byæ podpisany przez wszystkich c z³onków
komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

§114. Obs³ugê biurow¹ Komisji poprzez pracownika Urzê-
du Gminy zapewnia Wójt.

§115. 1. Komisja mo¿e, w szczególno�ci w toku kontroli,
korzystaæ z porad, opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych
wiedzê fachow¹ w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem dzia-
³ania Komisji.

2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
�rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze �rodków gminnych, Przewodni-
cz¹cy Komisji przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady,
celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby zarz¹dzaj¹ce
mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy
w imieniu Gminy i wskazuj¹cej �ród³o jej finansowania.

§115. 1. Komisja mo¿e na zlecenie Rady lub te¿ po po-
wziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane
komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³a�ciwo�ci rzeczo-
wej.

2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególno�ci na
wymianie uwag, informacji i do�wiadczeñ dotycz¹cych dzia-
³alno�ci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kon-
troli przez c z³onków Komisji Rewizyjnej i radnych - cz³onków
innej komisji Rady.

3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zwracaæ siê do Prze-
wodnicz¹cych innych Komisji Rady o oddelegowanie w sk³ad
zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje w zakre-
sie tematyki objêtej kontrol¹.

4. Do cz³onków innych Komisji uczestnicz¹cych w kon-
troli, przeprowadzanej przez Komisjê stosuje siê odpowiednio
przepisy niniejszego rozdzia³u.

5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê
i wspó³dzia³anie poszczególnych komisji w celu w³a�ciwego
ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczno�ci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
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ROZDZIA£ VIII

Zasady tworzenia oraz dzia³ania Klubów Radnych

§116. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, okre�lone dalej
jako �kluby�, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.

§117. W ramach klubów mog¹ funkcjonowaæ ko³a rad-
nych.

§118. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowa-
nie w nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.

2. Powstanie klubu musi byæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

3. W zg³oszeniu podaje siê:

1) nazwê klubu,

2) listê cz³onków,

3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.

4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania,
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.

§119. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§120. Przynale¿no�æ radnych do klubów jest dobrowolna.

§121. 1. Kluby dzia³aj ¹ przez okres kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.

2. Kluby mog¹ ulegaæ wcze�niejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³y ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszo�ci¹ w obecno�ci co najmniej po³owy cz³onków klu-
bów.

§122. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.

§123. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.

§124. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Sta-
tutem Gminy.

3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocz-
nego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulami-
nów.

§125. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodaw-
cze i opiniodawcze.

2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady Gminy wy³¹cznie przez swoich przedstawicieli.

3. Kluby przedstawiaj¹ swojego kandydata na cz³onka
Komisji Rewizyjnej.

§126. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów, Wójt zobo-
wi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki w za-
kresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ IX

Jednostki pomocnicze Gminy

§127. 1. O utworzeniu jednostki pomocniczej Gminy lub
zmianie jej granic rozstrzyga Rada, w drodze uchwa³y,
z uwzglêdnieniem zasad okre�lonych w §4 niniejszego Statutu.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

§128. Uchwa³a w sprawie utworzenia lub zniesienia jed-
nostki pomocniczej powinna okre�laæ jej:

1) obszar,

2) granice,

3) siedzibê w³adz,

4) nazwê,

5) sposób opublikowania uchwa³y i datê jej wej�cia w ¿ycie.

§129. 1. W Gminie istniej¹ nastêpuj¹ce jednostki po-
mocnicze:

1) So³ectwo Dopiewo,

2) So³ectwo D¹brówka,

3) So³ectwo D¹browa,

4) So³ectwo Dopiewiec,

5) So³ectwo Go³uski,

6) So³ectwo Konarzewo,

7) So³ectwo Palêdzie,

8) So³ectwo Skórzewo,

9) So³ectwo Trzcielin - Lisówki,

10) So³ectwo Wiêckowice,

11) So³ectwo Zakrzewo.

2. Granice So³ectw, ich organizacjê i zasady dzia³ania
okre�laj¹ ich Statuty, uchwalone przez Radê.

3. Kadencja rad so³eckich oraz so³tysów trwa cztery lata.

§130. 1. Organem uchwa³odawczym w So³ectwie jest
zebranie wiejskie, które obejmuje wszystkich jej mieszkañców
maj¹cych czynne prawo wyborcze.

2. Organem wykonawczym w So³ectwie jest So³tys wspo-
magany przez Radê So³eck¹, bêd¹c¹ jego organem dorad-
czym.

3. Tryb i zasady wyboru So³tysa, cz³onków rady So³ec-
kiej oraz sposób zwo³ywania i obradowania Zebrania Wiej-
skiego okre�la Rada w Statucie So³ectwa.

4. So³tysom przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y s³u¿bowych, na zasadach okre�lonych przepisami
o dietach i innych nale¿no�ciach z tytu³u podró¿y s³u¿bowych,
w tym przepisy dotycz¹ce u¿ywania do celów s³u¿bowych
pojazdów nie bêd¹cych w³asno�ci¹ pracodawcy. Uprawnie-
nia zastrze¿one wskazanymi wy¿ej przepisami dla pracodaw-
cy wykonuje Wójt.
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5. Rada ustala wysoko�æ przys³uguj¹cych diet so³tysom
za udzia³ w sesjach Rady.

§131. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadz¹ sw¹
gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

2. Bud¿et Gminy obejmuje ogó³ dochodów Gminy, reali-
zowanych przez jednostki pomocnicze, jak i ogó³ wydatków,
dokonywanych samodzielnie przez organy i jednostki organi-
zacyjne jednostek pomocniczych.

3. W ramach dochodów i wydatków, o jakich mowa
w ust. 2, organy i jednostki organizacyjne jednostek pomoc-
niczych Gminy obowi¹zane s¹ przestrzegaæ zasad gospodarki
finansowej Gminy obowi¹zuj¹cych jednostki bud¿etowe
Gminy.

4. W ramach wydatków, o jakich mowa w ust. 2, organy
i jednostki organizacyjne jednostek pomocniczych Gminy s¹
uprawnione do otrzymania �rodków finansowych proporcjo-
nalnie do liczby mieszkañców poszczególnych So³ectw. Rada
Gminy okre�la w bud¿ecie wysoko�æ �rodków finansowych
przeznaczonych dla jednostek pomocniczych. �rodki niewy-
korzystane przez jednostki pomocnicze w roku bie¿¹cym,
w którym zosta³y przyznane, nie przechodz¹ na lata nastêpne.

5. Organy jednostek pomocniczych sk³adaj¹ sprawozda-
nia Skarbnikowi Gminy w okresach pó³rocznych oraz na ka¿de
¿¹danie Skarbnika Gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.

6. Jednostki pomocnicze wspó³dzia³aj¹ w tworzeniu pla-
nu bud¿etu Gminy w czê�ci obejmuj¹cej teren jednostki.

§132. Jednostki pomocnicze wspó³organizuj¹ spo³eczn¹
aktywno�æ mieszkañców, w szczególno�ci w podejmowaniu
inwestycji lokalnych, inicjatyw o�wiatowych i bytowych.

§133. Rada Gminy w statucie jednostki pomocniczej okre-
�la sposób bezpo�redniego korzystania przez tê jednostkê
z mienia komunalnego i rozporz¹dzania dochodami z tego
tytu³u oraz zakres czynno�ci dokonywanych samodzielnie
przez organy jednostki pomocniczej wzglêdem mienia odda-
nego jej do korzystania.

§134. 1. Kontrolê finansow¹ jednostek pomocniczych
sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacjê w tym
zakresie Wójtowi Gminy.

2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okre�lonych w statutach tych jednostek.

ROZDZIA£ X

Pracownicy samorz¹dowi

§135.1. Pracownikiem samorz¹dowym pochodz¹cym
z wyboru jest Wójt.

2. Do dokonywania czynno�ci w zakresie stosunku pracy
Wójta w³a�ciwa jest Rada, która mo¿e odrêbn¹ uchwa³¹
ustaliæ zakres dokonywania tych czynno�ci przez Przewodni-
cz¹cego. Do ustalania wynagrodzenia Wójta uprawniona jest
wy³¹cznie Rada.

3. Stosunek pracy z Zastêpc¹ Wójta zostaje nawi¹zany na
podstawie powo³ania zarz¹dzeniem Wójta.

4. Stosunek pracy z Sekretarzem Gminy oraz Skarbni-
kiem Gminy zostaje nawi¹zany i rozwi¹zany na podstawie
powo³ania i odwo³ania przez Radê, na wniosek Wójta.

5. Do dokonywania czynno�ci w zakresie stosunku pracy
z pozosta³ymi osobami, których stosunek pracy nawi¹zany
jest na podstawie wyboru, w³a�ciwy jest Wójt, jako kierownik
Urzêdu Gminy, bêd¹cego zak³adem pracy w rozumieniu
Kodeksu Pracy.

ROZDZIA£ XI

Publikowanie przepisów gminnych

§136. 1. Zasady i tryb og³aszania prawa miejscowego
okre�la ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr
62, poz. 718, z pó�niejszymi zmianami).

2. Urz¹d Gminy prowadzi zbiór aktów prawa miejscowe-
go dostêpnych do powszechnego wgl¹du.

3. Uchwa³y, które nie podlegaj¹ obowi¹zkowi publikacji
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, s¹
og³aszane poprzez wywieszenie w siedzibie Urzêdu Gminy,
gablotach so³eckich oraz zamieszczane w �Echu Dopiewa�,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostêpniane w Biurze
Rady.

§137. Wójt przesy³a przepisy porz¹dkowe do wiadomo�ci
wójtom s¹siednich gmin i staro�cie powiatu, w którym le¿y
Gmina, nastêpnego dnia po ich ustanowieniu.

ROZDZIA£ XII

Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów organów Gminy

§138. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okre�lone
w ustawach.

§139. 1. Prawo obywateli do uzyskiwania informacji
o dzia³alno�ci organów Gminy, realizowane jest w szczegól-
no�ci poprzez:

1) Wcze�niejsze informowanie mieszkañców o posiedzeniach
Rady,

2) Wstêp na sesjê Rady,

3) Dostêp do protoko³ów, sprawozdañ Rady, jej Komisji oraz
innych dokumentów i materia³ów wynikaj¹cych z wykony-
wania zadañ publicznych przez organy Gminy.

2. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji podlegaj¹ udo-
stêpnieniu, po ich formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami prawa oraz niniejszym statutem.

§140. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady, w dniach i godzinach pracy
Urzêdu Gminy, a protokó³ z ostatniej sesji wyk³ada siê dodat-
kowo na sali obrad, w miejscu przeznaczonym dla publiczno-
�ci, przynajmniej na godzinê przed sesj¹.
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2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu s¹
udostêpniane w poszczególnych komórkach organizacyjnych
Urzêdu, w dniach i godzinach pracy Urzêdu.

3. Ponadto dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
oraz w powszechnie dostêpnych zbiorach danych, w szczegól-
no�ci w urzêdowym publikatorze teleinformatycznym - Biule-
tynie Informacji Publicznej.

§141. Je�li udostêpnienie ma nast¹piæ w formie kopiowa-
nia, wydruku, przes³ania dokumentu albo przeniesienia go na
inny no�nik, mo¿e to trwaæ d³u¿ej, lecz nie mo¿e spowodowaæ
zbêdnej zw³oki i powinno nast¹piæ nie pó�niej jednak, ni¿ 14
dni od dnia z³o¿enia wniosku.

§158. Uprawnienia okre�lone w §156 - §157 niniejszego
Statutu nie maj¹ zastosowania:

1) w przypadku wy³¹czenia jawno�ci na podstawie ustaw,

2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,

3) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicz-
nej, o ile ustawa nie stanowi inaczej ni¿ art. 73 kodeksu
postêpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ XIII

Wyró¿nienia honorowe

§142. Maj¹c na celu odpowiednie uhonorowanie obywa-
teli, instytucji i organizacji spo³ecznych za zas³ugi dla gminy
Dopiewo ustanawia siê nastêpuj¹ce wyró¿nienia:

1) tytu³ �Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo�,

2) medal �Zas³u¿ony dla Gminy Dopiewo�.

2. Tytu³ �Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo� przy-
znaje siê osobom fizycznym za wyj¹tkowe zas³ugi dla Gminy
Dopiewo we wszystkich dziedzinach: gospodarczych, spo³ecz-
nych, naukowo - kulturalnych i sportowych.

3. Medal �Zas³u¿ony dla Gminy Dopiewo� przyznaje siê
osobom fizycznym, prawnym oraz organizacjom i instytu-
cjom jako zaszczytne wyró¿nienie za zas³ugi dla Gminy Dopie-
wo we wszystkich dziedzinach: gospodarczych, spo³ecznych,
naukowo - kulturalnych i sportowych.

4. Tytu³ �Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo� oraz
Medal �Zas³u¿ony dla Gminy Dopiewo� nadaje w drodze
uchwa³y Rada Gminy, na wniosek Kapitu³y, w sk³ad której
wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dopiewo,

2) cz³onkowie Rady Gminy Dopiewo,

3) Dotychczasowi laureaci � osoby fizyczne.

5. Zaakceptowanie wniosku o wyró¿nienie przez Kapitu-
³ê nastêpuje w drodze tajnego g³osowania i stanowi projekt
uchwa³y w tej sprawie.

Poz. 1607

6. Wnioski o wyró¿nienie do Kapitu³y mog¹ sk³adaæ:

1) Organizacje kulturalne, spo³eczne i zawodowe,

2) Rady So³eckie,

3) Grupa Radnych (przynajmniej 6),

4) Grupa mieszkañców (co najmniej 50 osób).

7. Wrêczenia przyznanych wyró¿nieñ bêdzie dokonywa³
na uroczystej sesji Przewodnicz¹cy Rady Gminy Dopiewo.

8. Koszty wydania medalu, dyplomu i legitymacji ponosi
Urz¹d Gminy Dopiewo.

9. Kapitu³ê, o której mowa w ust. 5, 6 i 7 powo³uje siê
na czas trwania kadencji Rady.

10. Wzór dyplomu potwierdzaj¹cego nadanie tytu³u
�Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo� oraz medalu wraz
z legitymacj¹ �Zas³u¿ony dla Gminy Dopiewo�, stanowi za-
³¹cznik Nr 7 do niniejszego Statutu.

ROZDZIA£ XIV

Uchwalanie zmian w Statucie

§143. Uchwalenie Statutu nastêpuje zwyk³¹ wiêkszo�ci¹
g³osów w obecno�ci co najmniej po³owy sk³adu osobowego
Rady, w g³osowaniu jawnym.

§144. Do zmiany Statutu stosuje siê przepisy dotycz¹ce
jego uchwalenia.

§145. Wójt informuje mieszkañców Gminy o tre�ci Statu-
tu i jego zmianach przez zamieszczenie ich na ³amach mie-
siêcznika �Echo Dopiewa�.

ROZDZIA£ XV

Przepisy koñcowe

§146. W sprawach nie uregulowanych w Statucie maj¹
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z pó�niejszymi zmianami) oraz przepisy innych ustaw i aktów
wykonawczych stanowi¹cych o ustroju gminy, organizacji
wewnêtrznej oraz trybie pracy organów gminy.

§147. Za³¹cznikami do niniejszego statutu, stanowi¹cymi
jego integraln¹ czê�æ s¹:

1) Nr 1 - Mapa granic administracyjnych Gminy Dopiewo,

2) Nr 2 - Wzór herbu Gminy Dopiewo,

3) Nr 3 - Wzór dyplomu potwierdzaj¹cego nadanie tytu³u
�Honorowy Obywatel Gminy Dopiewo� oraz medalu wraz
z legitymacj¹ �Zas³u¿ony dla Gminy Dopiewo�.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie

(�) Leszek Nowaczyk
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UCHWA£A Nr XXII/203/04 RADY GMINY DOPIEWO

z dnia 29 marca 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skórzewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z 8 marca
1990 r. - O samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 2 i 4 poz. 1806; z 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568), Rada Gminy Dopiewo
uchwala co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê ulicom we wsi Skórzewo:

- Weso³a, biegn¹ca od ulicy Batorowskiej w kierunku pó³-
nocno wschodnim,

- Ró¿ana, równoleg³a do ulicy Krótkiej.

§2. Uchwalone nazwy ulic podlegaj¹ naniesieniu na mapê
zasadnicz¹ i ewidencyjn¹ wsi Skórzewo.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie

(�) Leszek Nowaczyk

Poz. 1608
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UCHWA£A Nr XXII/221/2004 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³aty za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca z 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 ze zmianami), Rada Miasta Gniezna uchwala, co
nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych, których zarz¹dc¹ jest Prezydent Miasta
Gniezna, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remon-
tem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

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

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

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

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

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z wyj¹tkiem
budowy sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej, ciepl-
nej:

- chodnika, poboczy, placów  - 0,40 z³,

- jezdni do 20% szeroko�ci - 2,00 z³,

- jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci - 4,00 z³,

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

2) w celu prowadzenia robót zwi¹zanych z budow¹ sieci
wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej i cieplnej - 0,40 z³,

3) w celu zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci:

- poprzez umieszczenie ogródka gastronomicznego - 0,40 z³,

- poprzez umieszczenie stojaków, sto³ów, punktów handlo-
wych i us³ugowych  - 1,00 z³,

2. Do elementów pasa drogowego oraz rodzaju pasa
drogowego nie wymienionego w pkt 1 ustala siê stawkê
op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa drogowego
w wysoko�ci 0,50 z³.

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

§3. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust.
2 ustala siê roczne stawki op³at za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajêtego przez rzut poziomy umiesz-
czonego urz¹dzenia:

1) na terenie miasta  - 20,00 z³,

2) na drogowym obiekcie in¿ynierskim - 160,00 z³,

3) przy umieszczaniu sieci wodoci¹gowej, kanalizacyjnej,
gazowej, cieplnej stosuje siê stawki w wysoko�ci 10%
okre�lonych w pkt 1 i 2.

§4. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt
3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za 1 m2 powierzchni,
zajêtej przez:

1) rzut poziomy obiektu budowlanego - 0,20 z³,

2) reklamê - 0,60 z³.

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

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

Przewodnicz¹cy
(�) Robert Gawe³

Poz. 1609
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UCHWA£A Nr XXII/222/2004 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 22 kwietnia 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIX/300/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia
obwodów g³osowania dla przeprowadzenia na obszarze miasta Gniezna g³osowania w wyborach do Sejmu

Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 23 wrze�nia 2001 r.

Na podstawie art. 31 ust. 1 i 3 oraz art. 30 ust. 3 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547), Rada Miasta Gniezna uchwala co
nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XXIX/300/2001 Rady
Miasta Gniezna z dnia 29 czerwca 2001 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1. Granice obwodu g³osowania Nr 14 przebiegaj¹ nastêpu-
j¹co: ul. Wrzesiñsk¹ od skrzy¿owania z ul. Pstrowskiego do
po³udniowej granicy miasta, ta granic¹ na zachód do ul.
Zau³ek, nastêpnie ul. Kokoszki do ul. Wrzesiñskiej.

2. Granice obwodu g³osowania Nr 15 przebiegaj¹ nastêpu-
j¹co: ul. P. Cymsa od skrzy¿owania z ul. 17 Dywizji
Piechoty, dalej ul. Wrzesiñsk¹ do po³udniowej granicy
miasta, nastêpnie t¹ granic¹ na wschód do ul. Grunwaldz-
kiej i t¹ ulic¹ do ul. P. Cymsa.

3. Granice obwodu g³osowania Nr 16 przebiegaj¹ nastêpu-
j¹co: ulic¹ 17 Dywizji Piechoty od skrzy¿owania z ul.
Witkowsk¹, dalej wzd³u¿ ul. Grunwaldzkiej do skrzy¿owa-
nia z ul. Wolno�ci i dalej ul. Armii Poznañ wzd³u¿ ul. Le�nej
do ul. Witkowskiej i t¹ ulic¹ do skrzy¿owania z ul. 17
Dywizji Piechoty.

4. Granice obwodu g³osowania Nr 17 przebiegaj¹ nastêpu-
j¹co: ul. Witkowsk¹ od skrzy¿owania z ul. S³oneczn¹, dalej
t¹ ulic¹ do skrzy¿owania z ul. Le�n¹, nastêpnie t¹ ulic¹ do

skrzy¿owania z ul. Armii Poznañ, nastêpnie wzd³u¿ tej ulicy
i dalej wzd³u¿ ul. Wolno�ci, Grunwaldzkiej do po³udniowej
granicy miasta, dalej ta granic¹ na zachód, a nastêpnie na
pó³noc do ul. Kawiary i dalej ul. Kawiary, Osiniec
i Banacha, nastêpnie ul. S³oneczn¹ do ul. Witkowskiej.

5. W zwi¹zku z powy¿szymi zmianami nastêpuje równie¿
zmiana numerów obwodów g³osowania:

- z dawnych obwodów g³osowania nr 14, 15, 16 tworzy
siê nowe obwody, którym nadaje siê kolejno numery
14, 15, 16, 17,

- pozosta³a numeracja ulega przesuniêciu tzn. ¿e dawny
numer 17 otrzymuje numer 18 itd., a¿ do numeru 36.

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

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXIX/300/2001 Rady Miasta
Gniezna z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia
obwodów g³osowania dla przeprowadzenia na obszarze mia-
sta Gniezna g³osowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospo-
litej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych
na dzieñ 23 wrze�nia 2001 r. w zakresie zmian w za³¹czniku
do niej, dokonanych niniejsz¹ uchwa³¹.

§4. Uchwa³a obowi¹zuje od dnia podjêcia i podlega og³o-
szeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskie-
go.

Przewodnicz¹cy
(�) Robert Gawe³

Poz. 1610
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY CZARNKÓW � 2003 R.

Dane ogólne
Bud¿et na rok 2003 zosta³ przyjêty uchwa³¹ Rady Gminy
Czarnków Nr IV/22/2002 r. z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu na rok 2003 w kwotach:
Dochody - 14.670.405 z³,

Wydatki  - 14.905.857 z³.

�ród³em pokrycia niedoboru bud¿etowego w kwocie 235.452
z³ by³ kredyt bankowy.
W ustalonych dochodach na rok 2003 w kwocie 14.670.405 z³
przyjêto dochody z tytu³u:
- Dotacji celowych z bud¿etu pañstwa w kwocie

1.079.270 z³,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone 1.059.885 z³,

- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin 19.385 z³,

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zaku-
pów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicz-
nych 10.000 z³.

Wydatki bud¿etowe na rok 2003 w kwocie 14.905.857 z³
ustalono na:
- Wydatki bie¿¹ce w kwocie  12.891.795 z³,

w tym:

Rezerwê ogóln¹ w kwocie 80.000 z³,

Rezerwy celowe w kwocie 53.158 z³,

Dotacje w kwocie 449.347 z³ w tym dotacjê przedmiotow¹
w kwocie 139.300 z³.
- Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.014.062 z³.

W roku 2003 dokonano zmian wynikaj¹cych ze zmiany wyso-
ko�ci: dotacji na zadania zlecone, dotacji na dofinansowanie
zadañ w³asnych, subwencji ogólnej, oraz dochodów w³a-
snych.
Po stronie wydatków dokonano zmian wynikaj¹cych ze zmie-
nionych wielko�ci dotacji celowych, oraz przeniesieñ wydat-
ków bud¿etowych.

Powy¿sze zmiany zosta³y dokonane uchwa³ami:
1. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr V/27/2003 r. z dnia 18

lutego 2003 r.,

2. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr VI/37/2003 r. z dnia 20
marca 2003 r.,

3. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr VII/49/2003 r. z dnia 24
kwietnia 2003 r.,

4. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr VIII/56/2003 r. z dnia
24 czerwca 2003 r.,

5. Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 25/I/2003 r.
z dnia 30 czerwca 2003 r.,

6. Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Czarnków Nr 27/I/2003 r.
z dnia 4 lipca 2003 r.,

7. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr IX/69/2003 r. z dnia 28
sierpnia 2003 r.,

8. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr X/76/2003 r. z dnia
12 wrze�nia 2003 r.,

9. Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr XI/78/2003 r. z dnia
25 wrze�nia 2003 r.,

10.Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr XII/82/2003 r. z dnia
30 pa�dziernika 2003 r.,

11.Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr XIII/90/2003 r. z dnia
26 listopada 2003 r.,

12.Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr XIV/97/2003 r. z dnia
29 grudnia 2003 r.

Po dokonanych zamianach bud¿et wynosi³:
Dochody: 15.519.010,05 z³,

Wydatki: 15.698.163,05 z³.

W ustalonych dochodach na rok 2003 (plan po zmianach)
przyjêto do realizacji:
- Dotacje na zadania zlecone gminie w kwocie 1.186.866 z³,

- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na dofinan-
sowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin w kwocie

 163.712 z³,

- Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizo-
wane na podstawie porozumieñ miedzy jednostkami sa-
morz¹du terytorialnego 900 z³,

- Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta sto³ecz-
nego Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane na pod-
stawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹-
du terytorialnego 94.300 z³,

- Subwencjê ogóln¹ w kwocie 7.941.689 z³,

- Dochody w³asne w kwocie  6.131.543,05 z³

Po stronie wydatków bud¿etowych (plan po zmianie) do
realizacji ustalono wielko�ci:
1. wydatki inwestycyjne w kwocie 1.743.753,73 z³,

2. wydatki bie¿¹ce 13.954.409,32 z³,

w tym:

- wynagrodzenia  6.397.019,62 z³,

- pochodne od wynagrodzeñ 1.334.186,34 z³,

- dotacje z bud¿etu w kwocie  427.147 z³,

Deficyt bud¿etowy wynosi 179.153 z³.

�ród³em pokrycia deficytu bud¿etowego by³ kredyt bankowy.
Bud¿et na rok 2003 plan (po zmianie) zosta³ uchwalony
w groszach ze wzglêdu na realizowane zadanie ze �rodków
SAPARD. Zgodnie z postawionymi wymogami przez Agencjê
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wniosek o finanso-
wanie ze �rodków SAPARD obejmuje warto�æ inwestycji po
przetargu ³¹cznie z podatkiem VAT. Ze wzglêdu na brak
mo¿liwo�ci zaokr¹glania kwot do pe³nych z³, w Wieloletnich
Programach Inwestycyjnych i w bud¿ecie wyst¹pi³y grosze.
Ponadto PROMESA Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa stanowi¹ca podstawê przyjêcia do bud¿etu po
stronie dochodów równie¿ zosta³a wstawiona w groszach.
Niniejsze sprawozdanie z wykonania bud¿etu z wyj¹tkiem
zestawieñ odnosz¹cych siê do planu oraz planu po zmianie
opracowane zosta³o w z³ zgodnie z danymi wykazanymi

Poz. 1611

w sprawozdaniach za IV kwarta³ 2003 r. Rb - 27S, Rb - 28S,
Rb - NDS, RB - N, Rb � Z.

Dochody bud¿etowe

Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr IV/22/2002 r. ustalono do
realizacji dochody bud¿etowe w kwocie 14.670.405 z³.
Po dokonanych zmianach na dzieñ 31 grudnia 2003 r. docho-
dy po stronie planu wynosi³y 15.519.010,05 z³.
Zmiany wielko�ci poszczególnych �róde³ dochodów przedsta-
wia poni¿sze zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Plan na rok 2003 Plan po zmianie
+ zwiêkszenie
- zmniejszenie

1. Dotacje z bud¿etu pañstwa 1.079.270 1.350.578 271.308
W tym dotacje na zadania zlecone 1.059.885 1.186.866 126.981

1a.
Dotacje miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego

94.300 95.200 900

2. Subwencja ogólna 7.625.660 7.941.689 316.029
3. Dochody w³asne 5.871.175 6.131.543,05 260.368,05

Razem 14.670.405 15.519.010,05 848.605,05

Dokonane w roku 2003 zmiany w kwocie 848.605,05 z³ wyst¹-
pi³y w poz.:
Dotacje:
Zmiany wysoko�ci dotacji z bud¿etu pañstwa w kwocie 271.308
z³ dokonano w rozdz.:
- dzia³ 750 rozdz. 75011 §201 zmniejszono dotacje o kwotê

300 z³,

- dzia³ 751 rozdz. 75109 §201 zwiêkszono o kwotê 3.437 z³,

- dzia³ 751 rozdz. 75110 §201 zwiêkszono o kwotê 26.600 z³,

- dzia³ 801 rozdz. 80101 §201 zwiêkszono o kwotê 6.849 z³,

- dzia³ 853 rozdz. 85313 §201 zwiêkszono o kwotê 6.880 z³,

- dzia³ 853 rozdz. 85314 §201 zmniejszono o kwotê
33.817 z³,

- dzia³ 853 rozdz. 85316 §201 zmniejszono o kwotê 1.893 z³,

- dzia³ 853 rozdz. 85378 §201 zwiêkszono o kwotê 15.818 z³,

- dzia³ 853 rozdz. 85395 §201 zwiêkszono o kwotê 6.210 z³,

- dzia³ 900 rozdz. 90015 §201 zwiêkszono o kwotê 97.197 z³

- dzia³ 801 rozdz. 80195 §203 zwiêkszono o kwotê 7.886 z³,

- dzia³ 853 rozdz. 85315 §203 zwiêkszono o kwotê 42.590 z³,

- dzia³ 853 rozdz.85395 §203 zwiêkszono o kwotê 93.851 z³.

Subwencja ogólna:
Dokonano zmiany wysoko�ci subwencji ogólnej w kwocie
316.029 z³ w tym:
- zwiêkszono czê�æ podstawow¹ rekompensuj¹c¹ o kwotê

233.021 z³,

- zmniejszono czê�æ podstawow¹ subwencji ustalonej pro-
porcjonalnie przeliczonej do liczby mieszkañców o kwotê

 1.085 z³,

- zwiêkszono czê�æ o�wiatow¹ o kwotê + 84.093 z³.

Dochody w³asne:

Dochody w³asne przyjête do realizacji na rok 2003 Uchwa³¹
Rady Gminy Czarnków Nr IV/22/2002 r. z dnia 30 grudnia
2002 r. zwiêkszono o kwotê 260.368,05 z³ w poz.:
W dziale 010 rolnictwo i ³owiectwo zwiêkszono o kwotê
176.938,05 z³ � �rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin pozyskane z innych �róde³.
W dziale 600 transport i ³¹czno�æ zwiêkszono o kwotê 75.600
z³ w tym pozyskane �rodki na dofinansowanie zadañ w³a-
snych 75.600 z³.
W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dokonano zmniejsze-
nia w kwocie 145.638 z³ � w tym wp³aty z tytu³u odp³atnego
nabycia prawa w³asno�ci zmniejszono o kwotê 179.638 z³,
wp³ywy z us³ug zwiêkszono o kwotê 14.000 z³, dochody
z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañ-
stwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jedno-
stek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych
umów o podobnym charakterze zwiêkszono o kwotê 20.000
z³.
W dziale 750 administracja publiczna dokonano zwiêkszenia
w kwocie 110.140 z³, w tym: w rozdz. 75023 zwiêkszono
o kwotê 107.740 z³, z czego: wp³ywy z us³ug zwiêkszono
o kwotê 21.000 z³, wp³ywy z ró¿nych dochodów zwiêkszono
o kwotê 86.740 z³, w rozdz. 75095 zwiêkszono o kwotê 2.400
z³ w §096. W dziale 756 � dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo-
�ci prawnej dokonano ogó³em zwiêkszenia o kwotê 28.311 z³,
w tym: w rozdz. 75615 zwiêkszono o kwotê 61.000 z³ z czego:
w §031 podatek od nieruchomo�ci zwiêkszono o kwotê 55.000
z³, w §034 podatek od �rodków transportowych zwiêkszono
o kwotê 4.500 z³, w §091 odsetki od nieterminowych wp³at
z tytu³u podatków i op³at zwiêkszono o kwotê 1.500 z³.
W rozdz. 75616 zmniejszono o kwotê 9.000 z³, z czego w: §034
podatek od �rodków transportowych zmniejszono o kwotê
10.000 z³, §037 podatek od posiadania psów zwiêkszono
o kwotê 1.000 z³. W rozdz. 75618 zwiêkszono dochody o kwotê
8.700 z³ w: §046 wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej zwiêkszono
o kwotê 10.000 z³, §049 wp³ywy z innych lokalnych op³at
pobieranych przez jednostki samorz¹du terytorialnego na
podstawie odrêbnych ustaw zmniejszono o kwotê 2.500 z³,
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§091 odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at zwiêkszono o kwotê 1.200 z³. W rozdz. 75621 dokonano
zmniejszenia w kwocie 32.389 z³ w tym: §001 udzia³ w podatku
dochodowym od osób fizycznych zmniejszono o kwotê 32.389 z³.
W dziale 801 o�wiata i wychowanie zwiêkszono o kwotê 6.914
z³, w tym: rozdz. 80101 szko³y podstawowe zwiêkszono o kwotê
5.714 z³ w tym: §083 zwiêkszono o kwotê 1.100 z³, §096
zwiêkszono o kwotê 5.600 z³, §626 zmniejszono o kwotê 10.000
z³, §629 zwiêkszono o kwotê 9.014 z³. Rozdz. 80110 gimnazja
zwiêkszono o kwotê 1.200 z³ w: §097 o kwotê 1.200 z³.
W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska
zwiêkszono o kwotê 3.450 z³ z czego: w rozdz. 90020 zwiêk-

szono w §040 o kwotê 450 z³. W rozdz. 90095 zwiêkszono
w §083 o kwotê 3.000 z³.
W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
zwiêkszono o kwotê 2.103 z³ z czego: W rozdz. 92109 zwiêk-
szono w §096 o kwotê 2.103 z³.
W dziale 926 kultura fizyczna i sport dokonano zwiêkszenia
w kwocie 2.550 z³ z czego w: rozdz. 92605 dokonano zwiêk-
szenia w kwocie 2.550 z³ w: §096 zwiêkszono dochody
w kwocie 2.550 z³.
Realizacjê dochodów bud¿etowych w roku 2003 porównaniu
do planu (po zmianie) przedstawia poni¿sze zestawienie:

Poz. 1611

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianie Wykonanie %
1. Dotacje z bud¿etu pañstwa (zadania zlecone i zadania w³asne) 1.350.578,00 1.343.746,00 99,49
2. Dotacje pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 95.200,00 69.949,00 73,48
3. Subwencja ogólna 7.941.689,00 7.941.689,00 100,00
4. Dochody w³asne 6.131.543,05 5.784.443,00 94,34

Razem: 15.519.010.05 15.139.827,00 97,56

Dochody w³asne w roku 2003 na zaplanowan¹ kwotê 6.131.543,05 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 5.784.443 z³ co stanowi
94,34%.
W poszczególnych pozycjach dochody zosta³y zrealizowane:

Lp. Wyszczególnienie Plan
Wykonanie

31.12.2003 r.
%

I. Dochody podatkowe (sprawozdanie RB-PDP) 3.885.496 3.593.484 92,48

1.
Udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej §002

2.500 3.257 130,28

2. Udzia³ we wp³ywach z podatku dochodowego od osób fizycznych §001 1.216.182 1.129.721 92,89
3. Podatek rolny §032 469.710 411.201 87,54
4. Podatek od nieruchomo�ci §031 1.729.121 1.610.185 93,12
5. Podatek le�ny §033 204.643 210.527 102,88
6. Podatek od �rodków transportowych §034 70.040 67.825 96,84

7.
Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alno�æ gospodarcz¹
op³acan¹ w formie karty podatkowej §035

16.000 9.078 56,74

8. Op³ata skarbowa §041 30.500 15.097 49,50
9. Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych §050 81.800 75.871 92,75
10. Op³ata eksploatacyjna §046 65.000 60.722 93,42
II. Pozosta³e dochody w³asne (pozosta³e §§) 2.246.047 2.190.959 97,54

Razem dochody w³asne (I+II) 6.131.543 5.784.443 94,33

W ni¿szej wysoko�ci ni¿ zaplanowano zrealizowano dochody
w³asne w poz. - udzia³ w podatku dochodowym od osób
fizycznych, który zosta³ zrealizowany w 92,89%. Ponadto
w ni¿szej wysoko�ci zrealizowano dochody z op³aty skarbo-
wej, op³aty eksploatacyjnej, podatku rolnego, podatku op³a-
canego w formie kart podatkowej.
Przebieg realizacji udzia³u w podatku dochodowym od osób
fizycznych w roku 2003 przedstawia wykres w za³¹czniku Nr
3 do niniejszego sprawozdania. W ni¿szej wysoko�ci tj. 87,54%

zosta³y zrealizowane dochody z podatku rolnego, oraz docho-
dy z podatku dochodowego od osób fizycznych op³acany
w formie karty podatkowej, które zosta³y zrealizowane
w 56,74%, oraz w op³acie skarbowej w 49,50%.
Na ni¿sz¹ realizacjê dochodów w³asnych - wp³ynê³a trudna
sytuacja finansowa mieszkañców gminy Czarnków.
Udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych w po-
szczególnych miesi¹cach realizowany by³ w ró¿nych wielko-
�ciach co przedstawia poni¿sza tabela:

Miesi¹c Realizacja kwoty

Stanowi%
zaplanowanyc

h dochodów
ogó³em

Styczeñ 97.451 8,01
Luty 66.789 5,49
Marzec 59.614 4,90
Kwiecieñ 101.459 8,34
Maj 56.343 4,63
Czerwiec 55.749 4,58
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Lipiec 79.029 6,49
Sierpieñ 114.423 9,40
Wrzesieñ 116.344 9,56
Pa�dziernik 123.274 10,13
Listopad 125.724 10,33
Grudzieñ 133.522 10,97
Razem 1.129.721 92,89
Planowane dochody 1.216.182

W wy¿ej wysoko�ci zrealizowano dochody z udzia³u w podat-
ku dochodowym od osób prawnych. Powy¿sze dochody
realizowane s¹ poprzez Urzêdy Skarbowe, a do bud¿etu
planowane s¹ wg wykonania roku poprzedniego.

Zaplanowane dochody z podstawowych podatków lokalnych
w bud¿ecie na rok 2003 nie by³y wielko�ciami przeszacowa-
nymi co potwierdza poni¿sze zestawienie:

Wyszczególnienie Plan Nale¿no�ci Wykonanie Zaleg³o�ci Nadp³ata
Podatek rolny §032 469.710 466.810 411.201 55.618 9
Podatek od nieruchomo�ci §031 1.729.121 1.709.756 1.610.185 99.575 4
Podatek od �rodków transportowych
§034

70.040 85.687 67.825 17.862 0

Podatek le�ny §033 204.643 211.197 210.527 672 2

W powy¿szym zestawieniu kolumna �nale¿no�ci � okre�la
nale¿no�ci za rok 2003 po uwzglêdnieniu dokonanych w roku
2003 przypisów, odpisów, oraz wystêpuj¹cych zaleg³o�ci
i nadp³at.
Jak wynika z powy¿szego zestawienia - plan dochodów
podatkowych przyjêty do bud¿etu na rok 2003 by³ ustalony
w wielko�ciach prawid³owych co potwierdza kolumna plan
w porównaniu do kolumny nale¿no�ci. W przypadku podatku
od �rodków transportowych w roku 2003 stan nale¿no�ci jest
wy¿szy ni¿ zaplanowane dochody z tego wzglêdu, ¿e wystê-
puj¹ zaleg³o�ci trudne do wyegzekwowania z lat ubieg³ych.

G³ówna pozycja w zaleg³o�ciach stanowi¹ nale¿no�ci z tytu³u
podatku od �rodków transportowych od prowadzonej dzia³al-
no�ci gospodarczej z zakresie us³ug transportowych. S¹ to
pojazdy samochodowe nie przedstawiaj¹ce wiêkszej warto�ci
(jak wynika z protoko³ów Urzêdu Skarbowego).
W kilku przypadkach dzia³alno�æ w zakresie us³ug transporto-
wych jest �zawieszona�, gdy¿ pojazdy nie spe³niaj¹ obecnych
wymogów.
Realizacjê w dzia³ach przedstawia poni¿sze zestawienie:

Dzia³ Wyszczególnienie Plan po Zmianach Wykonanie
31.12.2003r.

%

010 Rolnictwo i ³owiectwo 953.933 928.765 97,36
020 Le�nictwo - 9.004
600 Transport i ³¹czno�æ 75.600 75.600 100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 586.546 550.827 93,91
750 Administracja publiczna 177.840 219.410 123,37
751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej i kontroli 31.522 31.519 99,99
754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 200 200 100,00
756 Dochody od osób praw. i fizycznych 4.114.840 3.758.183 91,33
758 Ró¿ne rozliczenia 7.971.689 7.956.817 99,81
801 O�wiata i wychowanie 81.134 78.661 96,95
853 Opieka spo³eczna 1.119.839 1.113.010 99,39
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 205.367 240.607 117,16
900 Gospodarka komunalne i ochrona �rodowiska 194.947 171.571 88,01
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.603 3.103 119,21
926 Kultura fizyczna i sport 2.950 2.550 86,44

Razem 15.519.010 15.139.827 97,56

Dochody w poszczególnych dzia³ach zrealizowano w wysoko-
�ci:
Dzia³ 010 �Rolnictwo i ³owiectwo� zaplanowane dochody
w kwocie 953.933 z³ zrealizowano w wysoko�ci 928.765 z³ co
stanowi 97,36%.
Dzia³ 020 �Le�nictwo� dochodów nie planowano natomiast
uzyskano dochody w kwocie 9.004 z³.
Dzia³ 600 �Transport i ³¹czno�æ� - zaplanowane dochody
w kwocie 75.600 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 75.600
z³ co stanowi 100,00%.

Dzia³ 700 �Gospodarka mieszkaniowa� zaplanowane docho-
dy w kwocie 586.546 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
550.827 z³ co stanowi 93,91%.
Ni¿sz¹ realizacjê odnotowano w poz. - dochody z wp³ywów
z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci
które zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 87,58%.
Ni¿sza realizacja dochodów wynika z trudnej sytuacji finanso-
wej, która nie pozwoli³a skorzystaæ z prawa pierwokupu
mieszkañ w budynkach gminnych. Zaplanowane dochody
z tego tytu³u obejmowa³y równie¿ wiêksze dochody ze sprze-
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da¿y nieruchomo�ci niezabudowanych tj. dzia³ek budowla-
nych oraz gruntów rolnych.
Dzia³ 750 �Administracja publiczna� zaplanowane dochody
w kwocie 177.840 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 219.410
z³ co stanowi 123,37%. Na wy¿sz¹ realizacjê zaplanowanych
dochodów w tym dziale wp³ynê³a realizacja dochodów
w §097. G³ówn¹ poz. stanowi¹ dochody z tytu³u refundacji
wydatków z Powiatowego Urzêdu Pracy oraz dochody uzy-
skane z tytu³u wp³ywu za Specyfikacjê Istotnych Warunków
Zamówienia, które na etapie planowania trudno prawid³owo
ustaliæ gdy¿ wielko�æ tych dochodów uzale¿niona jest od
zainteresowania wykonawców og³aszanymi przetargami na
roboty i us³ugi.
Dzia³ 751 �Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa� zaplanowane
dochody w kwocie 31.522 z³ stanowi³y dotacje na zadania
zlecone zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 31.519 z³ co stano-
wi 99,99%.
Dzia³ 754 �Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a-
rowa� zaplanowane dochody z dotacji celowej na zadania
zlecone w kwocie 200 z³ zosta³y wykonane w wysoko�ci 200
z³ co stanowi 100,00%.
Dzia³ 756 �Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowo�ci praw-
nej� zaplanowane dochody w kwocie 4.114.840 z³ zosta³y
zrealizowane w wysoko�ci 3.758.183 z³ co stanowi 91,33%.
Realizacjê poszczególnych dochodów podatkowych opisano
na str. 6, 7 niniejszego sprawozdania.
Dzia³ 758 �Ró¿ne rozliczenia� na zaplanowane dochody
w kwocie 7.971.689 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
7.956.817 z³ co stanowi 99,81%.

Poz. 1611

Dzia³ 801 �O�wiata i wychowanie� zaplanowane dochody
w wysoko�ci 81.134 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
78.661 z³ co stanowi 96,95%.
Dzia³ 853 �Opieka spo³eczna� zaplanowane dochody w kwo-
cie 1.119.839 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.113.010
z³ co stanowi 99,39%.
Dzia³ 854 �Edukacyjna opieka wychowawcza� zaplanowane
dochody w wysoko�ci 205.367 z³, zosta³y zrealizowane
w kwocie 240.607 z³ co stanowi 117,16%.
Dzia³ 900 �Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska� �
zaplanowane dochody w kwocie 194.947 z³ zosta³y zrealizo-
wane w kwocie 171.571 z³ co stanowi 88,01%.
Dzia³ 921 �Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego� zapla-
nowano dochody w kwocie 2.603 z³, które zrealizowane
zosta³y w kwocie 3.103 z³ co stanowi 119,21%.
Otrzyman¹ dotacje z powiatu w kwocie 500 z³ wykorzystano
zgodnie z przeznaczeniem.
Dzia³ 926 �Kultura fizyczna i sport� - zaplanowane dochody
w kwocie 2.950 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 2.550 z³
co stanowi 86,44%. Uzyskan¹ dotacje z powiatu w kwocie 400
z³ wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Realizacja w roku 2003 dotacji na zadania zlecone.
Zaplanowane dotacje z zakresu zadañ zleconych wynosz¹
1.186.866 z³, których realizacjê przedstawia poni¿sze zestawie-
nie:
Poni¿sze zestawienie sporz¹dzono wg zasad obowi¹zuj¹cych
przy sporz¹dzaniu sprawozdañ z zadañ zleconych Rb - 50 tj.
w groszach.

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie %
750 75011 201 67.700,00 67.700,00 100,00
751 201 31.522,00 31.519,48 99,99
754 75414 201 200,00 200,00 100,00
801 80101 201 6.849,00 6.849,00 100,00
853 85313 201 45.180,00 38.380,00 84,95

85314 201 750.883,00 750.883,00 100,00
85316 201 30.107,00 30.078,18 99,90
85319 201 135.200,00 135.200,00 100,00
85378 201 15.818,00 15.818,00 100,00
85395 201 6.210,00 6.210,00 100,00

853 Razem x 983.398 976.569,18
900 90015 201 97.197,00 97.197,00 100,00

Ogó³em 1.186.866,00 1.180.034,66 99,42

Zaleg³o�ci, nadp³aty
Na dzieñ 31 grudnia 2003 r. zaleg³o�ci wynosz¹ 314.259 z³,
natomiast nadp³aty 3.980 z³. W wykazanych zaleg³o�ciach
wystêpuj¹ naliczone odsetki od zaleg³o�ci w kwocie 54.333 z³,
wobec powy¿szego nale¿no�ci g³ówne stanowi¹ kwotê 259.926
z³ co zosta³o wykazane w sprawozdaniu Rb - N za IV kwarta³
2003 r.
G³ówn¹ pozycjê stanowi¹ zaleg³o�ci w rozdz. 75616 stanowi¹-
ce nale¿no�ci podatkowe od osób fizycznych wynosz¹ce
201.082 z³ w tym naliczone odsetki 46.597 z³. W rozdz. 75615

zaleg³o�ci podatkowe wynosz¹ 27.350 z³ w tym naliczone
odsetki w kwocie 2.682 z³. Stan powy¿szych zaleg³o�ci wynika
z trudnej sytuacji finansowej mieszkañców gminy.

Windykacja nale¿no�ci podatkowych, oraz niepodatkowych
w roku 2003
W roku 2003 w wyniku windykacji nale¿no�ci podatkowych
wystawiono tytu³ów wykonawczych na zaleg³o�ci w podatku
rolnym, le�nym, podatku od nieruchomo�ci i podatku od
posiadania psów w ilo�ci 348 szt. na ³¹czn¹ kwotê 70.062,57
z³ wg poni¿szego zestawienia.
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Data Urz¹d Skarbowy Ilo�æ tytu³ów Kwota
12.02.03 Gdañsk 9 17.677,50
12.05.03 Czarnków 28 1.580,77
12.05.03 Czarnków 91 8.019,90
30.06.03 Poznañ Je¿yce 1 1.887,30
30.06.03 Poznañ �Je¿yce 1 22,00
30.06.03 Poznañ- Wilda 1 40,60
30.06.03 Szamotu³y 1 76,85
30.06.03 Poznañ-Grunwald 3 68,40
30.06.03 Pi³a 21 298,10
09.09.03 Czarnków 2 4.608,20
24.09.03 Czarnków 50 5.920,25
24.09.03 Czarnków 37 4.504,80
30.12.03 Gdañsk 1 7.155,00
30.12.03 Grunwald 1 1.116,60
31.12.03 Czarnków 1 6.268,50
31.12.03 Czarnków 3 36,30
31.12.03 Czarnków 9 225,00
31.12.03 Czarnków 88 10.556,50

Z ww. tytu³ów wykonawczych przypada na nale¿no�ci od
osób fizycznych 333 szt. na kwotê 37.808,67 z³, natomiast na
nale¿no�ci podatkowe od osób prawnych 15 szt. na kwotê
32.253,90 z³.

Ponadto w miesi¹cu styczniu i lutym 2004 r na zaleg³o�ci
podatkowe wg stanu na dzieñ 31.12.2003 r. wystawiono
tytu³ów wykonawczych w ilo�ci 71 szt. na kwotê 11.277 z³,
które dotycz¹ zaleg³o�ci od osób fizycznych.
Ponadto w roku 2003 na zaleg³o�ci podatkowe osób fizycz-
nych wystawiono upomnienia w ilo�ci i terminach:

W tym podatek
Data Ilo�æ Kwota

Rolny Od nieruchomo�ci Le�ny
14.05.03 224 29.330,38 7.472,65 21.525,13 332,60
20.08.03 215 26.313,43 6.286,90 19.803,23803 223,30
04.11.03 302 33.310,60 10.282,40 22.765,00 263,20
19.11.03 2 5.256,90 147,40 5.089,50 20,00
10.12.03 336 44.817,81 12.268,65 32.302,06 247,10
Razem 1.079 139.029,12 36.458,00 101.484,92 1.086,20

Natomiast na zaleg³o�ci podatkowe dotycz¹ce osób prawnych wystawiono upomnienia w ilo�ci:

Data Ilo�æ Kwota W tym podatek
Rolny Od nieruchomo�ci Le�ny

19.09.03 2 10.097,50 10.067,80 29,70
08.12.03 4 13.459,80 13.423,50 1 36,30
11.12.03 1 1.116,60 1.116,60
Razem 7 24.673,90 23.491,30 1.116.60 66,00

Na zaleg³o�ci podatkowe w zakresie op³acania op³aty eksplo-
atacyjnej wystawiono 1 upomnienie. W celu windykacji nale¿-
no�ci podatkowych w zakresie podatku od �rodków transpor-
towych wystawiono 27 tytu³ów egzekucyjnych. Ponadto
w roku wystawiono 79 decyzji na nale¿no�ci nie zap³acone
w terminie.

Wydatki bud¿etowe
Uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr IV/22/2002 r. z dnia 30
grudnia 2002 r. przyjêto do realizacji wydatki bud¿etowe
w kwocie 14.905.857 z³, natomiast plan po zmianie wynosi
15.698.163,05 z³.
Poni¿sze zestawienie przedstawia dokonane zmiany w roku
2003 w wydatkach bud¿etowych:

Lp. Wyszczególnienie Plan Plan po zmianie
+ zwiêkszenie
- zmniejszenie

1. Wydatki maj¹tkowe 2.014.062 1.743.753,73 -270.308,27
2. Wynagrodzenia 6.215.611 6.397.019,62 +181.408,62

3.
Pochodne od
wynagrodzeñ

1.338.096 1.334.186,34 -3.909,66

4. Dotacje 449.347 427.147 -22.200
5. Pozosta³e wydatki 4.888.741 5.796.056,36 +907.315,36

Razem 14.905.857 15.698.163,05 +792.306,05
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Z dokonanych zmian po stronie wydatków bud¿etowych
w kwocie 792.306,05 z³ przypada na:
- zmniejszenie wydatków maj¹tkowych o kwotê

270.308,27 z³,

- zwiêkszenie wydatków na wynagrodzenia o kwotê
181.408,62 z³,

- zmniejszenie wydatków na pochodne od wynagrodzeñ
o kwotê 3.909,66 z³,

- zmniejszenie dotacji o kwotê 22.200 z³,

- zwiêkszenie pozosta³ych wydatków o kwotê 907.315,36 z³,
których g³ówn¹ poz. stanowi¹ �wiadczenia spo³eczne,
energia, zakup materia³ów i wyposa¿enia, zakup us³ug
pozosta³ych.

Realizacjê zaplanowanych wydatków przedstawia poni¿sze
zestawienie:

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianie Wykonanie %
1. Wydatki maj¹tkowe 1.743.754 1.621.858 93,00
2. Wynagrodzenia 6.397.020 6.364.246 99,48
3. Pochodne od wynagrodzeñ 1.334.185 1.320.466 98,97
4. Dotacje 427.147 373.110 87,34
5. Pozosta³e wydatki 5.796.057 5.489.850 94,71

Razem 15.698.163 15.169.530 96,63

Zaplanowane wydatki maj¹tkowe zosta³y zrealizowane
w 93,00%, wydatki w zakresie wynagrodzeñ (§4010, 4040,
4100) zosta³y zrealizowane w 99,48%, oraz pochodne od
wynagrodzeñ (§4110, 4120) w 98,97,%.
W ni¿szej wysoko�ci zosta³y zrealizowane wydatki w zakresie
dotacji i pozosta³ych wydatków. W zakresie dotacji w ni¿szej
wysoko�ci zrealizowano dotacjê przedmiotow¹ dla zak³adu
bud¿etowego dzia³ 900 gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska rozdz. 90001, §2650, któr¹ zrealizowano w wyso-

ko�ci 72,05% (szczegó³owo opisano w rozdz. zak³ad bud¿eto-
wy).
Pozosta³e wydatki bud¿etowe zosta³y zrealizowane w wyso-
ko�ci 94,71%.W ni¿szej wysoko�ci zrealizowano wydatki
w paragrafach: 4210, 4300, 8070, 4270, 4260.Ni¿sza realizacja
wydatków bie¿¹cych wynika³a z terminu rozliczeñ, oraz
z ograniczenia wynikaj¹cego z sytuacji finansowej gminy.
Realizacjê w poszczególnych dzia³ach przedstawia poni¿sza
tabela:

Dz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.482.794 1.433.804 96,70
020 Le�nictwo 10.800 10.261 95,01
600 Transport i ³¹czno�æ 317.842 261.949 82,41
700 Gospodarka mieszkaniowa 335.121 309.365 92,31
750 Administracja publiczna 2.305.904 2.269.869 98,44

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

31.522 31.519 99,99

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 87.700 83.969 95,75
757 Obs³uga d³ugu publicznego 100.200 79.412 79,25
801 O�wiata i wychowanie 6.190.238 6.073.013 98,11
851 Ochrona zdrowia 130.000 120.603 92,77
853 Opieka spo³eczna 1.536.775 1.516.427 98,68
854 Edukacyjna opieka spo³eczna 2.010.462 1.965.006 97,74
900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 596.221 513.548 86,13
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425.376 378.451 88,97
926 Kultura fizyczna i sport 137.208 122.334 89,16

Razem 15.698.163 15.169.530 96,63

W roku 2003 w poszczególnych dzia³ach zrealizowano wydat-
ki:
Dzia³ 010 �Rolnictwo i ³owiectwo�
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.482.794 z³ zosta³y zrealizo-
wane w kwocie 1.433.804 z³ co stanowi 96,70%. W poszcze-
gólnych rozdzia³ach zaplanowane wydatki zrealizowano:
W rozdz. 01008 zaplanowano wydatki w ³¹cznej kwocie 80.000
z³ z czego zrealizowano wydatki w kwocie 75.245 z³ co stanowi
94,06%.
Zaplanowane wydatki realizowane by³y w dwóch paragrafach
tj. 2580 i 4270. W bud¿ecie na rok 2003 wydatki w paragrafie
2580 zaplanowano w kwocie 50.000,00 z³ na dofinansowanie
dzia³alno�ci Spó³ek Wodnych w postaci dotacji. Z kwoty tej
rozdysponowano 40.000,00 z³, natomiast pozosta³¹ czê�æ

(10.000,00) przeniesiono na bie¿¹ce prace melioracyjne. Kwota
dotacji zosta³a rozdysponowana w nastêpuj¹cy sposób
w ramach których by³y realizowane zadania:
7.101,00 z³ � RZSW w �mieszkowie wykona³ w obrêbie spó³ki
Huta - Marunowo na terenie wsi Gêbice - Paliszewo naprawy
sieci drenarskiej na gruntach rolników indywidualnych.
Dodatkowo za³o¿ono 170 mb ruroci¹gu drenarskiego �rednicy
80cm oraz przekonserwowano rów melioracyjny na odcinku
150 mb odprowadzaj¹cy wody z drena¿u. Dokonano równie¿
odmulenia studni drenarskich - prace zosta³y wykonane
w okresie 11.03 do 24.03 i odebrane protoko³em w dniu 02.04
przez przedstawicieli Spó³ki Huta - Marunowo, Urzêdu Gminy
i RZSW.
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7.701,72 z³ � RZSW w �mieszkowie wykona³ w obrêbie spó³ki
Huta - Marunowo na terenie wsi �mieszkowo odbudowy
w sposób mechaniczny kopark¹ Pelikan rowu melioracyjnego
na odcinku 906 mb � warstwa odmulenia 60 cm wraz
z odmuleniem istniej¹cych przepustów i zabudow¹ dwóch
nowych przepustów ka¿dy d³ugo�ci 5 m. � prace zosta³y
wykonane w okresie 01.04 do 11.04 i odebrane protoko³em
w dniu 11.04 przez przedstawicieli Spó³ki Huta - Marunowo,
Urzêdu Gminy i RZSW.
2.512,72 z³ � RZSW w �mieszkowie wykona³ w obrêbie spó³ki
Huta - Marunowo na terenie wsi Gêbice - Paliszewo rêcznej
konserwacji rowu melioracyjnego na odcinku 1520 mb �
warstwa odmulenia 10cm - prace zosta³y wykonane w okresie
02.04 do 15.04 i odebrane protoko³em w dniu 30.04 przez
przedstawicieli Spó³ki Huta - Marunowo, Urzêdu Gminy
i RZSW.
2.386,68 z³ � RZSW w �mieszkowie wykona³ w obrêbie spó³ki
Romanowo - Czarnków na terenie wsi Walkowice rêcznej
konserwacji rowu na odcinku 760 mb - warstwa odmulenia
20 cm � prace zosta³y wykonane w okresie 11.08 do 19.08
i odebrane protoko³em w dniu 08.09 przez przedstawicieli
Spó³ki Romanowo - Czarnków, Urzêdu Gminy i RZSW.
1.001,88 z³ � RZSW w �mieszkowie wykona³ w obrêbie spó³ki
Rosko - Wieleñ na terenie wsi Miko³ajewo rêcznej konserwacji
rowu melioracyjnego na odcinku 1000 mb � warstwa odmu-
lenia 10 cm oraz oczyszczenia studni drenarskich � prace
zosta³y wykonane w okresie od 01.08 do 30.08 i odebrane
protoko³em w dniu 30.08 przez przedstawicieli Spó³ki Rosko
- Wieleñ, Urzêdu Gminy i RZSW.
5.218,77 z³ � RZSW w Trzciance wykona³ w obrêbie spó³ki
Zofiowo na terenie wsi Ku�nica Czarnkowska rêcznej konser-
wacji rowu melioracyjnego na odcinku 2 700 mb � warstwa
odmulenia 20 cm � prace zosta³y wykonane w okresie 28.05
do 11.06 i odebrane protoko³em w dniu 13.06 przez przedsta-
wicieli Urzêdu Gminy, RZSW i Wojewódzkiego Zarz¹du Urz¹-
dzeñ Wodnych i Melioracji.
5.814,29 z³ � RZSW w Trzciance wykona³ w obrêbie dzia³ania
spó³ki Zofiowo na terenie wsi Zofiowo rêcznej konserwacji
rowu melioracyjnego na odcinku 1400 mb � warstwa odmu-
lenia 40 cm wraz z oczyszczeniem istniej¹cych przepustów �
prace zosta³y wykonane w okresie 09.09 do 30.09 i odebrane
protoko³em w dniu 3.10 przez przedstawicieli Urzêdu Gminy
i RZSW.
2.202,40 z³ � RZSW w Trzciance wykona³ w obrêbie dzia³ania
spó³ki Zofiowo na terenie wsi Ku�nica Czarnkowska naprawy
sieci drenarskiej na gruntach rolników indywidualnych �
prace zosta³y wykonane w okresie 27.10 do 06.11 i odebrane
protoko³em w dniu 6.11 przez przedstawicieli Urzêdu Gminy
i RZSW.
6.060,54 z³ � RZSW w Trzciance wykona³ w obrêbie dzia³ania
spó³ki Zofiowo na terenie wsi Zofiowo rêcznej konserwacji
rowu melioracyjnego na odcinku 500 mb � warstwa odmu-
lenia 30 cm oraz mechanicznej odbudowy na odcinku 500 mb
wraz z remontem istniej¹cych przepustów (wymian¹ rur) �
prace zosta³y wykonane w okresie 21.10.03 do 24.11.03
i odebrane protoko³em w dniu 26.11 przez przedstawicieli
Urzêdu Gminy i RZSW.
Natomiast wydatki w paragrafie 4270 w bud¿ecie na rok 2003
zaplanowano na kwotê 30.000,00 z³ z przeznaczeniem na
bie¿¹ce wykonanie prac melioracyjnych w ramach udzielo-

nych zleceñ. W wyniku zmian do bud¿etu dokonano zwiêksze-
nia w kwocie 10.000,00 z³.
Powy¿sza kwota zosta³a rozdysponowana i wykonano z tego
miêdzy innymi zadania:
11.563,57 z³ � wykonanie melioracji wodnych szczegó³owych
� drena¿u w Romanowie Dolnym wraz z odprowadzeniem
wód pod drog¹ powiatow¹ do rowu melioracyjnego. Wyko-
nawc¹ zadania by³ RZSW w �mieszkowie wy³oniony w drodze
przetargu nieograniczonego. Prace by³y wykonane w okresie
24.09.03 r. do 14.10.03 r.
4.200,00 z³ � na t¹ kwotê zlecono RZSW w �mieszkowie
odbudowê przepustu drogowego o d³ugo�ci 9 mb i �rednicy
60 cm na rowie melioracyjnym w Walkowicach � na drodze
gminnej do �luzy. Prace wykonano w okresie 22.12.03 r. do
23.12.03 r.
4.200,00 z³ � na t¹ kwotê zlecono RZSW w �mieszkowie
wykonanie przepustu drogowego o d³ugo�ci 8 mb i �rednicy
30 cm wraz z odcinkiem rowu o d³ugo�ci 150mb na drodze
w Sarbi w kierunku osiedla po by³ym PGR. Prace wykonano
w okresie 18.12.03 r. do 22.12.03 r.
4.500,00 z³ � na ta kwotê zlecono RZSW w �mieszkowie
wykonanie mechanicznej odbudowy rowu melioracyjnego o
d³ugo�ci 550 mb na terenie wsi Romanowo Dolne. Prace
wykonano w okresie 15.12.03 do 18.12.03 r. Rów odprowadza
wody z wcze�niej wykonanego drena¿u. Wykonanie drena¿u
by³o konieczne ze wzglêdu na to, i¿ w stanie przed konserwa-
cj¹ nie spe³nia³ swojego zadania � nie nad¹¿a³ odbieraæ wody
w drena¿u.
5.000,00 z³ � na tak¹ kwotê zlecono zleceniem BGK 2232/44/
03 GZUWiM remont kanalizacji deszczowej przy drodze
w miejscowo�ci Sarbia.
W rozdz. 01010 zaplanowane wydatki w kwocie 1.384.172 z³
zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.342.273 z³ co stanowi
96,97%. W rozdz. 01015 zaplanowane wydatki w kwocie 1.500
z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.161 z³ co stanowi
77,40%. W rozdz. 01030 zaplanowane wydatki w kwocie 9.394
z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 8.392 z³ co stanowi
89,33%, (zrealizowane dochody z podatku rolnego rozdz.
75615 - 107.839 z³ + rozdz. 75616 - 303.362 z³ = 411.201 z³* 2%
= 8.224 z³. Wy¿sze przekazanie wynika z rozliczenia roku 2002).
W rozdz. 01095 zaplanowane wydatki w kwocie 7.728 z³,
zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 6.733 z³ co stanowi 87,11%.
Dzia³ 020 �Le�nictwo�
Zaplanowane wydatki w kwocie 10.800 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 10.261 z³ co stanowi 95,01%.
Dzia³ 600 Transport i ³¹czno�æ.
Zaplanowane wydatki w kwocie 317.842 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 261.949 z³ co stanowi 82,41%. W rozdz. 60013
drogi publiczne wojewódzkie zaplanowane wydatki w §6300
w kwocie 20.000 z³ zosta³y zrealizowane w 100%. W rozdz.
60016 drogi gminne na zaplanowan¹ kwotê 297.842 z³ wydat-
ki zosta³y zrealizowane w kwocie 241.949 z³ co stanowi
81,23%. W ramach zrealizowanych wydatkach wykonano
zadania inwestycyjne §6050 w kwocie 153.614 z³.

Inwestycje drogowe 2003 r.
1. Budowa gminnej drogi dojazdowej w Jêdrzejewie - war-

to�æ: 131.252,09 z³ (w kierunku Ksi¹¿nicy), d³ugo�æ odcinka
200,00 m, szeroko�æ jezdni 4,00 m, poszerzenie jezdni do
5,00 m przy skrzy¿owaniu z drog¹ wojewódzk¹, podbudo-
wa z kruszywa ³amanego bazaltowego grubo�ci 20 cm,

Poz. 1611
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nawierzchnia bitumiczna � dwie warstwy 2+3 cm, odwod-
nienie wg³êbne � instalacje, odwodnienie powierzchnio-
w- rowy � korytka ¿elbetowe.

2. Chodnik na gminnej drodze dojazdowej w Jêdrzejewie -
warto�æ: 22.361,70 z³ chodnik z kostki betonowej (polbruk),
szer. 1,5 m, obrze¿a betonowe, krawê¿nik na odc. nr 1
(dwie czê�ci, faktury: III.2003 r. i X.2003 r.).

odcinek nr 1, d³ugo�æ 80,60 m (od drogi wojewódzkiej w kier.
sali)
odcinek nr 2, d³ugo�æ 21,00 m (przy sali wiejskiej)
odcinek nr 3 � d³ugo�æ 140,00 m (ci¹g dalszy odcinka nr 1)
Razem d³ugo�æ 24, 60 m.
Razem: 153.613,79 z³
oraz wydatki na bie¿¹ce utrzymanie dróg w ramach których
wykonano usuwanie skutków go³oledzi w okresie zimowym,
oraz remonty bie¿¹ce dróg utrzymanie dróg gminnych,
z czego wa¿niejsze wydatki to:
1. Usuwanie go³oledzi na drogach gminnych do Paliszewa,

do Sobolewa, w Jedrzejewie przy szkole, w Ku�nicy Cz. ul.
Szkolna, w Hucie ul. Szkolna i ul. Radomska,

Warto�æ brutto: 2.025,00 z³.

2. Usuwanie go³oledzi na drogach gminnych do Sobolewa,
do Gêbiczyna, Huta, ul. Szkolna i ul. Radomska, Komorze-
wo � Cia¿yñ, Brze�no, ul. �mieszkowska i ul. Krótka,
Gêbice, ul. Szkolna, Jêdrzejewo droga przy szkole.

Warto�æ brutto: 840,19 z³.

3. Wykonanie drewnianego p³uga od�nie¿nego dla wsi
Jêdrzejewo.

Warto�æ brutto: 976,00 z³.

4. Wykonanie stalowej bariery ochronnej na Os. Parkowym
w Ciszkowie.

Warto�æ brutto: 642,00 z³.

5. Przestawienie krawê¿nika betonowego przy drodze gmin-
nej w Jêdrzejowie.

Warto�æ brutto: 294,25 z³.

6. Profilowanie i wa³owanie drogi gruntowej z Ku�nicy Cz.
w kierunku �luzy na Noteci, Lipicy na odcinku d³ugo�ci
1500 m.

Warto�æ brutto: 1.776,32 z³.

7. Wykonanie oznakowania pionowego dróg gminnych
w nastêpuj¹cych miejscowo�ciach: droga asfaltowa
z Gêbic do Gêbiczyna, Komorzewo � Ci¹¿yñ,

Warto�æ brutto: 2.865,78 z³.

8. Profilowanie gminnych dróg gruntowych w nastêpuj¹-
cych miejscowo�ciach: Brze�no, Bia³ê¿yn, Ciszkowo,
Gêbice, Gêbiczyn, Huta, Jêdrzejewo, Ku�nica Cz. Maruno-
wo, Pianówka, Radlinek, Radosiew, Romanowo D., Sarbia,
�mieszkowo, �rednica, Walkowice, Zofiowo, ³¹cznie
146.750 m2..

Warto�æ brutto: 23.474,87 z³.

9. �cinka nadmiaru gruntu z poboczy drogi gminnej do
Sobolewo (od drogi Brze�no � Gêbice), na odcinku d³ugo-
�ci 822,00 m x 2 strony drogi.

Warto�æ brutto: 3.531,00 z³.

10. Przywrócenie przebiegu drogi gminnej w Pianówce do
przebiegu zgodnego z przebiegiem geodezyjnym i dopro-
wadzenie jej do stanu umo¿liwiaj¹cego przejazd pojazdów
poprzez nawiezienie ¿wiru na odcinku 100 m o minimalnej
grubo�ci warstwy po zagêszczeniu 20 cm.

Warto�æ brutto: 5.671,00 z³.

11. Remont cz¹stkowy nawierzchni bitumicznych z obciêciem
krawêdzi na nastêpuj¹cych drogach gminnych: Gêbice, ul.
Szkolna i ul. Parkowa, Radosiew � centrum wsi, Ku�nica
Cz. ul. Szkolna i ul. My�liwska, Huta, ul. Szkolna, droga
Zofiowo � Gajewo, Brze�no, ul. �mieszkowska, ³¹cznie
73,70 m2.

Warto�æ brutto: 5.148,04 z³.

12. Profilowanie i wa³owanie nawiezionego ¿wiru na drodze
gminnej z Ku�nicy Cz. w kierunku �luzy na Noteci � Lipicy
na odcinku 1500 m.

Warto�æ brutto: 756,40 z³.

13. Wykonanie nowego oznakowania pionowego i odnowie-
nie istniej¹cego oznakowania na drogach gminnych
w Ku�nicy Cz. � skrzy¿owanie ul. Wyzwolenia z ul. Szkoln¹,
�mieszkowo, ul. Le�na, Sarbia � droga wokó³ stawu.

Warto�æ brutto: 1.287,21 z³.

14. Wykonanie przepustu drogowego d³ugo�ci 8 m z umoc-
nionymi przyczó³kami na zje�dzie z drogi powiatowej na
drogê gminn¹ na nowo projektowanym osiedlu mieszka-
niowym w �mieszkowie.

Warto�æ brutto: 8.000,00 z³.

15. Pó³tora krotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
drogi gminnej do Sobolewa (od drogi Brze�no � Gêbice),
³¹cznie 2.400 m2.

Warto�æ brutto: 11.299,20 z³.

16. Przywrócenie przebiegu drogi nr 381 po³o¿onej w Komo-
rzewie do przebiegu zgodnego z jej przebiegiem geodezyj-
nym poprzez wyciêcie krzewów i usuniêcie przeszkód
(korzeni i kamieni) uniemo¿liwiaj¹cych ruch pojazdów na
odcinku d³ugo�ci 100 m i szeroko�ci 3,0 m.

Warto�æ brutto: 3.500,08 z³.

17. Obciêcie korzeni drzew niszcz¹cych nawierzchniê drogi
gminnej do Gêbiczyna na odcinku d³ugo�ci 2.000 m x 2
strony drogi oraz zasypanie powsta³ego rowka i uporz¹d-
kowanie terenu.

Warto�æ brutto: 1.220,00 z³.

18. Oznakowanie pionowe skrzy¿owañ dróg gminnych z to-
rem kolejowym oraz ustawienie dodatkowego oznakowa-
nia przy drodze do Gêbiczyna.

Warto�æ brutto: 1.376,02 z³.

19. Usuniêcie awarii na drodze gminnej do Gêbiczyna pole-
gaj¹ce na uzupe³nieniu podbudowy i remoncie cz¹stko-
wym nawierzchni bitumicznej, ³¹cznie 13 m2.

Warto�æ brutto: 948,66 z³.

Poz. 1611
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W ramach bie¿¹cego utrzymania dróg w ni¿szej wysoko�ci
zosta³y zrealizowane wydatki w rozdz. 60016 w §4210.
Na zaplanowana kwotê 23.242 z³ wydatki wykonano w kwocie
15.441 z³ co stanowi 66,44%.
Dzia³ 700 Gospodarka mieszkaniowa.
Zaplanowane wydatki w kwocie 335.121 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 309.365 z³ co stanowi 92,31%.

Poz. 1611

W rozdz. 70004 �Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki miesz-
kaniowej� na zaplanowane wydatki w kwocie 270.121 z³
zosta³y wykonane w kwocie 253.000 z³ co stanowi 93,66%.
G³ówna poz. w zrealizowanych wydatkach stanowi³y wydatki
w §4270.
W roku 2003 wykonano remonty w budynkach gminnych
stanowi¹cych mienie komunalne gminy Czarnków w kwocie
91.671 z³ w tym g³ówne poz. przedstawia poni¿sze zestawie-
nie:

Lp. Rodzaj i miejsce remontu Warto�æ brutto
1. Remont gabinetu szczepieñ w przychodni Lekarskiej w Romanowie Górnym Nr 77 4.876,78

2.
Remont posadzek i licowanie �cian w Przychodni Lekarskiej w Ku�nicy Czarnkowskiej ul.
Wyzwolenia 57

8.794,85

3. Rozbiórka budynku mieszkalnego po³o¿onego na posesji Nr 39 w Górze 3.852,00
4. Remont malarski w przychodni Lekarskiej w Ku�nicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 57 9.373,03
5. Remont przystanku autobusowego w Sarbce 2.996,76
6. Remont przystanku autobusowego w Jêdrzejowie - Piaski 2.990,78

7.
Wymiana drewnianej stolarki okiennej na okna PCV (wraz z wymian¹ parapetów zewnêtrznych
i wewnêtrznych) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym w Jêdrzejowie Nr 37

1.874,53

8.
Wykonanie kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego mieszkalnego w Gajewie Nr 21 wraz z
wykonaniem zbiornika na �cieki

3.821,32

9.
Wykonanie zadaszenia z konstrukcji stalowej pokrytej blach¹ stalow¹ ocynkowan¹ trapezow¹
nad wej�ciem do budynku mieszkalnego w Paliszewie Nr 14

759,11

10.
Wymiana wewnêtrznej instalacji sieci kanalizacji sanitarnej w piwnicy budynku gminnego
mieszkalnego w Dêbicach ul. Kasztanowa 33

579,28

11.
Monta¿ instalacji c.o. wraz z kot³em mia³owym c.o. i armatur¹ w budynku gminnym
mieszkalnym w Ku�nicy Czarnkowskiej ul. Szkolna 2

5.510,19

12.
Wykonanie przy³¹cza energetycznego do budynku mieszkalnego w Ku�nicy Czarnkowskiej ul.
Zamkowa 2

1.605,00

13. Remont przystanku autobusowego w Ku�nicy Czarnkowskiej ul. Wyzwolenia 1.240,04
14. Remont przystanku autobusowego w centrum wsi Walkowice 2.176,08
15. Remont przystanku autobusowego przy drodze wojewódzkiej (drugi w kierunku Sarbii) 1.936,84

16.
Wykonanie tablic z nazwami miejscowo�ci wraz z herbem + monta¿ na wiatach
przystankowych w miejscowo�ciach: Romanowo Dolne, Miko³ajewo, Góra, Grzêpy,
Romanowo Górne, Bia³ê¿yn, Huta, �mieszkowo

760,00

17.
Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z osprzêtem w Domu Przedpogrzebowym w
Romanowie Dolnym

2.901,84

18.
Monta¿ siatek ochronnych na �cianach w Sali widowiskowo � sportowej w Wiejskim Domu
Kultury w Gêbicach

1.829,70

19. Przebudowa wewnêtrznej instalacji elektrycznej w Brze�nie ul. Czarnkowska 17 � p. Wylega³a 926,62
Przebudowa wewnêtrznej instalacji elektrycznej w Brze�nie ul. Czarnkowska 17 � p. Kubi�
(zabezpieczenie g³ówne + instalacja si³owa)

2.313,34

20.
Wykonanie instalacji wodno � kanalizacyjnej w budynku poszkolnym przeznaczonym pod
zasiedlenie w Brze�nie ul. Czarnkowska 17

3.918,98

21. Remont pokrycia dachowego na budynku gminnym mieszkalnym w Jêdrzejowie Nr 12 3.156,18
22. Remont dachu papowego na budynku mieszkalno � u¿ytkowym w Brze�nie ul. Krótka 1 6.493,31

23.
Malowanie drewnianych elementów zewnêtrznych na elewacji budynku Domu
Przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Ku�nicy Czarnkowskiej

623,82

24.
Wymiana pod³ogi drewnianej na posadzkê z p³ytek z terakoty w ³azience lokalu
mieszkaniowym gminnym w Komorzewie Nr 41

849,44

25.
Remont Domu Przedpogrzebowego, ogrodzenia od frontu budynku i zasieku na kontener na
�mieci na cmentarzu komunalnych w Hucie

3.838,07

26. Remont przystanku autobusowego przy drodze w Romanowie Dolnym 1.629,99
27. Wykonanie dwóch tablic og³oszeñ na terenie wsi Marunowo 976,00

W rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami
zaplanowane wydatki w kwocie 65.000 z³ zosta³y zrealizowane
w kwocie 56.365 z³, co stanowi 86,72%.
Dzia³ 750 Administracja publiczna.
Zaplanowane wydatki w kwocie 2.305.904 z³ zosta³y zrealizo-
wane w roku 2003 w kwocie 2.269.869 z³ co stanowi 98,44%.
W poszczególnych rozdzia³ach wydatki zrealizowano:

Rozdz. 75011 �Urzêdy wojewódzkie� � na zaplanowane wy-
datki w kwocie 116.959 z³ w roku 2003 zosta³y zrealizowane
wydatki w wysoko�æ 116.189 z³ co stanowi 99,34%.
Rozdz. 75022 �Rady gmin� � zaplanowane wydatki w wyso-
ko�ci 51.402 z³, w roku 2003 wydatki zrealizowano w kwocie
49.464 z³ co stanowi 96,23%.
W ni¿szej wysoko�ci zrealizowano wydatki w §4210, oraz
§4300.
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Rozdz. 75023 �Urzêdy gmin� - zaplanowane wydatki w kwocie
2.023.493 z³ zrealizowano w wysoko�ci 2.005.305 z³ co stanowi
99,10%, w poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:
§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagro-
dzeñ � na zaplanowana kwotê 3.500 z³ � zrealizowano wydatki
w kwocie 2.929 z³ co stanowi 83,69%,
§3030 ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych � na zaplano-
wan¹ kwotê 1.000 z³ wydatki zrealizowano w kwocie 297 z³ co
stanowi 29,70%,
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników � zaplanowane
wydatki w kwocie 1.190.947 z³, zrealizowano w wysoko�ci
1.190.668 z³ co stanowi 99,98%,
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne � zaplanowane
wydatki w kwocie 75.087 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
74.722 z³ co stanowi 99,51%,
§4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne � na zaplanowane
wydatki w kwocie 215.825 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko-
�ci 214.647 z³ co stanowi 99,45%,
§4120 sk³adki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki
w kwocie 32.798 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 30.632
z³ co stanowi 93,40%,
§4140 wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych zaplanowane wydatki w kwocie 1.574 z³,
w roku 2003 zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 949 z³ co
stanowi 60,36%. Ni¿sza realizacja jest efektem zatrudnienia
osób niepe³nosprawnych w wyniku czego odprowadzono
mniejsze wp³aty,
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia � zaplanowane wydat-
ki w kwocie 154.480 z³, zosta³y wykonane w kwocie 151.200
z³ co stanowi 97,88%.
G³ówn¹ poz. w zrealizowanych wydatkach stanowi¹:
- druki i artyku³y biurowe w kwocie  76.688,87 z³,

- prenumeraty czasopism (w tym Dz.U. M. P) w kwocie
23.217,02 z³,

- �rodki czysto�ci w kwocie  1.144,21 z³.

§4260 zakup energii - zaplanowane wydatki w kwocie 29.240
z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 27.804 z³ co stanowi 95,09%,
§4270 zakup us³ug remontowych - zaplanowane wydatki
w kwocie 13.400 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 12.218
z³ co stanowi 91,18% w tym:
- konserwacja kot³owni  - 501,54,

- konserwacja, naprawa drukarek - 2.328,98,

- rozliczenie zu¿ycia materia³ów(remont wyposa¿enia
w systemie gospodarczym) - 2.339,69,

- pozosta³e(naprawa sprzêtu komputerowego, frankownicy,
telefonów) - 7.047,47,

§4300 zakup us³ug pozosta³ych � zaplanowane wydatki
w kwocie 215.586 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 212.845
z³ co stanowi 98,73%. G³ówn¹ poz. stanowi¹:
- poczta, telefon:

- Frankownica  - 45.000,00

- Rozmowy telef.  - 58.372,99

- szkolenia  - 7.368,08

Ponadto realizowane by³y wydatki dotycz¹ce zakup licencji,
koszty utrzymania budynku Urzêdu Gminy itp.

§4410 podró¿e s³u¿bowe � zaplanowane wydatki w kwocie
28.200 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 28.166 z³ co
stanowi 99,88%, z czego g³ówna poz. stanowi¹:
- rycza³ty samochodowe - 4.913,24

- delegacje - 23.220,04

§4430 ró¿ne op³aty i sk³adki -zaplanowane wydatki w kwocie
24.500 z³, zosta³y zrealizowane w kwocie 20.872 z³ co stanowi
85,19%
§4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
zaplanowane wydatki w kwocie 37.356 z³ zosta³y zrealizowane
w wysoko�ci 37.356 z³ co stanowi 100,00%
W rozdz. 75047 zaplanowane wydatki w kwocie 86.150 z³
zosta³y wykonane w kwocie 72.619 z³ co stanowi 84,29%.
W rozdz.75095 zaplanowane wydatki w kwocie 27.900 z³
zosta³y zrealizowane w kwocie 26.292 z³ co stanowi 94,24%.
Dzia³ 751 �Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa, oraz s¹downictwa� - zaplanowane
wydatki w kwocie 31.522 z³ realizowano kwocie 31.519 z³ co
stanowi 99,99%
Dzia³ 754 �Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a-
rowa�
Zaplanowane wydatki w kwocie 87.700 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 83.969 z³ co stanowi 95,75%.
W rozdz. 75412 ochotnicze stra¿e po¿arne - zaplanowane
wydatki w kwocie 87.500 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
83.769 z³ co stanowi 95,74%.
W ni¿szej wysoko�ci zosta³y zrealizowane wydatki w §4270,
które zosta³y ograniczone ze wzglêdu na sytuacjê finansow¹
gminy.
W rozdz. 75414 obrona cywilna zaplanowane wydatki
w kwocie 200 z³ zrealizowano w kwocie 200 z³ co stanowi
100%.
Dzia³ 757 �Obs³uga d³ugu publicznego�
Zaplanowane wydatki w kwocie 100.200 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 79.412 z³ co stanowi 79,25%.
Dzia³ 801 �O�wiata i wychowanie�
Zaplanowane wydatki w kwocie 6.190.238 z³ w roku 2003
zrealizowano w kwocie 6.073.013 z³ co stanowi 98,11%.
W poszczególnych rozdzia³ach zaplanowane wydatki zrealizo-
wano:
rozdz. 80101 szko³y podstawowe - zaplanowane wydatki
w kwocie 4.230.508 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
4.142.571 z³ co stanowi 97,92%
rozdz. 80104 przedszkola przy szko³ach podstawowych �
zaplanowane wydatki w kwocie 214.116 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 207.455 z³ co stanowi 96,89%,
rozdz. 80110 gimnazja � zaplanowane wydatki w kwocie
1.283.307 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.268.591 z³ co
stanowi 98,85%,
rozdz. 80113 dowo¿enie uczniów do szkó³ - zaplanowane
wydatki w kwocie 404.690 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko-
�ci 397.640 z³ co stanowi 98,26%.
W rozdz. 80146 placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczy-
cieli zaplanowane wydatki w kwocie 30.346 z³ w roku 2003
zosta³y zrealizowane w kwocie 29.485 z³ co stanowi 97,16%
W rozdz. 80195 pozosta³a dzia³alno�æ zaplanowane wydatki
w kwocie 27.271 z³ zrealizowano w kwocie 27.271 z³ co
stanowi 100,00%.
W poszczególnych rozdzia³ach realizacjê wydatków przedsta-
wia poni¿sza tabela

Poz. 1611
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Lp. Rozdzia³ Wyszczególnienie Kwota % w ogó³em
1 80101 Szko³y podstawowe 4.142.571 64,39
2 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 207.455 3,22
3 80110 Gimnazja 1.268.591 19,72
4 80113 Dowo¿enie uczniów 397.640 6,18
5 80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczycieli 29.485 0,46
6 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 27.271 0,42
7 85401 �wietlice szkolne 361.469 5,61

Razem 6.434.482 100,00

Ww. wydatki powinny byæ realizowane w ramach subwencji
ogólnej w czê�ci o�wiatowej, oraz dotacji, które w roku 2003
w ³¹cznej kwocie wynosi³y 5.723.862 z³ w tym:
- otrzymana subwencja ogólna w czê�ci o�wiatowej na rok

2003 5.689.742 z³,

- dotacja na dofinansowanie zadañ w³asnych odpis fundusz
�wiadczeñ socjalnych dla emerytów nauczycieli (rozdz.
80195, §203) w kwocie 27.271 z³,

- dotacja na realizacjê zadañ zleconych (rozdz. 80101, §201)
w kwocie 6.849 z³.

Jak wynika z powy¿szego zestawienia dofinansowanie zadañ
w/w ze �rodków w³asnych wynosi³o 710.620 z³ bez obs³ugi
administracyjnej o�wiaty, która to powinna byæ równie¿ sfi-
nansowana z subwencji o�wiatowej.
W rozdz. 80101 �Szko³y Podstawowe� zaplanowane wydatki
w kwocie 4.230.508 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 4.142.571
z³ co stanowi 97,92%.
W poszczególnych paragrafach wydatki zrealizowano:
§2320 dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) mie-
dzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zaplanowane
wydatki w kwocie 62.604 z³ zosta³y zrealizowane w 100%.
§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro-
dzeñ zaplanowane w kwocie 216.886 z³ zrealizowano w wy-
soko�ci 215.520 z³ co stanowi 99,37%.
W tym paragrafie realizowano wydatki takie jak:
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli,

- dodatki wiejskie dla nauczycieli,

- odszkodowania z tytu³u uszczerbku na zdrowiu,

- ekwiwalenty bhp dla pracowników,

- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli.

§3240 stypendia, oraz inne formy pomocy dla uczniów na
zaplanowan¹ kwotê 8.949 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko-
�ci 7.665 z³ co stanowi 85,65%.
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników na zaplanowa-
ne wydatki w kwocie 2.454.021 z³ zrealizowano 2.446.711 z³ co
stanowi 99,70%.
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne � zaplanowane
wydatki w kwocie 178.619 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie
177.809 z³ co stanowi 99,55%.
§4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne zaplanowane
w kwocie 476.872 z³ zosta³y zrealizowane wysoko�ci 475.062
z³ co stanowi 99,62%.
§4120 sk³adki na Fundusz Pracy zaplanowane wydatki
w kwocie 66.687 z³ zosta³y zrealizowane wysoko�ci 65.853 z³
co stanowi 98,75%.
§4140 wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 z³
nie zosta³y zrealizowane. Wobec Zatrudnienie osób niepe³no-
sprawnych wp³aty na PFRON nie by³y dokonywane.
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia na zaplanowan¹ kwotê
240.308 z³ wydatki zrealizowano w kwocie 237.307 z³ co
stanowi 98,75%, z czego g³ówna poz. stanowi zakup opa³u.
§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek -
na zaplanowan¹ kwotê 46.900 z³ wydatki zrealizowano
w wysoko�ci 43.521 z³ co stanowi 92,80%.
§4260 zakup energii � zaplanowane wydatki w kwocie 50.700
z³ zosta³y zrealizowane wysoko�ci 42.976 z³ co stanowi 84,77%.
§4270 zakup us³ug remontowych - zaplanowane wydatki
w kwocie 107.600 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 81.642
z³ co stanowi 75,88%.
W poszczególnych szko³ach wykonano remonty:

SZKO£Y PODSTAWOWE (ogó³em) 81.642,00
1. Szko³a Podstawowa Gajewo
- wymiana kot³a c.o. wêglowego na mia³ wêglowy 713,00
2. Szko³a Podstawowa Gêbice
- malowanie izb lekcyjnych; konserwacja sprzêtu szkolnego 2.768,00
3. Szko³a Podstawowa Huta
- wymiana stolarki okiennej, parapetów wewnêtrznych; zmiana sposobu ogrzewania pomieszczeñ
(likwidacja pieców kaflowych) - budowa wewnêtrznej instalacji c.o. z kot³em na mia³ wêglowy 38 kW;
wymiana posadzek - wyk³adziny PCV; malowanie czê�ci pomieszczeñ szkolnych

59.143,00

4. Szko³a Podstawowa Jêdrzejewo
- naprawa sprzêtu szkolnego; malowanie czê�ci pomieszczeñ szkolnych 1.090,00
5. Szko³a Podstawowa Ku�nica Czarnkowska
- konserwacja posadzki sali gimnastycznej - mechaniczne czyszczenie i impregnacja; naprawa instalacji
wod-kan i inne prace konserwacyjne

4.231,00

6. Szko³a Podstawowa Romanowo Dolne
- wymiana drzwi wej�ciowych do budynku szko³y w Romanowie Górnym; naprawa ogrodzenia; wymiana 2
okien w 1 sali lekcyjnej w Romanowie Dolnym

4.380,00

7. Szko³a Podstawowa Sarbia
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- wymiana posadzki - parkiet na wyk³adzinê PCV; konserwacja dachu papowego 3.560,00
8. Szko³a Podstawowa �mieszkowo
- malowanie pomieszczeñ szkolnych; konserwacja kserokopiarki; naprawa ogrodzenia wokó³ szko³y 3.331,00
9. Pozosta³e wydatki
- drobne naprawy mebli, urz¹dzeñ i sprzêtu w placówkach o�wiatowych 2.426,00

§4300 zakup us³ug pozosta³ych - zaplanowane wydatki
w kwocie 61.000 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 57.497
z³ co stanowi 94,26%.
§4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe � zaplanowane wydatki
w kwocie 8.200 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 7.143 z³
co stanowi 87,11%.
§4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki � zaplanowane wydatki w kwocie
7.840 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 7.700 z³ co stanowi
98,21%.
§4440 Odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych na
zaplanowana kwotê 154.322 z³ zrealizowano w wysoko�ci
154.322 z³ co stanowi 100,0%.

§6050 wydatki inwestycyjne - zaplanowane w wysoko�ci
70.000 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 43.358 z³ co stanowi
61,94%.
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 17.000 z³
zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 15.881 z³ co stanowi 93,42%.
W rozdz. 80104 przedszkola przy szko³ach podstawowych �
zaplanowane wydatki w kwocie 214.116 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 207.455 z³ co stanowi 96,89%.
W ramach zrealizowanych wydatków w §4270 przeprowadzo-
no remonty:

Przedszkola � oddz. klas �0� (ogó³em) 5.561,00
1. Oddzia³ Przedszkolny w Górze
- malowanie pomieszczeñ; naprawa sprzêtu 1.913,00
2. Oddzia³ Przedszkolny Sarbia
- czê�ciowe koszty konserwacji dachu i wymiany posadzki w budynkach SP
Sarbia

3.595,00

3. Pozosta³e wydatki
- drobne naprawy sprzêtu 53,00

W rozdz. 80110 Gimnazja - zaplanowane wydatki w kwocie
1.283.307 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.268.591 z³ co
stanowi 98,85%.
W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:
§3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagro-
dzeñ - na zaplanowan¹ kwotê 58.472 z³ zrealizowano wydatki
w kwocie 57.629 z³ co stanowi 98,56%,
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - na zaplano-
wane wydatki w kwocie 802.983 z³ zrealizowano w kwocie
799.564 z³ co stanowi 99,57%.
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - zaplanowane wy-
datki w kwocie 57.584 z³ zrealizowano w wysoko�ci 57.570 z³
co stanowi 99,98%,
§4110 sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne - na zaplanowan¹
kwotê 154.458 z³ zrealizowano w wysoko�ci 153.561 z³ co
stanowi 99,42%,

§4120 sk³adki na Fundusz Pracy -zaplanowane wydatki
w kwocie 21.720 z³, zrealizowano w wysoko�ci 21.686 z³ co
stanowi 99,84%,
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia � zaplanowane wydat-
ki w kwocie 55.600 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
54.511 z³ co stanowi 98,04%
§4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, ksi¹¿ek na
zaplanowana kwotê 9.300 z³, zrealizowano wydatki w kwocie
7.573 z³ co stanowi 81,43%.
§4260 zakup energii zaplanowane wydatki w kwocie 17.000 z³
zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 14.804 z³ co stanowi 87,08%.
Ni¿sze wykonanie wynika z tego, ¿e faktura za m-c grudzieñ
wp³ynê³a w miesi¹cu styczniu 2004 r.,
§4270 zakup us³ug remontowych zaplanowane wydatki
w kwocie 23.403 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 21.307
z³ co stanowi 95,11%
W ramach zrealizowanych wydatków przeprowadzono re-
monty

Gimnazja (ogó³em) 21.307,00
1.Publiczne Gimnazjum Gêbice
- naprawa g³owicy kominów; szklenie okien; konserwacja sprzêtu; wymiana 4 okien drewnianych na
plastikowe

9.281,00

2. Publiczne Gimnazjum Jêdrzejewo
- naprawa sprzêtu komputerowego 1.597,00
3. Publiczne Gimnazjum Ku�nica Czarnkowska
- naprawa instalacji wod-kan; remont klatki schodowej i sanitariatu wc 5.863,00
4. Publiczne Gimnazjum Romanowo Dolne
- prace koñcowe - powiêkszenie korytarza szkolnego; naprawa ogrodzenia, sprzêtu szkolnego 3.783,00
5. Pozosta³e wydatki (naprawy, usuniêcie awarii itp. 783,00
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§4300 zakup pozosta³ych us³ug - zaplanowane wydatki
w kwocie 21.960 z³, zrealizowano w wysoko�ci 20.886 z³ co
stanowi 95,11%
§4410 podró¿e s³u¿bowe krajowe zaplanowane wydatki
w kwocie 4.600 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 3.386 z³
co stanowi 73,61%
§4430 ró¿ne op³aty i sk³adki � zaplanowane wydatki w kwocie
2.710 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 2.597 z³ co stanowi
95,83%.
§4440 odpis na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych �
zaplanowane wydatki w kwocie 53.517 z³ zosta³y zrealizowane
w wysoko�ci 53.517 z³ co stanowi 100,00%
W rozdz. 80113 dowo¿enie uczniów do szkó³ zaplanowane
wydatki w kwocie 404.690 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko-
�ci 397.640 z³ co stanowi 98,26%.
W poszczególnych paragrafach zrealizowano wydatki:
§3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagro-
dzeñ � zaplanowane wydatki 500 z³ zrealizowane zosta³y
w wysoko�ci 324 z³ co stanowi 64,80%

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - zaplanowane
wydatki w kwocie 72.238 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
70.204 z³ co stanowi 97,18%
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zaplanowane wy-
datki w kwocie 5.121 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
5.120 z³ co stanowi 99,98%
§4110 sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne - zaplanowane
wydatki w kwocie 17.254 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
16.807 z³ co stanowi 97,41%
§4120 sk³adki na Fundusz Pracy - zaplanowane wydatki
w kwocie 2.502 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.928 z³
co stanowi 77,06%
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia zaplanowane wydatki
w kwocie 96.500 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 95.471
z³ co stanowi 98,93%
§4270 zakup materia³ów i wyposa¿enia - zaplanowane wydat-
ki w kwocie 17.000 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
15.146 z³ co stanowi 89,09%
W ramach zrealizowanych wydatki wykonano remonty:

Poz. 1611

Dowóz uczniów do szkó³ (ogó³em) 15.146,33
1. Samochód osobowy BUS � Ford Transie
- naprawa wk³adu zasilania i inne konserwacje
pojazdu

4.880,00

2. Autobus szkolny 415P
- wymiana opon; remont bie¿¹cy pojazdu 7.218,00
3. Autobus szkolny PAE8772
- wymiana ogumienia 2.149,00
4. Autobus szkolny PCT E151
- naprawa drzwi wej�ciowych 899,00

§4300 zakup us³ug pozosta³ych � zaplanowane wydatki
w kwocie 176.600 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 175.837
z³ co stanowi 99,57%
§4430 ró¿ne op³aty i sk³adki � zaplanowane wydatki w kwocie
14.200 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 14.028 z³ co
stanowi 98,79%
§4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych na
zaplanowana kwotê 2.775 z³ wydatki zrealizowano w 100,00%
W rozdz. 80146 placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczy-
cieli - zaplanowane wydatki w kwocie 30.346 z³ zrealizowano
w wysoko�ci 29.485 z³ co stanowi 97,16%.

Zaplanowane wydatki realizowane by³y zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami.
Rozdz. 80195 pozosta³a dzia³alno�æ � zaplanowane wydatki
w kwocie 27.271 z³ zrealizowano w wysoko�ci 27.271 z³ co
stanowi 100,00%
Wydatki zwi¹zane z odpisem na zak³adowy fundusz �wiad-
czeñ socjalny zosta³ realizowany w 100%
Strukturê wydatków w dziale 801 �O�wiata i wychowanie �,
przedstawia poni¿sza tabela:

§ Wyszczególnienie 80101 80104 80110 80113 80146 80195 Razem %
4010-4040 Wynagrodzenia 2.624.520 134.178 857.134 75.324 3.691.156 60,78

4110-4120
Poch. od
wynagrodzeñ

540.915 27.720 175.247 18.735 762.617 12,55

6050-6060
Wydatki
inwestycyjne

59.239 0 0 0 59.239 0,98

4440 Odpis na Z.F.�.S 154.322 7.914 53.517 2.775 26.803 245.331 4,04
Pozosta³e

§§
Pozosta³e wydatki 763.575 37.643 182.693 300.806 29.485 468 1.314.670 21,65

Razem 4.142.571 207.455 1.268.591 397.640 29.485 27.271 6.073.013 100,00

Dzia³ 851 �Ochrona zdrowia�
Zaplanowane wydatki w kwocie 130.000 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w kwocie 120.603 z³ co stanowi 92,77%
W rozdz. 85154 przeciwdzia³anie alkoholizmowi - zaplanowa-
ne wydatki w kwocie 130.000 z³ zosta³y zrealizowane
w wysoko�ci 120.603 z³ co stanowi 92,77%

Wydatki realizowano zgodnie z Gminny Programem Przeciw-
dzia³ania Alkoholizmowi Sprawozdanie z dzia³alno�ci Gmin-
nej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alko-
holowych Czarnkowie za rok 2003.
Prowadzenie dzia³añ zwi¹zanych z profilaktyk¹ nale¿y do
zadañ w³asnych gminy.



� 6316 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74

W celu realizacji tych zadañ Zarz¹dzeniem Wójta Gminy Nr
33/I/03 w dniu 10.09.03, powo³ana zosta³a i dzia³a Gminna
Komisja ds. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych. Gminna Komisja realizuje swoje zadania w oparciu
o corocznie opracowywany �program dzia³ania� i �prelimi-
narz wydatków�.
Podstawowymi zadaniami realizowanymi zgodnie z ustaw¹
o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
w 2003 roku by³y:
1) zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeutycznej i rehabi-

litacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alko-
holowe, pomocy psychospo³ecznej i prawnej, a w szcze-
gólno�ci ochrony przed przemoc¹ w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej dzia³alno�ci informacyjnej
i edukacyjnej, w szczególno�ci dla dzieci i m³odzie¿y,

4) wspomaganie dzia³alno�ci instytucji, stowarzyszeñ i osób
fizycznych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholo-
wych,

5) podejmowanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem prze-
pisów okre�lonych w art.131 i 15 ustawy oraz wystêpowa-
nie przed s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego.

Powy¿sze zadania s¹ realizowane ze �rodków pochodz¹cych
z op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów
alkoholowych.
Pierwszym podstawowym zadaniem realizowanym zgodnie
z programem jest zwiêkszenie dostêpno�ci pomocy terapeu-
tycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale¿nionych od alkoholu.
Zadanie to realizowane jest poprzez dzia³alno�æ Gminnego
Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego prowadzonego przez
psychologa - terapeutê. Do zadañ punktu nale¿¹:
- dostarczanie informacji o mo¿liwo�ci podejmowania pro-

fesjonalnej terapii,

- motywowanie i kierowanie do leczenia,

- udzielanie wsparcia i pomocy psychospo³ecznej osobom
po zakoñczeniu terapii odwykowej i ich rodzinom

Realizuj¹c to zadanie w 2003 r. wydatkowano kwotê 21.240
z³otych (tj. umowa � zlecenie psychologa, op³ata za wynajem
lokalu).
Z uwagi na brak zak³adu lecznictwa odwykowego na terenie
gminy us³ugi na rzecz mieszkañców naszej gminy prowadzi
O�rodek Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w Pile i na rzecz którego zosta³a przekazana kwota 3.267
z³otych (tj. pobyt pacjentów z terenu gminy w Izbie Wytrze�-
wieñ).
Drugim zadaniem realizowanym przez Komisjê jest udzielanie
rodzinom, w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe pomo-
cy psychospo³ecznej i prawnej, a w szczególno�ci ochrony
przed przemoc¹ w rodzinie.
Gminna komisja rozwi¹zywania problemów alkoholowych
jest miejscem, gdzie najczê�ciej zg³aszaj¹ siê o pomoc cz³on-
kowie rodzin z problemem alkoholowym, przede wszystkim
dlatego, ¿e komisje podejmuj¹ czynno�ci zmierzaj¹ce do
wydawania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzale¿-
nionej od alkoholu obowi¹zku poddania siê leczeniu w zak³a-
dzie lecznictwa odwykowego. W 2003 roku do Komisji wp³y-

nê³o 11 wniosków z czego 7 skierowano do Prokuratury
Rejonowej w Trzciance Oddzia³ Zamiejscowy w Czarnkowie
w celu wszczêcia postêpowania. 4 osoby podczas przeprowa-
dzania rozmowy wyrazi³y zgodê na poddanie siê zdiagnozo-
waniu i uczêszczania na terapiê w Gminnym Punkcie Kon-
sultacyjnym.
Trzecim zadaniem realizowanym przez Komisjê jest prowa-
dzenie profilaktycznej dzia³alno�ci informacyjnej i edukacyj-
nej, w szczególno�ci dla dzieci i m³odzie¿y. Zadanie to reali-
zowane jest g³ównie przez dzia³aj¹ce na terenie gminy �wie-
tlice �rodowiskowe. Ponadto zadanie to realizowane jest
przez prowadzenie na terenie szkó³ i innych placówek o�wia-
towo - wychowawczych programów profilaktycznych. W Szko-
³ach Podstawowych i Gimnazjach w dniach 14 marca 2003 r.
oraz 15 i 16 pa�dziernika 2003 r. Teatr Kurtyna z Krakowa
przedstawi³ spektakle pt. �Jak �wiat³o w tunelu� i �Ulotne
chwile� (³¹czny koszt obydwu spektakli 2.250 z³otych).
Gminna Komisja na podstawie og³oszonego przetargu zorga-
nizowa³a w dwóch turnusach od 10 - 19.08.03 r. i od 19.08 -
28.08.03 r. kolonie dla 80 dzieci w Tymieniu k. Ko³obrzegu.
Realizatorem kolonii by³o Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Lubuska Szko³a Pedagogiczno - Krajoznawcza w Zielonej
Górze (koszt koloni 30.800 z³ + transport 2.925 z³ + 380 z³
wy¿ywienie ka¿de dziecko w czasie podró¿y otrzyma³o bu³ki,
napoje, + 200 z³ ubezpieczenie).
Gminna Komisja dofinansowa³a organizacjê obozu sportowe-
go �Sprawni Razem� w kwocie 750 z³ organizowanego przez
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. J. Nojego. Obóz zorga-
nizowany zosta³ w dniach od 23.06 do 5.07.03 w Szklarskiej
Porêbie. Ponadto w okresie sprawozdawczym dzieci z terenu
gminy korzysta³y z wyjazdów na basen i do kina.
Czwartym zadaniem realizowanym przez Komisjê jest wspo-
maganie dzia³alno�ci instytucji, stowarzyszeñ i osób fizycz-
nych, s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych.
W ramach realizacji tego zadania Gminna Komisja dofinan-
sowa³a w kwocie 400 z³otych. Realizacjê programu profilak-
tycznego przedstawionego przez Fundacjê Gêbiczyn. Pro-
gram dotyczy³ dobrego spêdzania wolnego czasu, czyli udzia³
w rajdzie rowerowym w dniach 23.05.03 - 25.05.03 r.
Pi¹tym zadaniem realizowanym przez Komisjê jest podejmo-
wanie interwencji w zwi¹zku z naruszeniem przepisów okre-
�lonych w art.131 i 15 ustawy oraz wystêpowanie przed
s¹dem w charakterze oskar¿yciela publicznego. Komisja zo-
sta³a upowa¿niona przez Wójta do kontroli przestrzegania
zasad i warunków korzystania ze zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych.
W dniach 19, 20, 28 listopad 2003 oraz 3 i 5 grudzieñ 2003
cz³onkowie komisji uczestniczyli w kontroli 51placówek sprze-
da¿y alkoholu. Podczas kontroli nie stwierdzono ¿adnych
drastycznych uchybieñ. Do zadañ Komisji nale¿y równie¿
opiniowanie wniosków o zgodno�ci lokalizacji punktu sprze-
da¿y z uchwa³ami rady gminy w sprawie limitu punktów
sprzeda¿y i zasad usytuowania. Takich wniosków w 2003 roku
do Komisji wp³ynê³o 37. W okresie sprawozdawczym Komisja
dokona³a kontroli funkcjonowania �wietlic �rodowiskowych
w Brze�nie i Walkowicach nie stwierdzono ¿adnych uchybieñ.
dotycz¹cych pracy opiekunów tych �wietlic.
Dzia³ 853 �Opieka spo³eczna�
Zaplanowane wydatki w kwocie 1.536.775 z³ zosta³y zrealizo-
wane w wysoko�ci 1.516.427 z³ co stanowi 98,68%.

Poz. 1611
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W rozdz. 85313 sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre �wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej � zaplanowane wydatki w kwocie 45.180 z³ zosta³y zreali-
zowane w kwocie 38.380 z³ co stanowi 84,95%
W rozdz. 85314 zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne - zaplanowane wydatki w wysoko�ci
1.011.283 z³ zrealizowano w wysoko�ci 1.011.283 z³ co stanowi
99,90%
W rozdz. 85315 �Dodatki mieszkaniowe� na zaplanowane
wydatki w wysoko�ci 133.190 z³ zosta³y zrealizowane wydatki
w kwocie 131.218 z³ co stanowi 98,52%.Wydatki finansowane
s¹ ze �rodków w³asnych, oraz dotacji na dofinansowanie
zadañ w³asnych. W roku 2003 wyp³acono dodatki mieszkanio-
we w ilo�ci 1.312 z tego: u¿ytkownikom mieszkañ komunal-
nych 401 na kwotê 35.067 z³, u¿ytkownikom mieszkañ spó³-
dzielczych 0 na kwotê 0 z³, u¿ytkownikom mieszkañ innych
(w tym wspólnoty, w³asno�ciowe itp.), w liczbie 911 na kwotê
96.151 z³.
Na dzieñ 31.12.2003 r. niedobór w nie otrzymanej dotacji
wynosi³ 4.243 z³, co spowodowa³o zaanga¿owanie na wyp³atê
�wiadczeñ �rodki w³asne.
W rozdz. 85316 zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowaw-
cze - na zaplanowane wydatki w wysoko�ci 30.107 z³ zosta³y
zrealizowane w kwocie 30.078 z³ co stanowi 99,90%
W rozdz. 85319 o�rodki pomocy spo³ecznej na zaplanowane
wydatki w kwocie 184.745 z³, wydatki zrealizowano w wyso-
ko�ci 175.364 z³ co stanowi 94,92%.
Zaplanowane wydatki w kwocie 2.000 z³ w rozdz. 85328 us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze nie zosta³y
zrealizowane ze wzglêdu na brak uprawnionych osób.
W rozdz. 85378 zaplanowano wydatki w kwocie 15.818 z³
zosta³y zrealizowane w 100,00%
W rozdz. 85395 pozosta³a dzia³alno�æ zaplanowane wydatki w
kwocie 114.452 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 114.286
z³ co stanowi 99,85%. G³ówna poz. stanowi¹ wydatki zwi¹zane
z do¿ywianiem dzieci.

Sprawozdanie z wykonania zadañ pomocy spo³ecznej i dzia-
³alno�ci Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Czarnko-
wie w 2003 roku
O�rodek w ramach dzia³añ bie¿¹cych wynikaj¹cych z ustawy
o pomocy spo³ecznej z dnia 29 listopada 1990 r. (Dz.U.
z 1998 r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami) realizowa³ zadania
zlecone gminie oraz zadania w³asne.
Zadania zlecone
1) renta socjalna � �wiadczenie przys³uguj¹ce osobie pe³no-

letniej, ca³kowicie niezdolnej do pracy (I lub II grupa
inwalidzka lub co najmniej umiarkowany stopieñ niepe³-
nosprawno�ci) z powodu inwalidztwa powsta³ego przed
ukoñczeniem 18 roku ¿ycia, niezale¿nie od dochodu (art.
27 a ustawy o pomocy spo³ecznej) wyp³acana przez GOPS
do 30.09.2003 r. z dniem 01.10.2004 r. na mocy ustawy
z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w/w �wiadcze-
nie przej¹³ ZUS

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ  1.241,

- liczba osób  148,

- ³¹czna kwota  489.270,00 z³.

W roku 2003 zauwa¿alny jest spadek liczby wyp³aconych
�wiadczeñ w zakresie rent socjalnych w stosunku do roku

2002 o ok. 24,78% (w roku 2002 wynosi³a ona 1650 �wiadczeñ)
co wynika z przekazania ich od 01.10.2003 r. do Zak³adu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
2) zasi³ek sta³y wyrównawczy � przys³uguje osobie pe³nolet-

niej ca³kowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
inwalidztwa je¿eli jej dochód jak równie¿ dochód na osobê
w rodzinie jest ni¿szy od kryterium dochodowego na
osobê w rodzinie okre�lonego wg ustawy o pomocy
spo³ecznej. Jego wysoko�æ nalicza siê jako:

- w przypadku osoby samotnej � ró¿nicê pomiêdzy
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodaruj¹-
cej okre�lonym w ustawie a dochodem tej osoby -
w przypadku osoby w rodzinie � ró¿nicê pomiêdzy
kryterium dochodowym na osobê w rodzinie ustalo-
nym zgodnie z ustaw¹ a posiadanym dochodem na
osobê w rodzinie (art. 27)

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ  197,

- liczba osób 23,

- ³¹czna kwota 52.991,00 z³.

W roku 2003 wyp³acono o oko³o 32,5% wiêcej zasi³ków
sta³ych wyrównawczych w stosunku do roku 2002 gdzie ich
liczba wynosi³a 133. Zwi¹zane to jest z rosn¹ liczb¹ osób
niezdolnych do pracy, posiadaj¹cych orzeczenie o co najmniej
umiarkowanym stopniu niepe³nosprawno�ci i o niskich do-
chodach.
3) gwarantowany zasi³ek okresowy - przys³uguje osobie któ-

ra utraci³a prawo do zasi³ku dla bezrobotnych, pobierane-
go na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdzia-
³aniu bezrobociu, z powodu up³ywu okresu jego pobiera-
nia, samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do lat
7, spe³nia kryterium dochodowe wynikaj¹ce z ustawy
o pomocy spo³ecznej i w ci¹gu 30 dni od dnia otrzymania
decyzji z Urzêdu Pracy o ustaniu prawa do zasi³ku wyst¹pi
z wnioskiem o wyp³atê zasi³ku gwarantowanego w OPS.
�wiadczenie przys³uguje maksymalnie przez okres 36
miesiêcy (art. 31 ust. 4a).

Wysoko�æ �wiadczenia wynosi:
- przez pierwsze 12 miesiêcy � kwotê równ¹ kryterium

dochodowemu na osobê samotn¹ � obecnie - 461,00
z³,

- przez kolejne 24 miesi¹ce � 80% kwoty równej kryte-
rium dochodowemu na osobê samotn¹ - liczba wyp³a-
conych �wiadczeñ 32,

- liczba osób 4,

- ³¹czna kwota 12.771,00 z³.

W roku 2003 liczba �wiadczeñ by³a wy¿sza ni¿ w roku 2002
o oko³o 15% (w roku 2002 wyp³acono 27 �wiadczeñ).
4) zasi³ki sta³e dla osób zdolnych do pracy nie pozostaj¹cych

w zatrudnieniu ze wzglêdu na konieczno�æ sprawowania
opieki nad dzieckiem wymagaj¹cym sta³ej opieki i pielê-
gnacji gdy dziecko ma orzeczon¹ niepe³nosprawno�æ wraz
ze wskazaniami do sta³ej opieki wynikaj¹cymi z ustawy
o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe³nosprawnych (art. 27).

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ  204,
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- liczba osób  24,

- ³¹czna kwota 84.908,00 z³.

W zakresie zasi³ków sta³ych obserwuje siê równie¿ niewielki
wzrost liczby �wiadczeñ. W roku 2002 wyp³acono ich 194 co
stanowi³o o oko³o 5% mniej ni¿ w roku 2003.
Wzrost w roku 2003 spowodowany jest zwiêkszaj¹c¹ siê
liczb¹ dzieci zaliczonych do osób niepe³nosprawnych wyma-
gaj¹cych sta³e opieki i pielêgnacji.
5) macierzyñski zasi³ek okresowy � przys³uguje matce lub

ojcu dziecka zajmuj¹cemu siê jego wychowaniem w okre-
sie pierwszych 4 miesiêcy ¿ycia dziecka oraz osobie która
przyjê³a dziecko na wychowanie i stara siê w s¹dzie o jego
przysposobienie, lub przyjê³a dziecko w ramach rodziny
zastêpczej w okresie pierwszego roku ¿ycia dziecka je¿eli
dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego
wg ustawy o pomocy spo³ecznej.

Maksymalny okres pobierania zasi³ków macierzyñskich wy-
nosi 4 miesi¹ce, a w przypadku zgonu dziecka lub urodzenia
martwego dziecka 1 miesi¹c.
Wysoko�æ zasi³ku macierzyñskiego ustala siê jako ró¿nicê
miêdzy kwot¹ równ¹ kryterium dochodowemu osoby samot-
nie gospodaruj¹cej a posiadanym dochodem na osobê
w rodzinie nie mniej ni¿ 52 z³.
- liczba wyp³aconych �wiadczeñ  172,

- liczba osób 49,

- ³¹czna kwota  43.544,00 z³.

Macierzyñskich zasi³ków okresowych wyp³acono w 2003r.
równie¿ wiêcej ni¿ w roku 2002 gdzie by³o ich 148 a wiêc
w roku 2003 by³o ich o 14% wiêcej.
6) macierzyñski zasi³ek jednorazowy � przys³uguje jednora-

zowo na ka¿de dziecko urodzone podczas ostatniego
porodu � w jednakowej wysoko�ci 201,00 z³.

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ 43,

- liczba osób 42,

- ³¹czna kwota 8.643,00 z³.

7) zasi³ki rodzinne

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ  225,

- liczba osób 29,

- ³¹czna kwota 9.785,00 z³.

8) zasi³ki pielêgnacyjne

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ 144,

- liczba osób 17,

- ³¹czna kwota 20.293,00 z³.

9) zasi³ek okresowy � przys³uguje osobie lub rodzinie je¿eli
dochód osoby samotnej lub rodziny nie przekracza kryte-
rium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 4 ust. 1
ustawy o pomocy spo³ecznej a dochody oraz zasoby
pieniê¿ne nie wystarczaj¹ na zaspokojenie ich niezbêd-
nych potrzeb w szczególno�ci ze wzglêdu na d³ugotrwa³¹
chorobê, niepe³nosprawno�æ, brak mo¿liwo�ci zatrudnie-
nia, brak uprawnieñ do renty rodzinnej po osobie na której
ci¹¿y³ obowi¹zek alimentacyjny, mo¿liwo�æ nabycia upraw-

nieñ do�wiadczeñ z innych systemów zabezpieczenia
spo³ecznego.

Okres na jaki siê przyznaje zasi³ek okresowy ustala o�rodek
w zale¿no�ci od okoliczno�ci sprawy i mo¿liwo�ci finanso-
wych o�rodka.
Wysoko�æ zasi³ku okresowego ustala siê do wysoko�ci stano-
wi¹cej ró¿nicê miêdzy kryterium dochodowym osoby lub
rodziny a faktycznym dochodem tej osoby lub rodziny.

- liczba wyp³aconych �wiadczeñ  205,

- liczba osób  128,

- ³¹czna kwota 30.211,00 z³.

Zadania w³asne
1) zasi³ek celowy � mo¿e byæ przyznany osobie lub rodzinie

spe³niaj¹cej kryterium dochodowe ustalone zgodnie
z ustaw¹ o pomocy spo³ecznej w celu zaspokojenia nie-
zbêdnej potrzeby ¿yciowej, lub na pokrycie czê�ci lub
ca³o�ci kosztów leków, leczenia, remontu mieszkania, opa³u
i odzie¿y, pobytu dziecka w przedszkolu lub ¿³obku a tak¿e
kosztów pogrzebu.

Zasi³ek celowy mo¿e równie¿ byæ przyznany osobie lub
rodzinie który ponios³y straty w wyniku zdarzenia losowego
lub klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej � w tych przypadkach
mo¿na go przyznaæ niezale¿nie od dochodu.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy osoba lub
rodzina nie spe³nia kryterium dochodowego mo¿na przyznaæ
zasi³ek celowy specjalny (itp. d³ugotrwa³a choroba i koszty
leczenia, niepe³nosprawno�æ, trudna sytuacja rodzinna itp.)
Zasi³ek celowy jest �wiadczeniem obligatoryjnym i ustalany
jest w wysoko�ci odpowiadaj¹cej mo¿liwo�ciom finansowym
O�rodka.
W roku 2003 wp³ynê³o ³¹cznie 3.388 wniosków o przyznanie
pomocy, z czego 677 zosta³o rozstrzygniêtych decyzj¹ od-
mown¹.
Pozytywnie rozpatrzono 2711 wniosków zakoñczonych decy-
zj¹ przyznaj¹c¹ zasi³ek celowy na ³¹czn¹ kwotê 223.910,00 z³
co daje przeciêtn¹ kwotê zasi³ku celowego w wys. 82,59 z³.
Dodatkowo udzielono 2 �wiadczeñ w formie pokrycia kosztów
pogrzebu na ³¹czn¹ kwotê 3.025,00 z³, jedno �wiadczenie na
pokrycie kosztów leczenia w publicznym zak³adzie opieki
zdrowotnej za osobê nie podlegaj¹c¹ ubezpieczeniu zdrowot-
nemu � na kwotê 1.000,00 z³ (zadanie w³asne gminy
o charakterze obowi¹zkowym � itp. 10 ust. 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej).
Do¿ywianie dzieci w szko³ach
Liczba osób i rodzin którym przyznano decyzj¹ �wiadczenie �
597,
Liczba do¿ywianych dzieci � 753,

Liczba wydanych �wiadczeñ - 25.244,

£¹czna kwota � udzia³ �rodków w³asnych - 32.465,00 z³,

Kwota udzia³u �rodków zleconych - 93.851,00 z³.

£¹cznie zrealizowano zadania w³asne na kwotê 260,400,00 z³.
W zakresie zasi³ków celowych widaæ wyra�ny wzrost liczby
�wiadczeniobiorców w stosunku do lat ubieg³ych.
W roku 2002 przyznano decyzj¹ 1848 �wiadczeñ w formie
zasi³ku celowego a wiêc o oko³o 32% mniej ni¿ w roku 2003.
Nieco inaczej kszta³tuje siê to w zakresie �rodków wydatko-
wanych na zasi³ki celowe.
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£¹czna kwota wyp³aconych zasi³ków celowych w roku 2003
jest wy¿sza o 9,25% w stosunku do roku 2002 (³¹czna kwota
w 2002r. wynosi³a 203.199,00 z³)
Z powy¿szego wynika i¿ w roku 2003 wyp³acono wiêcej
�wiadczeñ, dla wiêkszej liczby osób i rodzin lecz ich przeciêtna
kwota by³a ni¿sza ni¿ w roku poprzedzaj¹cym (w roku 2002
�rednia wysoko�æ zasi³ku wynosi³a oko³o 110 z³ a w roku 2003
oko³o 83 z³).
Sytuacja ta zwi¹zana jest z gwa³townie rosn¹c¹ liczb¹ osób
zg³aszaj¹cych siê o pomoc do O�rodka Pomocy Spo³ecznej co
jest wynikiem zauwa¿alnego ubo¿enia spo³eczeñstwa przede
wszystkim na skutek rosn¹cego bezrobocia.
Spo�ród innych przyczyn korzystania z pomocy obok bezro-
bocia mo¿na wymieniæ w kolejno�ci � d³ugotrwa³¹ chorobê,
niepe³nosprawno�æ, niezaradno�æ, alkoholizm którego� z cz³on-
ków rodziny itp.
Wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania �wiad-
czenia poprzedzone jest sporz¹dzeniem wywiadu �rodowi-
skowego lub jego aktualizacji celem ustalenia obecnej sytu-
acji materialnej, rodzinnej, zdrowotnej osób i rodzin ubiega-
j¹cych siê o pomoc.
Dzia³alno�æ Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej.
O�rodek poza realizacj¹ obowi¹zkowych zadañ w³asnych
i zleconych wynikaj¹cych z ustawy ma w swoim zakresie inne
czynno�ci zwi¹zane z funkcjonowaniem w �rodowisku i wy-
pe³nianiem pracy socjalnej.
Pracownicy socjalni na wniosek s¹du, prokuratury, innego
o�rodka pomocy spo³ecznej, centrum pomocy rodzinie, czy
innej instytucji przeprowadzaj¹ w terenie wywiady alimenta-
cyjne, sporz¹dzaj¹ karty informacyjne dot. Sytuacji material-
nej danej osoby czy rodziny.
W roku 2003 sporz¹dzono 50 wywiadów alimentacyjnych, 44
wywiady na potrzeby s¹du i prokuratury oraz 15 dla Ubezpie-
czeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Wywiady sporz¹dza siê równie¿ na potrzeby Gminnej Komisji
itp. Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
(w roku 2003 sporz¹dzono 20).
Osoby zg³aszaj¹ce siê do O�rodka mog¹ równie¿ liczyæ na
pomoc w za³atwianiu innych spraw takich jak:
- skierowanie na orzecznictwo do Powiatowego Zespo³u itp.

Orzekania o Niepe³nosprawno�ci � w roku 2003 � 35 osób,

- sprawy zwi¹zane z umieszczeniem w Domu Pomocy Spo-
³ecznej lub Zak³adzie Opiekuñczo � Leczniczym,

- pomoc w kompletowaniu dokumentów na zasi³ki rodzinne
i pielêgnacyjne,

- pomoc w pisaniu pism urzêdowych itp. do s¹du,

- za³atwienie sprzêtu z Wypo¿yczalni Sprzêtu Rehabilitacyj-
nego.

Ponadto O�rodek wspó³pracuje z Policj¹, Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie, szpitalem, kontaktuje siê w miarê
potrzeb z lekarzami rodzinnymi, kuratorami spo³ecznymi,
kuratorem zawodowym, pedagogiem szkolnym, Powiatowym
Urzêdem Pracy, Domem Dziecka, szko³ami, przedszkolami,
Pilskim Bankiem ¯ywno�ci.
W roku 2003 ³¹cznie mia³o miejsce oko³o 25 wyjazdów inter-
wencyjnych z Policj¹ na terenie gminy Czarnków w sprawach
opiekuñczo - wychowawczych, rodzinnych, przemocy.
Pracownicy O�rodka uczestnicz¹ równie¿ w posiedzeniach
komisji:
- Komisji Mieszkaniowej � 1 pracownik,

- Komisji itp. Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych � 1
pracownik.

O�rodek przy wspó³pracy ze szko³ami w 2003r. przed �wiê-
tami Wielkanocnymi zorganizowa³ zbiórkê ¿ywno�ci czego
skutkiem by³o wydanie paczek z niezbêdnymi artyku³ami
spo¿ywczymi dla 70 rodzin z terenu gminy.
W miesi¹cu listopadzie i grudniu 2003 r. rozdano najubo¿-
szym mieszkañcom gminy konserwy miêsne otrzymane
z Agencji Rynku Rolnego.
- w listopadzie � 1467sztuk konserw � 640 kg � wydano dla

130 rodzin,

- w grudniu � 2294sztuk konserw � 1000 kg � wydano dla
205 rodzin.

Dzia³ 854 �Edukacyjna opieka wychowawcza�
Zaplanowane wydatki w wysoko�ci 2.010.462 z³ zosta³y zre-
alizowane w wysoko�ci 1.965.006 z³ co stanowi 97,74%.
W rozdz. 85401 ��wietlice szkolne� na zaplanowane wydatki
w wysoko�ci 374.814 z³ zosta³y zrealizowane wydatki w wy-
soko�ci 361.469 z³ co stanowi 96,44% w ramach wydatków
realizowanych w §4270 wykonano remonty:

Poz. 1611

�wietlice szkolne (ogó³em) 2.075,00
1. �wietlica szkolna Jêdrzejewo
- naprawa sprzêtu w kuchni szkolnej 299,00
2. �wietlica szkolna Ku�nica Czarnkowska
- wymiana drzwi aluminiowych 1.776,00

W rozdz. 85404 �Przedszkola� zaplanowane wydatki w wysoko�ci 1.623.936 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 1.592.160 z³ co
stanowi 99,30%
W §4270 zrealizowano remonty:

Przedszkola (ogó³em) 50.227,00
1. Roboty remontowe wykonane w systemie awaryjnym
- naprawy dachów; awarie instalacji wod-kan i instalacji c.o. 9.300,00
2. Publiczne Przedszkole Brze�no
- konsekwencje dachu; naprawa sprzêtu 2.492,00
3. Publiczne Przedszkole Gajewo
- naprawa drzwi, okien, remont instalacji c.o. 2.087,00
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4. Publiczne Przedszkole Gêbice
- naprawa ogrodzenia, wymiana brakuj¹cych elementów dachu � dachówki; wykonanie placu
zabaw

2.094,00

5. Publiczne Przedszkole Huta
- remont ³azienki; wymiana 2 okien, drzwi, monta¿ urz¹dzeñ sanitarnych ³azienki; wentylacja itp. 9.256,00
6. Publiczne Przedszkole Jêdrzejewo
- malowanie pomieszczeñ; remont sprzêtu w kuchni 4.129,00
7. Publiczne Przedszkole Ku�nica Czarnkowska
- malowanie sal dydaktycznych; naprawa dachu na budynku 4.317,00
8. Publiczne Przedszkole Romanowo Dolne
- wykonanie remontu w dodatkowej sali dydaktycznej: po³o¿enie paneli pod³ogowych; wymiana
okna; remont pieca kaflowego; malowanie

6.359,00

9. Publiczne Przedszkole Romanowo Górne
- remont pieca kaflowego; malowanie sali dydaktycznej 1.454,00
10. Publiczne Przedszkole Mieszkowo
- malowanie przedszkola; wymiana wê¿ownicy zaworu zabezpieczenia w bojlerze; roboty
�lusarskie

2.750,00

11. Publiczne Przedszkole Wilkowice
- remont instalacji wod-kan 1.115,00
12. Publiczne Przedszkole Zofiowo
- naprawa instalacji c.o. i instalacji wod-kan; malowanie pomieszczeñ 1.082,00
13. Publiczne Przedszkole Miko³ajewo
- remont chodnika wokó³ budynku; wykonanie placu zabaw 3.792,00

W rozdz.85412 zaplanowano wydatki w kwocie 4.900 z³, które
zrealizowano w wysoko�ci 4.572 z³ co stanowi 93,31%
Natomiast w rozdz. 85446 zaplanowane wydatki w kwocie
6.812 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 6.805 z³ co stanowi
99,90%
Dzia³ 900 �Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska.�
Zaplanowane wydatki wysoko�ci 596.221 z³ zrealizowano
w wysoko�ci 513.548 z³ co stanowi 86,13%.
W rozdz. 90001 �Gospodarka �ciekowa i ochrona wód� -
zaplanowane wydatki w kwocie 139.300 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 100.359 z³ co stanowi 72,05%.
W ni¿szej wysoko�ci zrealizowano zaplanowan¹ dotacje przed-
miotow¹ dla zak³adu bud¿etowego zaplanowana wielko�æ
dotacji obejmuje dotacje dotycz¹ce gminy Lubasz, Ryczywó³
i Czarnków.
W rozdz. 90002 gospodarka odpadami � zaplanowane wydat-
ki w kwocie 5.000 z³ zrealizowano w kwocie 800 co stanowi
16,00%
W rozdz. 90003 �Oczyszczanie miast i wsi� zaplanowane
wydatki w kwocie 14.000 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
13.500 z³ co stanowi 96,44%
W rozdz. 90004 �Utrzymanie zieleni w miastach i gminach�
zaplanowane wydatki w kwocie 4.200 z³ zosta³y zrealizowane
w kwocie 50 z³ co stanowi 1,19%.
Na terenie gminy Czarnków tworzenie pasów zieleni jest
niezwykle skomplikowane. Miejscowo�ci s¹ rozleg³e. Ewentu-
alne pasy zieleni bêd¹ tworzone przy chodnikach.
W rozdz. 90013 �Schroniska dla zwierz¹t� zaplanowane wy-
datki w wysoko�ci 42.000 z³ zrealizowano w kwocie 35.166 z³
co stanowi 83,73%.
W rozdz. 90015 �O�wietlenie ulic, placów i dróg� zaplanowa-
ne wydatki w wysoko�ci 330.197 z³ zosta³y zrealizowane
w wysoko�ci 318.228 z³ co stanowi 96,38%.
W rozdz.90095 pozosta³a dzia³alno�æ � zaplanowane wydatki
w kwocie 61.524 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 45.445
z³ co stanowi 73,87%.

Z czego w zakresie uporz¹dkowania wysypisk �mieci ponie-
siono wydatki na:
1. bie¿¹c¹ konserwacjê wysypisk �mieci w Hucie, Sarbi
i Brze�nie, Komorzewie, warto�æ brutto: 3.686,15 z³,
2. Bie¿¹c¹ konserwacjê wysypisk �mieci w Jêdrzejewie,
warto�æ brutto: 4.750,80 z³.
Dzia³ 921 �Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.�
Zaplanowane wydatki w kwocie 425.376 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 378.451 z³ co stanowi 88,97%.
W rozdz. 92109 na zaplanowane wydatki w kwocie 242.133 z³
zosta³y zrealizowane w kwocie 208.304 z³ co stanowi 86,03%.
W zwi¹zku nie utworzeniem instytucji kultury zaplanowane
wydatki w roku 2003 w §2550 nie zosta³y zrealizowane.
Dzia³alno�æ w tym zakresie prowadzona jest przez Samorz¹dy
Mieszkañców Wsi. Imprezy kulturalne jak: do¿ynki, festyny
itp. organizowane s¹ przez dzia³aczy spo³ecznych.
Gmina Czarnków jest gmin¹ rozproszon¹ skupiaj¹ca 24 wsie
so³eckie. W ka¿dej miejscowo�ci zwyczajowo przyjête s¹ inne
imprezy. Siedziba gminy po³o¿ona jest w mie�cie Czarnków.
Wobec powy¿szego utworzenie wielu instytucji kultury wi¹¿e
siê z ogromnymi nak³adami finansowymi jak zatrudnienie
dyrektorów, ksiêgowych oraz wyposa¿enie w komputery itp.
W pozosta³ych paragrafach zrealizowane wydatki zwi¹zane
by³y z utrzymaniem sal wiejskich, �wietlic. W poszczególnych
paragrafach zrealizowano wydatki:
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia zaplanowane wydatki
w kwocie 68.506 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 64.444 z³
co stanowi 94,07%. G³ówn¹ poz. w zrealizowanych wydatkach
stanowi¹ opa³, wyposa¿enie.
§4260 zakup energii � zaplanowane wydatki w kwocie 20.000
z³ zosta³y zrealizowane 18.286 z³ co stanowi 91,43%.
§4270 zakup us³ug remontowych - na zaplanowana kwotê
85.000 z³ � zosta³y zrealizowane w kwocie 66.299 z³ co stanowi
78,00%.
W ramach zrealizowanych wydatków na remonty i zakupy
materia³ów i wyposa¿enia zrealizowano:
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Rodzaj i miejsce remontu Warto�æ brutto
1. Remont malarski w pomieszczeniach Wiejskiego Domu Kultury w Jêdrzejewie 3.164,11
2. Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkê PCV w budynku Sali Wiejskiej w Romanowie
Dolnym(wraz z wymian¹ parapetów drewnianych na parapety z laminatu)

6.309,54

3. Wymiana drewnianej stolarki okiennej na stolarkê PCV w budynku Sali Wiejskiej w Romanowie
Górnym(wraz z wymian¹ parapetów drewnianych na parapety z laminatu)

7.325,50

4. Rozbudowa instalacji C.O. wraz z monta¿em czterech dodatkowych dziesiêciu ¿ebrowych
kompletów grzejników aluminiowych w Sali Wiejskiej w Romanowie Dolnym

3.253,34

5. Remont dachu papowego na budynku Wiejskiego Domu Kultury w Jêdrzejewie 1.118,92
6. Remont Sali Wiejskiej w Marunowie(malowanie, monta¿ wentylacji) 10.967,65
7. Remont przystanku autobusowego w Sarbce 2.996,76
8. Monta¿ siatek ochronnych na �cianach w sali widowiskowo- sportowej w Wiejskim Domu Kultury w
Jêdrzejewie

5.123,16

9. Konserwacja pokrycia dachowego papowego na budynku Sali Wiejskiej w �mieszkowie 2.177,18
10. Monta¿ siatek ochronnych na �cianach w sali widowiskowo- sportowej w Wiejskim Domu Kultury
w Gêbicach

1.829,70

11. Remont dachu na budynku sali Wiejskiej w Brze�nie 17.658,52
12. Remont budynku Sali Wiejskiej w Romanowie Górnym 642,87
13. Remont instalacji elektrycznej wewnêtrznej w Sali Wiejskiej w Romanowie Górnym 1.886,34
14. Wykonanie murowanych ustêpów i magazynu na opa³ dla �wietlicy Wiejskiej w Bukowcu nr 23 6.656,84

§4300 zakup us³ug pozosta³ych zaplanowane wydatki w kwo-
cie 14.927 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 14.907 z³ co
stanowi 99,87%
§4430 ró¿ne op³aty i sk³adki zaplanowane wydatki w kwocie
1.700 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.150 z³ co stanowi
67,65%
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych zaplano-
wane w kwocie 50.000 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
43.218 z³ co stanowi 86,44%.
W rozdz. 92116 zaplanowane wydatki w kwocie 183.243 z³
zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 170.147 z³ co stanowi
92,85%.
Darowizny zosta³y wykorzystane z przeznaczeniem.
Dzia³ 926 �Kultura fizyczna i sport.�
Zaplanowane wydatki w kwocie 137.208 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 122.334 z³ co stanowi 89,16%.
Darowizny zosta³y wykorzystane z przeznaczeniem.
W Poszczególnych § zaplanowane wydatki zrealizowano:
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia zaplanowane wydatki
w kwocie 40.000 z³ zosta³y zrealizowane w kwocie 38.094 z³
co stanowi 95,24%
§4260 zakup energii � zaplanowane wydatki w kwocie 10.808
z³ zosta³y zrealizowane 4.878 z³ co stanowi 45,13%.
§4270 zakup us³ug remontowych - na zaplanowana kwotê
13.000 z³ � zosta³y zrealizowane w kwocie 11.255 z³ co stanowi
86,58%.
§4300 zakup us³ug pozosta³ych zaplanowane wydatki w kwo-
cie 59,400 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 58.146 z³ co
stanowi 97,89%
§4430 ró¿ne op³aty i sk³adki zaplanowane wydatki w kwocie
14.000 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 9.961 z³ co
stanowi 71,15%
Szczegó³ow¹ informacjê w zakresie zrealizowanych wydat-
ków przedstawia poni¿sza informacja:
realizacja zadañ z zakresu sportu i rekreacji w Gminie Czarn-
ków za rok 2003.
Dzia³alno�æ sportowo � rekreacyjna upowszechniona jest
w 13-tu ko³ach w nastêpuj¹cych wsiach: Brze�no, Ciszkowo,
Gajewo, Góra � Pianówka, Gêbice, Jêdrzejewo, Sarbia �
Sarbka, Romanowo Dolne i Górne, Ku�nica Czarnkowska,
Marunowo, �mieszkowo, Walkowice i Zofiowo.

Dzia³alno�æ oparta jest na realizacji opracowanego corocznie
kalendarza imprez. G³ównym celem jest o¿ywienie dzia³alno-
�ci sportowo � rekreacyjnej w�ród mieszkañców wsi oraz
popularyzacja sportu masowego. Na terenie naszej gminy
organizowane s¹ imprezy w charakterze masowym, w któ-
rych mieszkañcy poszczególnych wsi maj¹ doskona³¹ okazjê
aby poczuæ ducha rywalizacji i maj¹ mo¿liwo�æ zaprezentowa-
nia swoich umiejêtno�ci, oraz mog¹ lepiej siê poznaæ, co
korzystnie wp³ywa na integracjê ca³ej gminy. Rada Gminna
Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe w Czarnkowie jest
organizatorem lub wspó³organizatorem wielu zawodów
i imprez sportowo � rekreacyjnych. Cz³onkowie LZS bior¹
udzia³ w imprezach powiatowych, wojewódzkich oraz na
szczeblu krajowym RG LZS wspiera dzia³alno�æ sportow¹
w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Bierze udzia³ we
wspó³zawodnictwie sportowo � turystycznym Gmin Powiatu
Czarnkowsko � Trzcianeckiego o Puchar Starosty. W roku
2003 zajêli�my po raz drugi I miejsce w Powiecie.
Do najwa¿niejszych imprez zorganizowanych w roku 2003
nale¿¹:
- Gminna Zimowa Spartakiada LZS Mieszkañców Wsi,

- Mistrzostwa Gminy w Warcabach 100-polowych i Warca-
bach Klasycznych,

- Gminny Turniej Tenisa Sto³owego Szkó³ Podstawowych,
Gimnazjów, Seniorów i Oldbojów,

- Gminne Biegi Prze³ajowe Szkó³ Podstawowych i Gimna-
zjów,

- Gminny Turniej Pi³ki No¿nej ch³opców i dziewcz¹t �Pi³kar-
ska Kadra Czeka�,

- Imprezy Sportowo � Rekreacyjne z okazji �Dnia Dziecka�,

- Festyny Sportowo � Rekreacyjne,

- Gminny turniej Pi³ki No¿nej Seniorów i Oldbojów,

- Do¿ynkowy Turniej Wsi,

- Rozgrywki Pi³ki No¿nej o Mistrzostwo kl. A,

- Rozgrywki warcabowe � I liga.
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Z bud¿etu Gminy finansowane s¹ puchary, medale, nagrody
meczowe, przejazdy zawodników na ró¿nego rodzaju zawody,
koszty sêdziowskie. Cz³onkowie LZS zajmuj¹ siê tak¿e utrzy-
mywaniem boisk sportowych (podsiew traw, koszenie i przy-
gotowywanie boisk do rozgrywek).
W roku 2003 dokonano renowacji p³yty boiska w Ku�nicy
Czarnkowskiej z doprowadzeniem wody do szatni i na p³ytê
boiska. W miejscowo�ci Gêbice wykonano ogrodzenie fron-
towej czê�ci boiska. Boisko w Marunowie zosta³o przygoto-
wane do czê�ciowego wyrównania i nowego obsiewu traw¹.
Realizacja wydatków z zakresu zadañ zleconych:

W bud¿ecie na rok 2003 (plan po zmianie) wydatki na zadania
z zakresu zadañ zleconych wynosi³y 1.186.866,00 z³, które
zrealizowano w kwocie 1.180.034,66 z³ tj. do wysoko�ci dota-
cji. Realizacjê poszczególnych wydatków przedstawia poni¿-
sza tabela:
Zadania zlecone � Wojewoda Wielkopolski:
Poni¿sze zestawienie sporz¹dzono zgodnie z zasadami spo-
rz¹dzania sprawozdañ Rb-50 tj. w groszach.

Poz. 1611

Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie %
750 75011 4010 49.896,00 49.896 100,00

4040 4.387,00 4.387 100,00
4110 9.514,00 9.514 100,00
4120 1.276,00 1.276 100,00
4140 34,00 34 100,00
4410 90,00 90 100,00
4440 2.503,00 2.503,00 100,00

Razem 67.700,00 67.700,00 100,00
754 75414 4210 200,00 200,00 100,00

Razem 200,00 200,00 100,00
801 80101 3240 6.849,00 6.849,00 100,00

Razem 6.849,00 6.849,00 100,00
853 85313 4130 45.180,00 38.380,00 84,95

Razem 45.180,00 38.380,00 84,95
85314 3110 722.337,64 722.337,64 100,00

4110 28.545,36 28.545,36 100,00
Razem 750.883,00 750.883,00 100,00
85316 3110 30.107,00 30.078,18 99,90
Razem 30.107,00 30.078,18 100,00
85319 4010 79.852,62 79.852,62 100,00

4040 5.780,00 5.780,00 100,00
4110 14.212,00 14.212,00 100,00
4120 1.923,00 1.923,00 100,00
4210 13.753,38 13.753,38 100,00
4270 700,00 700,00 100,00
4300 13.747,00 13.747,00 100,00
4410 2.650,00 2.650,00 100,00
4430 199,00 199,00 100,00
4440 2.383,00 2.383,00 100,00

Razem 135.200,00 135.200,00 100,00
85378 3110 15.818,00 15.818,00 100,00
Razem 15.818,00 15.818,00 100,00
85395 3110 6.210,00 6.210,00 100,00
Razem 6.210,00 6.210,00 100,00

853 Ogó³em 983.398,00 976.569,18 99,31
900 90015 4260 74.274,00 74.274,00 100,00

4270 22.923,00 22.923,00 100,00
Razem 97.197,00 97.197,00 100,00

Ogó³em 1.155.344,00 1.148.515,18 99,41

Zadania zlecone � Krajowe Biuro Wyborcze
Dzia³ Rozdzia³ § Plan Wykonanie %
751 75101 4110 155,07 155,07 100,00

4120 22,05 22,05 100,00
4210 407,88 407,88 100,00
4300 900,00 900,00 100,00

Razem 1.485,00 1.485,00 100,00
751 75109 3030 2.243,00 2.243,00 100,00

4210 30,00 30,00 100,00
4300 1.164,00 1.164,00 100,00



� 6323 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1611

Razem 3.437,00 3.437,00 100,00
751 75110 3030 16.600,00 16.597,48 99,84

4110 277,41 277,41 100,00
4120 39,45 39,45 100,00
4210 1.597,75 1.597,75 100,00
4270 985,76 985,76 100,00
4300 7.099,63 7.099,63 100,00

Razem 26.600,00 26.597,48 99.99
Razem 31.522,00 31.519,48 99,99

Wydatki maj¹tkowe
Wydatki maj¹tkowe w roku 2003 realizowane by³y zgodnie
z przyjêtym do realizacji wieloletnim programem inwestycyj-
nym.
Zaplanowane wydatki maj¹tkowe � inwestycyjne w kwocie
1.743.754 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 1.621.858 z³ co
stanowi 93,00%. W ramach poszczególnych programów zre-
alizowano nastêpuj¹ce zadania inwestycyjne:
Program I
Inwestycje w zakresie o�wiaty i wychowania przyjêty do
realizacji w kwocie 70.000 z³ zosta³ zrealizowany w 43.358 z³
co stanowi 61,94%
W ramach ww. programu realizowane by³y zadania pn:
1. �Rozbudowa Z.S.P w Ku�nicy Czarnkowskiej o salê gim-

nastyczn¹ z zapleczem i klasami lekcyjnymi�, które zreali-
zowano w wysoko�ci 43.358 z³.

2. �Rozbudowa Publicznego Gimnazjum w Gêbicach o salê
gimnastyczn¹ z zapleczem socjalno � technicznym i mo-
dernizacja szko³y�, które zaplanowane zosta³o w wysoko-
�ci 20.000 z³. W roku 2003 powy¿sze zadanie nie zosta³o
rozpoczête ze wzglêdu na prowadzone uzgodnienia
w zakresie lokalizacji. W pierwszych dniach roku 2004
dokumentacja zosta³a zlecona do wykonania.

Pozosta³e wydatki maj¹tkowe - zakupy realizowane poza
programami WPI
Zakupy inwestycyjne realizowane w § 6060 na zaplanowana
kwotê 17.000 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 15.881 z³.
W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzêtu kompute-
rowego oraz kserokopiarki.
Program II
Inwestycje w zakresie kultury i sztuki i kultury fizycznej
przyjêty do realizacji w kwocie 50.000 z³, zosta³ zrealizowany
w wysoko�ci 43.218 z³ co stanowi 86,44%.
W ramach tego programu realizowane by³y zadania pn.:
- �Dobudowa sali wiejskiej w Sarbii�, które na zaplanowana
kwotê 50.000 z³ zosta³o zrealizowane w wysoko�ci 43.218 z³
co stanowi 86,44%
Program III
Gospodarka przestrzenna i infrastruktura przyjêty do realizacji
w kwocie 1.331.199,73 z³ zosta³ zrealizowany w wysoko�ci
1.293.211 z³ co stanowi 97,15%
W ramach ww. kwoty realizowane by³y programy:
1. �Zabezpieczenie mieszkañców w wodê - budowa sieci

wodoci¹gowych� zaplanowane w kwocie 832.567,73 z³,
które obejmowa³y zadania pn.:

- �Budowa zewnêtrznej sieci wodoci¹gowej z przy³¹cza-
mi dla wsi Gajewo � Bukowiec etap II i III� zaplanowa-
ne w kwocie 792.567,73 z³,

- �Modernizacja zewnêtrznej sieci wodoci¹gowej we
wsi Bia³ê¿yn� zaplanowane w kwocie 40.000 z³

Ww. zadania zosta³y zrealizowane w kwocie 826.065 z³ co
stanowi 99,22%.
2. �Odbiór i zagospodarowania �cieków sanitarnych i osa-

dów po�ciekowych � sieci kanalizacyjne� zaplanowany
w kwocie 498.632 z³.

Program obejmowa³ zadania pn.:
- �Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

z kolektorami t³ocznymi i przepompowniami dla wsi
Brze�no i Gêbice etap III� zaplanowane w kwocie
438.812 z³,

- �Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
z kolektorami t³ocznymi i przepompowniami Brze�no �
�mieszkowo� zaplanowane w kwocie 59.820 z³.

Zadania zosta³y zrealizowane w wysoko�ci 467.146 z³ co
stanowi 99,92%.
Pozosta³e wydatki maj¹tkowe - zakupy realizowane poza
programami WPI
Zaplanowane wydatki w rozdz. 01010 w §6060 w kwocie
23.180 z³ na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych,
które zrealizowano w 100%
Program IV
Gospodarka komunalna
Zaplanowane wydatki w kwocie 11.774 z³ zosta³y zrealizowa-
ne w wysoko�ci 8.773 z³ jako zadanie pn. �Cmentarze komu-
nalne�
Program V
Komunikacja
Zaplanowane wydatki w kwocie 240.600 z³ obejmowa³y zada-
nia do realizacji pn.
1. �zmiana nawierzchni w kwocie 210.600, w tym dróg

gminnych� w kwocie 190.600 z³, dróg wojewódzkie 20.000
z³

W ramach tego programu realizowane by³y zadania pn.:

- �Zmiana nawierzchni - drogi gminne� zaplanowane
w kwocie 190.600 z³, zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
153.614 z³ co stanowi 80,59%

- �Zmiana nawierzchni dróg wojewódzkich� pomoc fi-
nansowa zaplanowana w kwocie 20.000 z³ zosta³a
realizowana w wysoko�ci 20.000 z³ co stanowi 100,0%

2. �Modernizacja o�wietlenia�, zaplanowane wydatki
w kwocie 30.000 z³ zosta³y zrealizowane w wysoko�ci
20.623 z³ co stanowi 68,74%
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Deficyt bud¿etowy
Na dzieñ 31.12.2003 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS
o nadwy¿ce (deficycie)wystêpuje deficyt bud¿etowy w kwocie
29.703 z³
Przychody ogó³em wynosz¹ 827.578 z³ w tym:
- kredyt bankowy na kwotê  824.212 z³,

- sprzeda¿ udzia³ów na kwotê  3.366 z³.

Zaci¹gniecie kredytu bankowego nast¹pi³o zgodnie z podjêta
uchwa³¹ Rady Gminy Czarnków Nr XIV/96/2003 r. z dnia 29
grudnia 2003 r.
Rozchody ogó³em wynosz¹ 648.425 z³ jako sp³aty po¿yczek
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodar-
ki Wodnej, oraz kredytu inwestycyjnego.

Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Zaplanowane przychody w kwocie 29.000 z³ zosta³y zrealizo-
wane w wysoko�ci 28.340 z³. Stan �rodków na pocz¹tek roku
wynosi³ 0 z³.
Po stronie rozchodów zaplanowano finansowanie zadania pn.
sieæ kanalizacyjna w kwocie 29.000 z³, które zosta³o zrealizo-
wane w wysoko�ci 28.300 z³ tj. do wysoko�ci posiadanych
�rodków.
Na koniec roku 2003 stan �rodków pieniê¿nych wynosi³ 40 z³.

Zak³ad bud¿etowy
Gminny Zak³ad Us³ug Wodnych i Melioracyjnych w Czarnko-
wie zaplanowane przychody na rok 2003 w kwocie 2.623.495
z³ zrealizowa³ w kwocie 2.735.700 z³ co stanowi 104,28%,
natomiast koszty na zaplanowana kwotê2.580.667 z³ zosta³y

zrealizowane w wysoko�ci 2.694.418 z³ w tym inne zmniejsze-
nia w kwocie 174.503 z³ po stronie przychodów. W ni¿szej
wysoko�ci tj. w 72,05% zosta³y zrealizowane przychody
w zakresie dotacji przedmiotowej.
Zaplanowana wielko�æ dotacji obejmuje dotacjê od trzech
gmin objêtych porozumieniem miêdzygminnym tj. gminê
Lubasz, gminê Ryczywó³, oraz gminê Czarnków. Nierówno-
mierne roz³o¿enie kosztów w ci¹gu roku w zakresie op³at
wnoszonych w zakresie ochrony �rodowiska tj. za pobór
wody podziemnej i odprowadzanie �cieków do wód oraz
energii - powoduje, ¿e w okresie trzech kwarta³ów dotacja
przedmiotowa wystêpuje w ni¿szej wysoko�ci. Natomiast
dotacja za czwarty kwarta³, która podlega rozliczeniu po
sporz¹dzeniu sprawozdañ jest w wy¿szej wysoko�ci. Powy¿-
sze rozliczenie dotacji jest zgodne z zawartym porozumieniem
miêdzygminnym.
W my�l ww. porozumienia dotacja jest przekazywana
w wielko�ci wynikaj¹cej z rozliczenia przychodów i kosztów.
Przyjêty sposób zapewnia racjonalne wykorzystanie �rodków
z bud¿etów gmin. Ponadto przyjêty elastyczny sposób rozli-
czania uwzglêdnia ró¿ny poziom kosztów i przychodów
w poszczególnych oczyszczalniach, oraz zapewnia w zak³adzie
bud¿etowym prawid³owy stan �rodków obrotowych w po-
równaniu do normatywu.
Poni¿sze zestawienie przedstawia pe³n¹ analizê przychodów,
kosztów, zatrudnienia i �rodków obrotowych. Informacja
sporz¹dzona zosta³a wg danych ksiêgowych tj. w groszach.

Sprzeda¿, koszt w³asny i wynik finansowy za 01.01.2003 -
31.12.2003 r.

Tre�æ Sprzeda¿
Koszt w³asny

sprzeda¿y

Wynik +
zysk, -
strata

Dzia³ 400 ogó³em 1.859.486,10 1.808.426,44 +51.059,66
Z tego: Gmina Czarnków 729.145,85 722.969,76 +6.176
Gmina Lubasz 419.418,51 454.184,48 -34.765,97
Gmina Ryczywó³ 490.116,40 416.333,67 +73.782,73
Gmina Drawsko 220.805,34 214.938,53 +5.866,81
Dzia³ 900 ogó³em 384.347,38 486.387,63 -102.040,25
Z tego: Oczyszczalnia Brze�no 89.373,63 128.109,30 -38.735,67
Oczyszczalnia Lubasz 132.338,64 165.227,20 -32.888,56
Oczyszczalnia Ryczywó³ 154.109,66 153.406,49 +703,17
Oczyszczalnia Jêdrzejewo Lub., Krucz, Mi³kowo 8.525,45 39.644,64 -31.119,19
Ogó³em sprzeda¿ za wodê i �cieki + op³ata sta³a 2.243.833,48 2.294.814,07 -50.980,59
Pozosta³e us³ugi 291.420,14 202.827,31 +88.592,83
Ogó³em sprzeda¿ 2.535.253,62 2.497.641,38 +37.612,24
Przychody finansowe - 750 6.138,37 +6.138,37
Dotacje bud¿etowe - 740 100.358,81 - +100.358,81
�rodki na inwestycje - 740 - 22.273,88 -22.273,88
Pozosta³e przychody - 760 54.783,87 148.425,52 -93.641,65
Straty i zyski nadzwyczajne � 860 - - -
Amortyzacja - 401 - 26.077,04 -26.077,04
Pokrycie amortyzacji - 761 26.077,04 - +26.077,04
Rozliczenie kosztów - 490 13.088,24 - +13.088,24
Ogó³em 2.735.699,95 2.694.417,82 +41.282,13

Poz. 1611
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Przychody - wykonanie

2002 2003 Plan na 2003 %
1. Woda
Gmina Czarnków 630.599,33 729.145,85 x
Gmina Lubasz 332.115,62 419.418,51 x
Gmina Ryczywó³ 358.672,46 490.116,40 x
Gmina Drawsko 168.299,50 220.805,34 x
Razem 1.489.686,91 1.859.486,10 1.843.640,00 110,6
W tym op³ata
abonamentowa

- 128.832,00 163.440,00 78,8

2. �cieki
Oczyszczalnia Brze�no 70.066,68 89.373,63 82.050,00 108,9
Oczyszczalnia Ryczywó³ 109.613,78 154.109,66 145.700,00 105,7
Oczyszczalnia Stajkowo 122.421,27 132.338,64
Oczyszczalnia Jêdrzejewo L.
Krucz, Mi³kowo 4.833,15 8.525,45

140.805,00 100,00

Razem 306.934,88 384.347,38 368.555,00 104,2
3. Us³ugi pozosta³e 393.501,63 291.420,14 265.000,00 109,9
4. Dotacje otrzymane 87.416,85 100.358,81 139.300,00 72,0
5. Odsetki otrzymane 14.730,05 6.138,37 7.000,00 87,7
6. Pozosta³e przychody (k.
760 str. Ma)

5.105,03 54.783,87 - -

7. Pokrycie amortyzacji (k.
761)

26.044,99 26.077,04 - -

8. Rozliczenie kosztów - 13.088,24 - -
Ogó³em przychody 2.323.420,34 2.735.699,95 2.623.495,00 -

Koszty i wydatki

1. Wynagrodzenia osobowe 758.815,15 822.025,01 838.200,00 98,0
2. Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeñ 25.145,69 18.839,69 21.000,00 89,7
3. Dodatkowe wynagrodzenia roczne 59.966,15 66.514,17 71.100,00 93,5
4. Sk³adki ZUS 142.159,62 159.666,17 162.500,00 98,2
5. Sk³adki na Fundusz Pracy 19.460,59 22.006,01 22.200,00 99,1
6. Materia³y i paliwo 392.550,02 382.749,37 386.834,45 98,9
7. Energia gaz c.o. 328.992,07 370.394,26 372.138,00 99,5
8. Zakup us³ug remontowych 59.886,46 184.626,65 187.000,00 98,7
9. Zakup us³ug pozosta³ych 176.388,23 278.101,00 292.455,00 95,0
10. Podró¿e s³u¿bowe 26.114,01 27.181,87 28.160,00 96,5
11. Odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ
Socjalnych

27.001,37 30.509,25 30.700,00 99,3

12. Ró¿ne op³aty i sk³adki 169.347,71 127.857,63 130.600,00 97,9
13. Podatek od nieruchomo�ci 6.828,70 7.170,30 7.780,00 92,1
14. Wydatki na zakupy inwestycyjne 16.512,00 22.273,88 30.000,00 74,2
Ogó³em koszty 2.209.167,77 2.519.915,26 2.580.667,45 97,6
Odsetki od kredytu bankowego 1.210,60 - -
Koszty pozosta³e, m.in. warto�æ odpisów
aktualizuj¹cych nale¿no�ci

55.185,29 148.425,52 - -

Straty nadzwyczajne (k. 860 Wn) - - - -
Amortyzacja (k. 401) 26.044,99 26.077,04 - -
Ogó³em koszty 2.291.608,65 2.694.417,82 - -
Wynik finansowy zysk 31.811,69 41.282,13 - -

�rodki w³asne w obrocie

Stan na
01.01.2003

Stan na
31.12.2003

1. �rodki pieniê¿ne 218.666,09 278.819,13
2. Materia³y 7.798,45 9.403,98
3. Rol. miêdzyokr.
kosztów

- 13.088,24

4. Nale¿no�ci 465.388,41 420.225,96
5. Zobowi¹zania 552.681,40 541.082,73
6. �rodki w³asne w
obrocie

139.172,45 180.454,58

Poz. 1611
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�rednie zatrudnienie i fundusz wynagrodzeñ

2002 2003
1. Zatrudnienie ogó³em 49 52
W przeliczeniu na etaty 41 45
W tym pracownicy administracji 10 12
Pracownicy produkcyjni 9 9
Konserwatorzy � etaty + pracownicy obs³ugi 15 15
Pracownicy oczyszczalni 7 6
Pracownicy publiczni i intern. - 3
2. Osobowy Fundusz Wynagrodzeñ (w tym nagrody jubileuszowe i
odprawy)

758.815,15 z³ 822.025,01 z³

3. Przeciêtna p³aca (brutto) miesiêczna w przeliczeniu na etaty 1.494,73 z³ 1.522,26 z³

W 2003 roku w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotnych zak³ad zatrudni³ (na czas okre�lony) czterech pracowników
publicznych, dwóch interwencyjnych oraz trzech sta¿ystów. Wynagrodzenia i sk³adki ubezpieczeñ spo³ecznych zosta³y w czê�ci
zrefundowane przez Powiatowy Urz¹d Pracy.

PODSTAWOWE WSKA�NIKI EKONOMICZNE ZA 2003 ROK

2002 2003 %
1. Produkcja wody w m3 1.286.479 1.555.831 120,9
2. Sprzeda¿ wody w m3 854.824 920.736 107,7
3. Dzienna produkcja wody w m3 3.525 4.262 120,9
4. Dzienna sprzeda¿ wody w m3 2.342 2.522 107,7
5. Warto�æ sprzeda¿y ogó³em 2.190.123,42 2.535.253,62 115,7
W tym sprzeda¿ wody 1.489.686,91 1.730.654,10 116,1
Op³ata abonamentowa - 128.832,00 -
Zrzut �cieków 306.934,88 384.347,38 -
Sprzeda¿ us³ug pozosta³ych 393.501,63 291.420,14 -
6. Dotacje 87.416,85 100.358,81 114,8
7. Koszty bezpo�rednie ogó³em 2.209.167,77 2.519.915,26 114,0
8. Wynik finansowy (+zysk, -strata) +31.811,69 +41.282,13 -
9. Wynik ze sprzeda¿y wody +4.043,42 +51.059,66 -
10. Wynik ze zrzutu �cieków -107.421,48 -102.040,25 -
11. �rednia cena sprzeda¿y 1 m3

wody
- bez op³aty abonamentowej

1,74 1,87 107,4

- wraz z op³at¹ abonamentow¹ 1,74 2,01 115,5
12. �redni koszt sprzeda¿y 1 m3

wody
1,73 1,96 113,2

Struktura kosztów w%

2002 2003
P³ace z narzutami 45,6 42,4
Energia 14,9 14,7
Materia³y i paliwo 17,7 15,2
Pozosta³e koszty 21,8 27,7
Razem 100,0 100,0

Struktura nie zap³aconych nale¿no�ci za wodê, �cieki i us³ugi
pozosta³e wg stanu na dzieñ 31.12.2003 r.
I. Gmina Czarnków

1. Odbiorcy indywidualni - 55.613,04 z³

2. Odbiorcy pozostali - 53.069,71 z³

II. Gmina Lubasz

1. Odbiorcy indywidualni - 32.630,98 z³

2. Odbiorcy pozostali - 24.298,07 z³

III. Gmina Ryczywó³

1. Odbiorcy indywidualni  - 40.361,47 z³

2. Odbiorcy pozostali  - 45.054,86 z³

IV.Gmina Drawsko

1. Odbiorcy indywidualni - 10.930,82 z³

2. Odbiorcy pozostali - 11.387,36 z³

Razem woda i �cieki - 273.346,31 z³
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Us³ugi pozosta³e - 8.278,25 z³

Ogó³em nale¿no�ci - 281.624,56 z³

(w zaokr¹gleniu - 281.625 z³)

Ponadto na dzieñ 31.12.2003 r. wyst¹pi³y nale¿no�ci w kwocie
138.601 z³ dotycz¹ce rozliczeñ miêdzyokresowych. Zgodnie
z ustaw¹ o podatku dochodowym od osób prawnych zak³ad
bud¿etowy na dzieñ ostatniego dnia miesi¹ca jest zobowi¹-
zany zafakturowaæ sprzeda¿. £¹cznie nale¿no�ci na dzieñ
31.12.2003 r. wynosi³y 420.225 z³.
Termin p³atno�ci tych nale¿no�ci przypada na m-c styczeñ
roku 2004.
Stan �rodków obrotowych na koniec roku zosta³ zaplanowany
w kwocie 182.000 z³, który zosta³ zrealizowany w wysoko�ci
180.454 z³.
Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 30.000 z³ zosta-
³y zrealizowane w kwocie - 22.274 z³.
Podsumowanie

Wykazane dane w sprawozdaniu z wykonania bud¿etu za rok
2003 s¹ zgodne ze sprawozdaniami finansowymi sporz¹dzo-
nymi na dzieñ 31.12.2003 r. Zaplanowane wydatki na rok 2003
realizowane by³y zgodnie z uchwa³¹ bud¿etow¹ na rok 2003
oraz dokonanymi w trakcie roku zmianami, pomimo trudnej
sytuacji finansowej. Na z³o¿on¹ sytuacjê finansow¹ gminy
Czarnków w roku 2003 mia³y przede wszystkim wp³yw takie
czynniki jak:
1) wysoki stan zaleg³o�ci podatkowych wynikaj¹cy z pogar-

szaj¹cej siê sytuacji finansowej mieszkañców gminy Czarn-
ków,

2) realizacja zadania inwestycyjnego pn. �budowa zewnêtrz-
nej sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami dla wsi Gajewo -
Bukowiec etap II i III� wspó³finansowanego ze �rodków
SAPARD. Realizacja zadania w ca³o�ci finansowana by³a ze
�rodków w³asnych w okresie m-ca lipca 2003 r. nastêpnie
zgodnie z procedur¹ po z³o¿eniu wniosku o p³atno�æ -
powinien nast¹piæ zwrot �rodków. Niestety wp³yw �rodków
na rachunek bud¿etu gminy nast¹pi³ w dniu 16.12.2003 r.,

3) zaanga¿owanie �rodków w³asnych na finansowanie zadañ
zleconych tj. o�wietlenia dróg powiatowych i wojewódz-
kich. W roku 2003 wystêpowa³y opó�nienia w zwrocie
�rodków na ww. zadania zlecone. Na dzieñ 31.12.2003 r.
�rodki w³asne zaanga¿owane na finansowanie zadañ zle-
conych dotycz¹ce o�wietlenia dróg powiatowych i woje-
wódzkich wynosi³y 74.544 z³.

Pomimo z³o¿onej sytuacji finansowej zaplanowane wydatki
zrealizowano w 96,63% i nie zap³acono odsetek od nietermi-
nowego regulowania zobowi¹zañ. W roku 2003 gmina nie
udzieli³a gwarancji bankowych, ani te¿ porêczeñ kredytów.

Za³¹czniki:
1. dochody bud¿etowe (plan, wykonanie,%)

2. wydatki bud¿etowe (plan, wykonanie,%)

3. wykresy

Wójt
(�) mgr in¿. Boles³aw Chwar�cianek

Poz. 1611

Za³¹cznik Nr 1
Do sprawozdania z wykonania

bud¿etu za rok 2003
Gminy Czarnków

DOCHODY BUD¯ETOWE

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan Wykonanie Procent

010 Rolnictwo i ³owiectwo 953.933 928.765 97,36
01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 953.933 927.386 97,22

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

953.933 927.386 97,22

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 0 1.379 -
083 Wp³ywy z us³ug 0 1.379

020 Le�nictwo 0 9.004 -
02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 0 9.004 -

084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 0 9.004 -
600 Transport i ³¹czno�æ 75.600 75.600 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 75.600 75.600 100,00

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

75.600 75.600 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 586.546 550.827 93,91
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 586.546 550.827 93,91

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

6.703 6.896 102,88

075
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

169.748 152.947 90,10

077 Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci 357.574 313.176 87,58
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083 Wp³ywy z us³ug 50.521 71.840 142,20
084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych 0 1.275 -
092 Pozosta³e odsetki 2.000 4.693 234,65

750 Administracja publiczna 177.840 219.410 123,37
75011 Urzêdy wojewódzkie 67.700 67.700 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

67.700 67.700 100,00

75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 107.740 149.310 138,58
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 265 -
083 Wp³ywy z us³ug 21.000 22.623 107,73
092 Pozosta³e odsetki 0 553 -
097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 86.740 125.869 145,11

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 2.400 2.400 100,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 2.400 2.400 100,00

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

31.522 31.519 99,99

75101 Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.485 1.485 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

1.485 1.485 100,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

3.437 3.437 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

3.437 3.437 100,00

751 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 26.600 26.597 99,99

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

26.600 26.597 99,99

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

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

200 200 100,00

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

4.114.840 3.758.183 91,33

75601 Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych 16.900 9.508 56,26

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

16.000 9.169 57,31

091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 900 339 37,67

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

1.435.004 1.424.118 99,24

031 Podatek od nieruchomo�ci 1.079.136 1.095.914 101,55
032 Podatek rolny 139.472 107.839 77,32
033 Podatek le�ny 196.570 201.854 102,69
034 Podatek od �rodków transportowych 14.826 14.476 97,64
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 5.000 4.035 80,70

756 75616
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynno�ci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych

1.205.054 986.829 81,89

031 Podatek od nieruchomo�ci 649.985 514.271 79,12
032 Podatek rolny 330.238 303.362 91,86
033 Podatek le�ny 8.073 8.673 107,43
034 Podatek od �rodków transportowych 55.214 53.349 96,62
036 Podatek od spadków i darowizn 7.100 5.462 76,93
037 Podatek od posiadania psów 6.084 6.064 99,67
045 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 12.000 475 3,96
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 81.800 75.879 92,76
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 9.560 8.146 85,21
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 45.000 11.148 24,77

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

239.200 204.750 85,60

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 30.500 15.097 49,50
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046 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 65.000 60.722 93,42
048 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu 130.000 120.860 92,97

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

12.500 6.754 54,03

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 17 -
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 1.200 1.300 108,33

75621 Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 1.218.682 1.132.978 92,97
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.216.182 1.129.721 92,89
002 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.500 3.257 130,28

757 Obs³uga d³ugu publicznego 0 0 -

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

0 0 -

758 Ró¿ne rozliczenia 7.971.689 7.956.817 99,81

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

5.689.742 5.689.742 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 5.689.742 5.689.742 100,00
75802 Czê�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 1.485.539 1.485.539 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 1.485.539 1.485.539 100,00
75805 Czê�æ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 766.408 766.408 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 766.408 766.408 100,00
75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 30.000 15.128 50,43

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

0 -91 -

036 Podatek od spadków i darowizn 0 -149 -
050 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 0 -8 -
091 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 0 -193 -
092 Pozosta³e odsetki 30.000 15.569 51,90

801 O�wiata i wychowanie 81.134 78.661 96,95
80101 Szko³y podstawowe 22.563 27.347 121,20

083 Wp³ywy z us³ug 1.100 2.009 182,64
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 5.600 9.475 169,20

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

6.849 6.849 100,00

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

9.014 9.014 100,00

801 80104 Przedszkola 0 263 -
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 0 263 -

80110 Gimnazja 1.200 1.353 112,75
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 0 450 -
097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.200 903 75,25

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 30.100 22.427 74,51
083 Wp³ywy z us³ug 30.100 22.427 74,51

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 27.271 27.271 100,00

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

27.271 27.271 100,00

851 Ochrona zdrowia 0 0 -
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 0 0 -

853 Opieka spo³eczna 1.119.839 1.113.010 99,39

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

45.180 38.380 84,95

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

45.180 38.380 84,95

85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 750.883 750.883 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

750.883 750.883 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 42.590 42.590 100,00

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

42.590 42.590 100,00

853 85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 30.107 30.078 99,90

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

30.107 30.078 99,90



� 6330 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1611

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 135.200 135.200 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

135.200 135.200 100,00

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.818 15.818 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

15.818 15.818 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 100.061 100.061 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

6.210 6.210 100,00

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

93.851 93.851 100,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 205.367 240.607 117,16
85401 �wietlice szkolne 61.256 84.027 137,17

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 0 208 -
083 Wp³ywy z us³ug 61.256 83.819 136,83

85404 Przedszkola 144.111 156.580 108,65
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 54.822 57.251 104,43
083 Wp³ywy z us³ug 89.289 98.603 110,43
092 Pozosta³e odsetki 0 26 -
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 0 700 -

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 194.947 171.571 88,01
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 94.300 69.049 73,22

231
Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta sto³ecznego Warszawy na
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

94.300 69.049 73,22

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 97.197 97.197 100,00

201
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

97.197 97.197 100,00

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

450 408 90,67

040 Wp³ywy z op³aty produktowej 450 408 90,67
90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 3.000 4.917 163,90

083 Wp³ywy z us³ug 3.000 4.917 163,90
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.603 3.103 119,21

92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 2.103 2.603 123,78
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 2.103 2.603 123,78

92116 Biblioteki 0 0 -
92195 Pozosta³a dzia³alno�æ 500 500 100,00

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

500 500 100,00

926 Kultura fizyczna i sport 2.950 2.550 86,44
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.950 2.550 86,44

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej 2.550 2.150 84,31

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

400 400 100,00

Razem 15.519.010 15.139.827 97,56
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Za³¹cznik Nr 1
Do sprawozdania z wykonania bud¿etu

za rok 2003 Gminy Czarnków

Poz. 1611

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i ³owiectwo 1.482.794 1.433.804 96,70
01008 Melioracje wodne 80.000 75.245 94,06

2580
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych

40.000 40.000 100,00

4270 Zakup us³ug remontowych 40.000 35.245 88,11
01010 Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 1.384.172 1.342.273 96,97

4270 Zakup us³ug remontowych 20.942 20.113 96,04
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.850 5.769 65,19
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 538.632 507.146 94,15
6051 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 554.753 554.753 100,00
6052 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 237.815 231.312 97,27
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 23.180 23.180 100,00

01015 Postêp biologiczny w produkcji ro�linnej 1.500 1.161 77,40
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500 1.161 77,40

01030 Izby rolnicze 9.394 8.392 89,33

2850
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego

9.394 8.392 89,33

01095 Pozosta³a dzia³alno�æ 7.728 6.733 87,11
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.000 4.503 90,06
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.728 2.230 81,74

020 Le�nictwo 10.800 10.261 95,01
02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 10.800 10.261 95,01

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.400 1.380 98,57
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.400 8.881 94,48

600 Transport i ³¹czno�æ 317.842 261.949 82,41
60013 Drogi publiczne wojewódzkie 20.000 20.000 100,00

6300
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

20.000 20.000 100,00

60016 Drogi publiczne gminne 297.842 241.949 81,23
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 23.242 15.441 66,44
4270 Zakup us³ug remontowych 67.000 55.932 83,48
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.000 16.962 99,78
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 190.600 153.614 80,59

700 Gospodarka mieszkaniowa 335.121 309.365 92,31
70004 Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej 270.121 253.000 93,66

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 60.150 55.611 92,45
4260 Zakup energii 15.760 12.793 81,17
4270 Zakup us³ug remontowych 101.211 91.671 90,57
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 89.900 89.851 99,95
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.100 3.074 99,16

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 65.000 56.365 86,72
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000 5.479 91,32
4270 Zakup us³ug remontowych 1.000 324 32,40
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 53.000 48.827 92,13
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.000 1.735 86,75
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 3.000 0 0,00

750 Administracja publiczna 2.305.904 2.269.869 98,44
75011 Urzêdy wojewódzkie 116.959 116.189 99,34

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 88.621 87.885 99,17
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.975 6.975 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 16.395 16.380 99,91
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.341 2.322 99,19
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 34 34 100,00
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 90 90 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.503 2.503 100,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 51.402 49.464 96,23
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 47.952 47.640 99,35
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.450 626 43,17
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 1.198 59,90
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75023 Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.023.493 2.005.305 99,10
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 3.500 2.929 83,69
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.000 297 29,70
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.190.947 1.190.668 99,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75.087 74.722 99,51
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 215.825 214.647 99,45
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 32.798 30.632 93,40
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 1.574 949 60,36
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 154.480 151.200 97,88
4260 Zakup energii 29.240 27.804 95,09
4270 Zakup us³ug remontowych 13.400 12.218 91,18
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 215.586 212.845 98,73
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 28.200 28.166 99,88
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 24.500 20.872 85,19
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 37.356 37.356 100,00

75047 Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿no�ci bud¿etowych 86.150 72.619 84,29
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 43.600 39.905 91,53
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 26.000 20.936 80,52
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.900 1.778 93,58
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 350 244 69,71
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.000 2.474 41,23
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.500 6.738 89,84
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 800 544 68,00

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 27.900 26.292 94,24
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 11.900 10.799 90,74
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.000 15.493 96,83

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

31.522 31.519 99,99

75101 Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa 1.485 1.485 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 155 155 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 22 22 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 408 408 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 900 900 100,00

75109
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie

3.437 3.437 100,00

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.243 2.243 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 30 30 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.164 1.164 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 26.600 26.597 99,99
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 16.600 16.597 99,98
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 277 277 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 39 39 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.598 1.598 100,00
4270 Zakup us³ug remontowych 986 986 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.100 7.100 100,00

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 87.700 83.969 95,75
75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 87.500 83.769 95,74

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 39.500 37.657 95,33
4260 Zakup energii 13.200 12.805 97,01
4270 Zakup us³ug remontowych 6.000 5.346 89,10
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.200 24.464 97,08
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.600 3.497 97,14

75414 Obrona cywilna 200 200 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200 100,00

757 Obs³uga d³ugu publicznego 100.200 79.412 79,25

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

100.200 79.412 79,25

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

100.200 79.412 79,25

801 O�wiata i wychowanie 6.190.238 6.073.013 98,11
80101 Szko³y podstawowe 4.230.508 4.142.571 97,92

2320
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego

62.604 62.604 100,00
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3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 216.886 215.520 99,37
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 8.949 7.665 85,65
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.454.021 2.446.711 99,70
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 178.619 177.809 99,55
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 476.872 475.062 99,62
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 66.687 65.853 98,75
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 2.000 0 0,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 240.308 237.307 98,75
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 46.900 43.521 92,80
4260 Zakup energii 50.700 42.976 84,77
4270 Zakup us³ug remontowych 107.600 81.642 75,88
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 61.000 57.497 94,26
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 8.200 7.143 87,11
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 7.840 7.700 98,21
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 154.322 154.322 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 70.000 43.358 61,94
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych 17.000 15.881 93,42

80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 214.116 207.455 96,89
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 11.946 11.838 99,09
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126.359 125.918 99,65
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.802 8.260 93,84
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 24.581 24.536 99,82
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 3.779 3.184 84,26
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 500 0 0,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.550 13.254 91,09
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 775 399 51,48
4260 Zakup energii 3.300 2.717 82,33
4270 Zakup us³ug remontowych 6.550 5.561 84,90
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.760 3.759 78,97
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 115 38,33
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 7.914 7.914 100,00

80110 Gimnazja 1.283.307 1.268.591 98,85
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 58.472 57.629 98,56
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 802.983 799.564 99,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 57.584 57.570 99,98
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 154.458 153.561 99,42
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 21.720 21.686 99,84
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enie 55.600 54.511 98,04
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 9.300 7.573 81,43
4260 Zakup energii 17.000 14.804 87,08
4270 Zakup us³ug remontowych 23.403 21.307 91,04
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.960 20.886 95,11
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 4.600 3.386 73,61
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.710 2.597 95,83
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 53.517 53.517 100,00

80113 Dowo¿enie uczniów do szkó³ 404.690 397.640 98,26
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 500 324 64,80
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72.238 70.204 97,18
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.121 5.120 99,98
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 17.254 16.807 97,41
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.502 1.928 77,06
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 96.500 95.471 98,93
4270 Zakup us³ug remontowych 17.000 15.146 89,09
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 176.600 175.837 99,57
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 14.200 14.028 98,79
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.775 2.775 100,00

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 30.346 29.485 97,16
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.346 29.485 97,16

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 27.271 27.271 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 468 468 100,00
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 26.803 26.803 100,00

851 Ochrona zdrowia 130.000 120.603 92,77
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 130.000 120.603 92,77

4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 4.200 3.947 93,98
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 700 536 76,57
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4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 23.000 16.175 70,33
4260 Zakup energii 2.650 2.642 99,70
4270 Zakup us³ug remontowych 3.850 1.862 48,36
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 95.600 95.441 99,83

853 Opieka spo³eczna 1.536.775 1.516.427 98,68

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

45.180 38.380 84,95

4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne 45.180 38.380 84,95
85314 Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.011.283 1.011.283 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 982.738 982.738 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 28.545 28.545 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 133.190 131.218 98,52
3110 �wiadczenia spo³eczne 133.190 131.218 98,52

85316 Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 30.107 30.078 99,90
3110 �wiadczenia spo³eczne 30.107 30.078 99,90

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 184.745 175.364 94,92
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111.269 104.506 93,92
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.250 8.246 99,95
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 20.447 20.263 99,10
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.767 2.733 98,77
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 18.753 18.646 99,43
4270 Zakup us³ug remontowych 800 709 88,63
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.107 14.007 86,96
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.750 2.672 97,16
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 219 199 90,87
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 3.383 3.383 100,00

85328 Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 2.000 0 0,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000 0 0,00

85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.818 15.818 100,00
3110 �wiadczenia spo³eczne 15.818 15.818 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 114.452 114.286 99,85
3110 �wiadczenia spo³eczne 100.061 100.061 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.086 2.036 97,60
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 235 192 81,70
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.070 11.997 99,40

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.010.462 1.965.006 97,74
85401 �wietlice szkolne 374.814 361.469 96,44

3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 9.232 9.231 99,99
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 192.705 191.046 99,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.732 10.133 94,42
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 35.850 33.753 94,15
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 4.954 4.685 94,57
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 500 0 0,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 12.414 11.209 90,29
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 89.200 86.602 97,09
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 1.400 455 32,50
4270 Zakup us³ug remontowych 3.100 2.075 66,94
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.900 1.453 37,26
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 10.827 10.827 100,00

85404 Przedszkola 1.623.936 1.592.160 98,04
3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 65.422 64.967 99,30
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 912.989 910.430 99,72
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67.718 67.543 99,74
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 172.418 171.810 99,65
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 24.028 22.853 95,11
4140 Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych 1.000 0 0,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 69.800 67.202 96,28
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 107.100 98.176 91,67
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 15.200 13.887 91,36
4260 Zakup energii 41.900 37.876 90,40
4270 Zakup us³ug remontowych 55.700 50.227 90,17
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.000 27.830 92,77
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.600 1.396 53,69
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000 3.902 97,55
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 54.061 54.061 100,00



� 6335 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1611

85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej, a
tak¿e szkolenia m³odzie¿y

4.900 4.572 93,31

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.200 1.059 88,25
4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 2.100 2.048 97,52
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.600 1.465 91,56

85446 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 6.812 6.805 99,90
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 6.812 6.805 99,90

900 Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 596.221 513.548 86,13
90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 139.300 100.359 72,05

2650 Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu bud¿etowego 139.300 100.359 72,05
90002 Gospodarka odpadami 5.000 800 16,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.000 800 16,00
90003 Oczyszczanie miast i wsi 14.000 13.500 96,44

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.000 13.500 96,44
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4.200 50 1,19

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.200 50 1,19
90013 Schroniska dla zwierz¹t 42.000 35.166 83,73

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 42.000 35.166 83,73
90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 330.197 318.228 96,38

4260 Zakup energii 230.274 229.505 99,67
4270 Zakup us³ug remontowych 69.923 68.100 97,39
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 30.000 20.623 68,74

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 61.524 45.445 73,87
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 3.500 1.803 51,51
4260 Zakup energii 6.500 3.372 51,88
4270 Zakup us³ug remontowych 9.100 8.768 96,35
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 32.100 21.961 68,41
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.550 768 49,55
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 8.774 8.773 99,99

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 425.376 378.451 88,97
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 242.133 208.304 86,03

2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 2.000 0 0,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 68.506 64.444 94,07
4260 Zakup energii 20.000 18.286 91,43
4270 Zakup us³ug remontowych 85.000 66.299 78,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.927 14.907 99,87
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.700 1.150 67,65
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 50.000 43.218 86,44

92116 Biblioteki 183.243 170.147 92,85
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury 183.243 170.147 92,85

926 Kultura fizyczna i sport 137.208 122.334 89,16
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 137.208 122.334 89,16

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 40.000 38.094 95,24
4260 Zakup energii 10.808 4.878 45,13
4270 Zakup us³ug remontowych 13.000 11.255 86,58
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 59.400 58.146 97,89
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 14.000 9.961 71,15

Razem 15.698.163 15.169.530 96,63
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SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUD¯ETU GMINY KA�MIERZ

za okres od 01.01.2003 r. � 31.12.2003 r.

1. Bud¿et gminy uchwalony zosta³ 19 grudnia 2002 r. (Uchwa³a
Rady Gminy Ka�mierz Nr III/25/02):

- w kwocie - 11.201.000,00 z³ po stronie dochodów,

- w kwocie - 11.201.000,00 z³ po stronie wydatków

2. W 2003r. uchwa³ami Rady Gminy (8 uchwa³ Rady Gminy)
wprowadzono zmiany do planu dochodów, przychodów,
wydatków i rozchodów bud¿etowych:

- dochody zwiêkszono o kwotê  - 167.020,00 z³,

- wydatki zwiêkszono o kwotê  - 660.085,00 z³,

- przychody zwiêkszono o kwotê - 495.545,00 z³,

- rozchody zwiêkszono o kwotê - 2.480,00 z³.

Ostatecznie plan bud¿etu na dzieñ 31.12.2003r. po stronie:

- dochodów zamyka³ siê kwot¹ - 11.368.020,00 z³

(Za³. Nr 1),

- wydatków zamyka³ siê kwot¹  - 11.861.085,00 z³

(Za³. Nr 2),

- przychodów zamyka³ siê kwot¹ - 1.125.000,00 z³

(Za³. Nr 3),

- rozchodów zamyka³ siê kwot¹  - 631.935,00 z³

(Za³. Nr 3).

3. Dochody bud¿etu gminy w 2003 r wykonano w wysoko�ci
- 10.969.752,00 z³, co stanowi 96,50% (Za³. Nr 1).

4. Wydatki bud¿etu gminy w 2003 r. wykonano w wysoko�ci
- 10.913.920,00 z³, co stanowi 92,01% (Za³. Nr 2).

5. Wydatki maj¹tkowe zaplanowane w kwocie 2.093.369,00
z³ zrealizowano w 73,40%.

6. Gminny Fundusz Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wod-
nej (Za³. Nr 4).

- Przychody wykonano w wysoko�ci - 37.242,00 z³,

- Wydatki wykonano w wysoko�ci - 25.675,00 z³.

7. �rodki specjalne (Za³. Nr 5).

- Przychody wykonano w wysoko�ci - 155.272,00 z³,

- Wydatki wykonano w wysoko�ci - 158.853,00 z³.

8. Zak³ad Us³ug Komunalnych w Ka�mierzu (Za³. Nr 6).

- Przychody wykonano w wysoko�ci - 1.701.305,00 z³,

- Dotacja w wysoko�ci - 428.755,00 z³

- Wydatki wykonano w wysoko�ci - 2.020.910,00 z³

Poz. 1612

Za³¹cznik Nr 1
do Sprawozdania Gminy Ka�mierz

DOCHODY GMINY KA�MIERZ W 2003 R.

Dz. Rozdz. § Tre�æ

Plan dochodów
bud¿etowych na

2003 r.
Uchwa³a

Nr III/25/02 Rady
gminy Ka�mierz
z dnia 19.12.2002

Dochody po
zmianach

Wykonanie
na.

31.12.2003
%

Znacz¹ce ró¿nice
miêdzy planem

dochodów
a wykonaniem

010 Rolnictwo i ³owiectwo 401.000,00 401.000,00 200.205,00 49,93

01010
Infrastruktura wodoci¹gowa i
sanitacyjna wsi 400.000,00 400.000,00 200.000,00 50,00

W dziale tym
zaplanowano
�rodki z Agencji
Nieruchomo�ci
Rolnych zgodnie z
umow¹ Nr 8/2002.
Ni¿sze wykonanie
spowodowane s¹
zmianami
wprowadzonymi
do umowy
Aneksem Nr 1 z
dnia 10.12.2003r.

629
�rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji gmin
pozyskane z innych �róde³

400.000,00 400.000,00 200.000,00 50,00
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01022

Zwalczanie chorób zaka�nych
zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³o�ci
chemicznych i biologicznych
w tkankach zwierz¹t i
produktach pochodzenia
zwierzêcego

1.000,00 1.000,00 205,00 20,50

Na mocy art.4 o
zmianie ustawy o
zawodzie lekarza
weterynarii i
izbach lekarsko-
weterynaryjnych,
ustawy o
zwalczaniu chorób
zaka�nych
zwierz¹t, badaniu
zwierz¹t rze�nych i
miêsa oraz o
Inspekcji
Weterynaryjnej
definitywnie
zaprzestano
stosowania
�wiadectw
miejsca
pochodzenia od
marca 2003 co
spowodowa³o, ¿e
planowana kwota
dochodów nie
zosta³a
zrealizowana

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 1.000,00 1.000,00 205,00 20,50
020 Le�nictwo 5.000,00 5.000,00 3.754,44 75,09

02095 Pozosta³a dzia³alno�æ 5.000,00 5.000,00 3.754,44 75,09

075

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

5.000,00 5.000,00 3.754,44 75,09

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i
wodê

28.000,00 28.000,00 6.600,00 23,57

40002 Dostarczanie wody 28.000,00 28.000,00 6.600,00 23,57

Liczba zawartych
umów o przy³¹cze
wodoci¹gowe
by³a mniejsza ni¿
zaplanowana, a
termin wniesienia
op³aty zawiera siê
w przedziale
czasowym od
wydania
warunków
technicznych
przy³¹cza do czasu
wykonania
przy³¹cza (2 lata).

049

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

28.000,00 28.000,00 6.600,00 23,57

600 Transport i ³¹czno�æ 628.101,00 628.101,00 628.101,08 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 670.445,00 628.101,00 628.101,08 100,00

629
�rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji gmin
pozyskane z innych �róde³

670.445,00 628.101,00 628.101,08 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 354.300,00 355.400,00 329.608,48 92,74

70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomo�ciami

354.300,00 355.400,00 329.608,48 92,74
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047
Wp³ywy z op³at za zarz¹d,
u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomo�ci

26.200,00 26.200,00 23.568,42 89,96

075

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

75.000,00 75.000,00 100.536,01 134,05

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

240.000,00 240.000,00 196.804,26 82,00

091
Odsetki od nieterminowych
wp³at z tytu³u podatków i
op³at

1.200,00 1.200,00 1.383,92 115,33

092 Pozosta³e odsetki 13.000,00 13.000,00 7.315,87 56,28
750 Administracja publiczna 68.100,00 125.800,00 184.734,67 146,85

75011 Urzêdy wojewódzkie 45.100,00 44.800,00 44.800,00 100,00

201

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

45.100,00 44.800,00 44.800,00 100,00

75023 Urzêdy gmin 8.000,00 66.000,00 124.934,67 189,29
069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 8.000,00 65.000,00 123.934,67 190,67

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

1.000,00 1.000,00 100,00

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

629
�rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji gmin
pozyskane z innych �róde³

15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,00

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

970,00 14.020,00 14.020,00 100,00

75101
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa

970,00 970,00 970,00 100,00

201

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

970,00 970,00 970,00 100,00

75110 Referenda ogólnokrajowe i
konstytucyjne

0,00 13.050,00 13.050,00 100,00

201

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

13.050,00 13.050,00 100,00

754 Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa

12.200,00 12.200,00 11.570,00 94,84

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 12.200,00 12.000,00 11.370,00 94,75

629
�rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji gmin
pozyskane z innych �róde³

12.200,00 12.000,00 11.370,00 94,75

75414 Obrona cywilna 200,00 200,00 200,00 100,00

201

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

200,00 200,00 200,00 100,00
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756

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

4.914.588,00 4.645.470,00 4.512.604,38 97,14

75601
Wp³ywy z podatku
dochodowego od osób
fizycznych

15.200,00 15.450,00 7.843,70 50,77

035

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

15.000,00 15.000,00 7.419,14 49,46

Niskie wykonanie
w stosunku do
planu wynika z
trudno�ci
okre�lenia
wielko�ci podatku
p³aconego w
formie karty
podatkowej.

091
Odsetki od nieterminowych
wp³at z tytu³u podatków i
op³at

200,00 450,00 424,56 94,35

75615

Wp³yw z podatku rolnego,
podatku le�nego, podatku od
czynno�ci cywilnoprawnych
oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek
organizacyjnych

1.947.952,00 2.060.882,00 1.996.850,18 96,89

031 Podatek od nieruchomo�ci 1.429.920,00 1.426.251,00 1.425.178,22 99,92
032 Podatek rolny 466.315,00 563.277,00 502.940,14 89,29
033 Podatek le�ny 26.717,00 25.824,00 25.698,10 99,51

034 Podatek od �rodków
transportowych

10.000,00 26.700,00 26.734,23 100,13

050
Podatek od czynno�ci
cywilnoprawnych

5.000,00 5.000,00 2.640,19 52,80

Niskie wykonanie
w stosunku do
planu wynika z
trudno�ci
okre�lenia
wielko�ci podatku
od czynno�ci
cywilnoprawnych

091
Odsetki od nieterminowych
wp³at z tytu³u podatków i
op³at

10.000,00 13.830,00 13.659,30 98,77

75616

Wp³yw z podatku rolnego,
podatku le�nego, podatku od
spadków i darowizn, podatku
od czynno�ci
cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od
osób fizycznych

1.416.583 1.030.287,00 1.038.098,69 100,76

031 Podatek od nieruchomo�ci 864.074,00 495.517,00 495.134,08 99,92
032 Podatek rolny 392.634,00 333.785,00 346.333,18 103,76
033 Podatek le�ny 1.375,00 845,00 831,43 98,39

034 Podatek od �rodków
transportowych

77.000,00 77.000,00 61.161,00 79,43

036 Podatek od spadków i
darowizn

500,00 1.740,00 1.726,72 99,24

037 Podatek od posiadania psów 10.000,00 10.000,00 4.370,00 43,70

Niskie wykonanie
w stosunku do
planu wynika z
braku pe³nej
ewidencji
posiadaczy psów
na terenie gminy

043 Wp³ywy z op³aty targowej 10.000,00 25.400,00 27.165,00 106,95



� 6340 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1612

045
Wp³ywy z op³aty
administracyjnej za czynno�ci
urzêdowe

1.000,00 1.000,00 200,00 20,00

Niskie wykonanie
w stosunku do
planu wynika z
trudno�ci
okre�lenia
wielko�ci tych
wp³ywów

050 Podatek od czynno�ci
cywilnoprawnych

50.000,00 74.000,00 88.998,08 120,27

091
Odsetki od nieterminowych
wp³at z tytu³u podatków i
op³at

10.000,00 11.000,00 12.179,20 110,72

75618

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

154.200,00 210.151,00 165.537,84 78,77

013 Wp³ywy z op³aty
restrukturyzacyjnej

40.951,00 39.883,53 97,39

041 Wp³ywy z op³aty skarbowej 27.000,00 27.000,00 21.661,40 80,23

046
Wp³ywy z op³aty
eksploatacyjnej 32.000,00 32.000,00 20.921,89 65,38

Niskie wykonanie
w stosunku do
planu wynika z
trudno�ci
okre�lenia
rocznego
wydobycia na
terenie gminy.
�rednie
wydobycie w
latach ubieg³ych
wynios³o
ok.10.000 tys.m3

048 Wp³ywy z op³at za zezwolenie
na sprzeda¿ alkoholu

65.000,00 80.000,00 82.851,32 103,56

049

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

30.000,00 29.780,00 0,00 0,00
Nieskuteczna
egzekucja op³aty
planistycznej

089
Odsetki za nieterminowe
rozliczenia, p³acone przez
urz¹d skarbowy

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

091
Odsetki od nieterminowych
wp³at z tytu³u podatków i
op³at

220,00 219,70 99,86

75621
Udzia³y gmin w podatkach
stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa

1.380.653,00 1.328.700,00 1.304.273,97 98,16

001 Podatek dochodowy od osób
fizycznych

1.080.653,00 1.028.700,00 955.566,00 92,89

002 Podatek dochodowy od osób
prawnych

300.000,00 300.000,00 348.707,97 116,24

758 Ró¿ne rozliczenia 4.083.045,00 4.255.167,00 4.257.968,27 100,07

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

3.696.030,00 3.803.982,00 3.803.982,00 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu
pañstwa

3.696.030,00 3.803.982,00 3.803.982,00 100,00

75802 Czê�æ podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin

3.815,00 4.370,00 4.370,00 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu
pañstwa

3.815,00 4.370,00 4.370,00 100,00

75805 Czê�æ rekompensuj¹ca
subwencji ogólnej dla gmin

382.200,00 444.815,00 444.815,00 100,00

292 Subwencje ogólne z bud¿etu
pañstwa

382.200,00 444.815,00 444.815,00 100,00

75814 Ró¿ne rozliczenia finansowe 1.000,00 2.000,00 4.801,27 240,06
092 Pozosta³e odsetki 1.000,00 2.000,00 4.801,27 240,06
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801 O�wiata i wychowanie 9.467,00 19.744,00 19.744,00 100,00
80101 Szko³y podstawowe 0,00 2.201,00 2.201,00 100,00

201

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

2.201,00 2.201,00 100,00

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 9.467,00 17.543,00 17.543,00 100,00

203

Dotacje celowe przekazane z
bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin

9.467,00 17.543,00 17.543,00 100,00

853 Opieka spo³eczna 553.400,00 660.633,00 659.933,00 99,89

85313

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

10.000,00 9.630,00 8.930,00 92,73

201

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

10.000,00 9.630,00 8.930,00 92,73

85314
Zasi³ki i pomoc w naturze
oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

293.500,00 295.996,00 295.996,00 100,00

201

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

293.500,00 295.996,00 295.996,00 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 166.000,00 170.240,00 170.240,00 100,00

203

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

166.000,00 170.240,00 170.240,00 100,00

85316
Zasi³ki rodzinne,
pielêgnacyjne i
wychowawcze

7.900,00 4.445,00 4.445,00 100,00

201

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

7.900,00 4.445,00 4.445,00 100,00

85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00

201

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

76.000,00 76.000,00 76.000,00 100,00

85322 Fundusz Pracy 64.000,00 64.000,00 100,00

244

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

64.000,00 64.000,00 100,00

85378 Usuwanie skutków klêsk
¿ywio³owych

12.028,00 12.028,00 100,00

201

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

12.028,00 12.028,00 100,00

85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 0,00 28.294,00 28.294,00 100,00

Poz. 1612
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201

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

1.710,00 1.710,00 100,00

203

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

26.584,00 26.584,00 100,00

854 Edukacyjna opieka
wychowawcza

35.200,00 42.200,00 46.450,00 110,07

85404 Przedszkola 35.200,00 42.200,00 46.450,00 110,07
083 Wp³ywy z us³ug 35.000,00 42.000,00 46.450,00 110,60

091
Odsetki od nieterminowych
wp³at z tytu³u podatków i
op³at

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

900 Gospodarka komunalna i
ochrona �rodowiska

65.285,00 175.285,00 94.459,00 53,89

90001 Gospodarka �ciekowa i
ochrona wód

14.000,00 124.000,00 55.380,00 44,66

Liczba zawartych
umów o przy³¹cze
wodoci¹gowe
by³a mniejsza ni¿
zaplanowana, a
termin wniesienia
op³aty zawiera siê
w przedziale
czasowym od
wydania
warunków
technicznych
przy³¹cza do czasu
wykonania
przy³¹cza (2 lata).

049

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

14.000,00 124.000,00 55.380,00 44,66

90015 O�wietlenie ulic, placów i
dróg

51.285,00 51.285,00 39.079,00 76,20

201

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

51.285,00 51.285,00 39.079,00 76,20

Ogó³em 11.201.000,00 11.368.020,00 10.969.752,32 96,50

Poz. 1612
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Skutki udzielenia ulg, umorzeñ i odroczeñ:
Podatek rolny:
Osoby fizyczne � kwota udzielonych ulg 12.087,70 z³ w tym:

umorzenia - 12.087,70 z³,

Osoby prawne � kwota udzielonych ulg 235.795,22 z³ w tym:
umorzenia - 235.795,22 z³

Podatek od nieruchomo�ci:
Osoby prawne � kwota udzielonych ulg 95.793,27 z³ w tym:

umorzenia - 95.793,27 z³

Osoby fizyczne � kwota udzielonych ulg 61.221,20 z³ w tym:
umorzenia - 61.221,20 z³

Podatek le�ny:
Osoby fizyczne: umorzenie 27,30 z³

Podatek od �rodków transportu:
Osoby fizyczne � kwota udzielonych ulg 3.500,00 z³ w tym:

umorzenia - 3.500,00 z³

Zaleg³o�ci:
Podatek rolny - Podatek od nieruchomo�ci:
Osoby prawne � 11.878,35 z³ � 36.116,36 z³

Osoby fizyczne � 19.146,37 z³ � 21.369,59 z³

Podatek od �rodków transportu:
Osoby fizyczne � 29.479,13 z³

W 2003 r. wystawiono 289 tytu³ów wykonawczych na kwotê
- 39.548,71 z³

Na podatek od nieruchomo�ci 245 tytu³ów na kwotê - 30.804,88 z³

Na podatek rolny 44 tytu³y wykonawcze na kwotê - 8.689,88 z³

Za³¹cznik Nr 2
do sprawozdania
Gminy Ka�mierz

WYDATKI GMINY KA�MIERZ W 2003 R.

Dz. Rozdz. § Tre�æ

Plan wydatków
bud¿etowych na
2003r. Uchwa³a
Nr III/25/02 Rady
Gminy Ka�mierz

z dnia
19.12.2002

Wydatki po
zmianach

Wykonanie na
31.12.2003

%

010 Rolnictwo i ³owiectwo 651.351,00 803.510,00 302.332,90 37,63
01008 Melioracje wodne 24.000,00 28.510,00 27.746,86 97,32

4210
Zakup materia³ów remontowych
wyposa¿enia

2.000,00 500,00 0,00 0,00

4270 Zakup us³ug remontowych 20.000,00 26.410,00 26.326,78 99,68
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.000,00 1.600,00 1.420,08 88,76

01010
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi

609.672,00 757.321,00 257.894,18 34,05

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 56.179,00 0,00 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

609.672,00 701.142,00 257.894,18 36,78

01022

Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³o�ci
chemicznych i biologicznych w tkankach
zwierz¹t i produktach pochodzenia
zwierzêcego

500,00 500,00 200,00 40,00

4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 500,00 300,00 0,00 0,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200,00 200,00 100,00

01030 Izby rolnicze 17.179,00 17.179,00 16.491,86 96,00

2850
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysoko�ci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego

17.179,00 17.179,00 16.491,86 96,00

600 Transport i ³¹czno�æ 894.890,00 936.265,00 936.243,64 100,00
60016 Drogi publiczne gminne 894.890,00 909.445,00 909.423,64 100,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

447.445,00 534.344,00 534.322,56 100,00

6051
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

447.445,00 375.101,00 375.101,08 100,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 26.820,00 26.820,00 100,00

2710

Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych
zadañ bie¿¹cych

26.820,00 26.820,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 592.524,00 510.212,00 482.387,08 94,55
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70004
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
mieszkaniowej

546.024,00 451.212,00 428.755,00 95,02

2510
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego

546.024,00 0,00 0,00 0,00

2650
Dotacja przedmiotowa materia³ów bud¿etu
dla zak³adu bud¿etowego

451.212,00 428.755,00 95,02

70005
Gospodarka gruntami materia³ów
nieruchomo�ciami

46.500,00 59.000,00 53.632,08 90,90

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 17.000,00 16.942,00 99,66
4260 Zakup energii 3.000,00 1.000,00 503,10 50,31
4270 Zakup us³ug remontowych 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 38.000,00 38.000,00 36.186,98 95,23
4530 Podatek od towarów i us³ug (VAT) 500,00 500,00 0,00 0,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

1.500,00 0,00 0,00

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 27.950,00 79.601,00 70.880,91 89,05
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 12.950,00 56.650,00 52.810,75 93,22

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.950,00 56.650,00 52.810,75 93,22

71014
Opracowania geodezyjne pozosta³ych
kartograficzne

15.000,00 22.951,00 18.070,16 78,73

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 15.000,00 22.951,00 18.070,16 78,73
750 Administracja publiczna 1.825.427,00 1.997.374,00 1.848.885,68 92,57

75011 Urzêdy wojewódzkie 45.100,00 44.800,00 44.800,00 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38.260,00 38.215,00 38.215,00 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6.840,00 6.585,00 6.585,00 100,00

75022 Rady gmin 116.917,00 116.917,00 91.683,84 78,42
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 66.000,00 67.700,00 67.640,97 99,91
4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 10.000,00 13.000,00 12.907,42 99,29
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.917,00 30.717,00 7.468,80 24,31
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.000,00 3.800,00 1.991,27 52,40
4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczna 1.700,00 1.675,38 98,55

75023 Urzêdy gmin 1.468.400,00 1.625.275,00 1.547.304,97 95,20

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

5.000,00 8.200,00 8.043,56 98,09

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 825.900,00 871.500,00 822.784,67 94,41
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 62.000,00 82.505,00 82.505,00 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 157.000,00 168.433,00 145.732,80 86,52
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 21.500,00 22.002,00 21.789,64 99,03
4210 Zakup materia³ów materia³ów wyposa¿enia 80.000,00 133.453,00 133.373,58 99,94
4260 Zakup energii 20.000,00 9.000,00 8.473,96 94,16
4270 Zakup us³ug remontowych 47.000,00 42.047,00 41.843,15 99,52
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 140.000,00 207.570,00 207.222,93 99,83
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 30.000,00 37.000,00 35.951,86 97,17
4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczna 3.000,00 2.088,27 69,61
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 17.000,00 17.000,00 13.930,55 81,94

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

23.000,00 23.565,00 23.565,00 100,00

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

40.000,00 0,00 0,00

75047 Pobór podatków 35.300,00 31.050,00 29.389,34 94,65
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 32.000,00 27.300,00 26.580,35 97,36
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 300,00 750,00 744,60 99,28
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.000,00 3.000,00 2.064,39 68,81

75095 Pozosta³a dzia³alno�æ 159.710,00 179.332,00 135.707,53 75,67
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00
4210 Zakup materia³ów materia³ów wyposa¿enia 32.500,00 43.308,00 41.623,18 96,11
4260 Zakup energii 29.000,00 39.622,00 33.114,34 83,58
4270 Zakup us³ug remontowych 24.000,00 23.500,00 692,00 2,94
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 36.210,00 36.210,00 29.399,78 81,19
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 2.500,00 2.500,00 78,00 3,12

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

35.000,00 34.192,00 30.800,23 90,08

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

970,00 14.020,00 14.019,04 99,99



� 6345 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1612

75101
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

970,00 970,00 970,00 100,00

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 970,00 970,00 970,00 100,00
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13.050,00 13.049,04 99,99

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.350,00 8.349,65 100,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2.200,00 2.200,00 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 343,00 342,66 99,90
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 42,00 41,65 99,17
4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 726,00 726,46 100,06
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.081,00 1.080,94 99,99
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 308,00 307,68 99,90

754
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

166.500,00 157.500,00 128.008,78 81,28

75403 Jednostki terenowe Policji 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,00

75412 Ochotnicze stra¿e po¿arne 163.500,00 153.500,00 125.177,61 81,55
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 20.000,00 14.500,00 14.326,71 98,80
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 42.000,00 23.000,00 22.714,72 98,76
4260 Zakup energii 2.000,00 6.500,00 4.079,41 62,76
4270 Zakup us³ug remontowych 15.000,00 12.500,00 11.620,12 92,96
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 8.000,00 13.000,00 12.858,57 98,91
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500,00 1.500,00 326,13 21,74
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 11.000,00 17.000,00 16.693,00 98,19

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

39.000,00 40.500,00 29.382,95 72,55

6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

25.000,00 25.000,00 13.176,00 52,70

75414 Obrona cywilna 1.000,00 2.000,00 831,17 41,56
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 125,00 62,50
4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 500,00 500,00 72,95 14,59
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200,00 1.200,00 633,22 52,77
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 100,00 100,00 0,00 0,00

757 Obs³uga d³ugu publicznego 71.000,00 83.654,00 78.761,00 94,15

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

71.000,00 83.654,00 78.761,00 94,15

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

71.000,00 83.654,00 78.761,00 94,15

758 Ró¿ne rozliczenia 50.000,00 0,00 0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe 50.000,00 0,00 0,00

4810 Rezerwy 50.000,00 0,00 0,00
801 O�wiata i wychowanie 4.176.847,00 4.326.056,00 4.266.107,98 98,61

80101 Szko³y podstawowe 2.529.860,00 2.608.261,00 2.562.058,44 98,23

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

112.100,00 109.900,00 104.142,50 94,76

3240
Stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów

2.201,00 2.200,50 99,98

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.547.070,00 1.539.210,00 1.530.495,95 99,43
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 110.650,00 108.363,00 108.362,76 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 300.100,00 300.400,00 297.722,52 99,11
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 41.270,00 41.320,00 41.101,00 99,47
4210 Zakup materia³ów materia³ów wyposa¿enia 109.000,00 147.397,00 136.026,52 92,29
4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, ksi¹¿ki 10.000,00 11.500,00 7.612,53 66,20
4260 Zakup energii 115.000,00 108.000,00 102.007,05 94,45
4270 Zakup us³ug remontowych 35.000,00 25.000,00 19.455,55 77,82
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 50.000,00 55.500,00 54.856,37 98,84
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.000,00 7.720,00 6.603,03 85,53
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 800,00 727,00 90,88

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

94.670,00 93.950,00 93.950,00 100,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

57.000,00 56.795,16 99,64

80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych 60.260,00 98.622,00 94.611,65 95,93

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

2.620,00 4.844,00 2.854,42 58,93
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4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.950,00 62.950,00 62.720,04 99,63
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.120,00 2.169,00 2.168,97 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 5.750,00 12.520,00 11.819,75 94,41
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 800,00 1.720,00 1.610,04 93,61
4210 Zakup materia³ów materia³ów wyposa¿enia 700,00 3.650,00 3.639,41 99,71
4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, ksi¹¿ki 500,00 1.495,00 1.472,89 98,52
4260 Zakup energii 2.770,00 2.766,67 99,88
4270 Zakup us³ug remontowych 0,00 0,00 #DZIEL/0!
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.105,00 1.162,15 55,21
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 550,00 548,31 99,69

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

1.820,00 3.849,00 3.849,00 100,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

18.000,00 0,00 0,00

80110 Gimnazja 1.178.870,00 1.158.870,00 1.149.440,53 99,19

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

60.900,00 59.770,00 59.443,79 99,45

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 771.050,00 760.285,00 758.918,58 99,82
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 52.020,00 50.650,00 50.649,48 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 155.800,00 155.800,00 149.540,20 95,98
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 21.400,00 21.400,00 20.251,07 94,63
4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 10.000,00 28.000,00 27.909,68 99,68

4240
Pomoce naukowe pozosta³ych dydaktyczne,
ksi¹¿ki

6.000,00 4.000,00 3.797,10 94,93

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 50.000,00 25.900,00 25.872,30 99,89
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.500,00 3.953,00 3.946,33 99,83

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

49.200,00 49.112,00 49.112,00 100,00

80113 Dowo¿enie uczniów 200.000,00 247.700,00 247.642,27 99,98
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200.000,00 247.700,00 247.642,27 99,98

80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³ 176.040,00 172.710,00 172.479,40 99,87

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

350,00 350,00 338,16 96,62

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 117.810,00 112.710,00 112.629,59 99,93
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.900,00 7.900,00 7.899,14 99,99
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 19.500,00 17.550,00 17.524,68 99,86
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.700,00 2.520,00 2.510,77 99,63

4210
Zakup materia³ów remontowych
wyposa¿enia

8.300,00 7.500,00 7.480,64 99,74

4270 Zakup us³ug remontowych 3.000,00 1.400,00 1.366,40 97,60
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 9.000,00 10.550,00 10.545,18 99,95
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 600,00 825,00 821,34 99,56

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

2.880,00 2.705,00 2.705,00 100,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

4.000,00 8.700,00 8.658,50 99,52

80146 Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 22.350,00 22.350,00 22.332,69 99,92
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 22.350,00 15.580,00 15.578,00 99,99
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 6.770,00 6.754,69 99,77

80195 Pozosta³a dzia³alno�æ 9.467,00 17.543,00 17.543,00 100,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 312,00 312,00 100,00

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

9.467,00 17.231,00 17.231,00 100,00

851 Ochrona zdrowia 65.000,00 88.576,00 79.852,37 90,15
85154 Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 65.000,00 88.576,00 79.852,37 90,15

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.300,00 22.800,00 18.309,42 80,30
4260 Zakup energii 4.000,00 4.000,00 2.152,70 53,82
4270 Zakup us³ug remontowych 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 45.700,00 59.776,00 59.274,57 99,16
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.000,00 1.000,00 115,68 11,57

853 Opieka spo³eczna 1.073.580,00 1.120.573,00 1.068.431,66 95,35

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

10.000,00 9.630,00 8.930,00 92,73

4130 Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne 10.000,00 9.630,00 8.930,00 92,73
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85314
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne

393.500,00 434.996,00 434.996,00 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 366.500,00 412.558,00 412.558,00 100,00
4110 Sk³adka na ubezpieczenia spo³eczne 27.000,00 22.438,00 22.438,00 100,00

85315 Dodatki mieszkaniowe 300.000,00 278.000,00 277.666,66 99,88
3110 �wiadczenia spo³eczne 300.000,00 278.000,00 277.666,66 99,88

85316
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze

7.900,00 4.445,00 4.445,00 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 7.900,00 4.445,00 4.445,00 100,00
85319 O�rodki pomocy spo³ecznej 353.180,00 353.180,00 302.072,00 85,53

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

3.700,00 3.700,00 3.029,40 81,88

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 186.840,00 186.840,00 163.866,10 87,70
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 13.600,00 12.692,00 12.692,00 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 35.200,00 35.200,00 28.677,52 81,47
4120 Sk³adka na Fundusz Pracy 4.800,00 4.800,00 3.862,55 80,47
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 33.000,00 37.000,00 36.932,02 99,82
4260 Zakup energii 10.840,00 10.840,00 3.968,88 36,61
4270 Zakup us³ug remontowych 30.000,00 11.593,00 4.352,21 37,54
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 21.200,00 35.611,00 31.139,62 87,44
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 8.500,00 9.000,00 8.073,70 89,71
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 600,00 600,00 174,00 29,00

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

4.900,00 5.304,00 5.304,00 100,00

85328
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze

9.000,00 0,00 0,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 9.000,00 0,00 0,00
85378 Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 12.028,00 12.028,00 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 12.028,00 12.028,00 100,00
85395 Pozosta³a dzia³alno�æ 0,00 28.294,00 28.294,00 100,00

3110 �wiadczenia spo³eczne 28.294,00 28.294,00 100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 764.140,00 700.408,00 698.209,76 99,69

85404 Przedszkola 764.140,00 700.408,00 698.209,76 99,69
2540 Dotacja dla placówki niepublicznej 75.500,00 73.201,00 71.060,00 97,08

3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone
do wynagrodzeñ

25.300,00 20.530,00 20.520,13 99,95

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407.600,00 380.488,00 380.483,90 100,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 28.890,00 28.947,00 28.946,02 100,00
4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 78.360,00 71.781,00 71.780,77 100,00
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 10.770,00 9.850,00 9.839,89 99,90
4210 Zakup materia³ów materia³ów wyposa¿enia 16.000,00 22.239,00 22.234,55 99,98
4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, ksi¹¿ki 7.500,00 7.455,00 7.454,14 99,99
4260 Zakup energii 34.800,00 37.731,00 37.730,61 100,00
4270 Zakup us³ug remontowych 28.000,00 5.800,00 5.792,63 99,87
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.000,00 7.190,00 7.189,09 99,99
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 2.500,00 1.430,00 1.425,49 99,68

4440
Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ
socjalnych

22.920,00 20.466,00 20.466,00 100,00

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

15.000,00 13.300,00 13.286,54 99,90

900
Gospodarka komunalna i ochrona
�rodowiska

366.321,00 542.436,00 445.178,53 82,07

90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 189.890,00 189.854,40 99,98

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

189.890,00 189.854,40 99,98

90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 225.321,00 204.721,00 193.422,64 94,48
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.000,00 11.000,00 4.405,89 40,05
4260 Zakup energii 143.621,00 150.621,00 150.520,02 99,93
4270 Zakup us³ug remontowych 29.700,00 41.100,00 36.846,73 89,65
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.000,00 2.000,00 1.650,00 82,50

6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

50.000,00 0,00 0,00

90095 Pozosta³a dzia³alno�æ 141.000,00 147.825,00 61.901,49 41,87
4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 10.000,00 10.425,00 10.105,87 96,94
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 11.000,00 24.700,00 24.618,79 99,67
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6050
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

120.000,00 112.700,00 27.176,83 24,11

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 440.000,00 456.000,00 456.000,00 100,00
92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 170.000,00 176.000,00 176.000,00 100,00

2550
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury

170.000,00 176.000,00 176.000,00 100,00

92116 Biblioteki 270.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00

2550
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury

270.000,00 280.000,00 280.000,00 100,00

926 Kultura fizyczna i sport 34.500,00 44.900,00 38.620,80 86,02
92695 Pozosta³a dzia³alno�æ 34.500,00 44.900,00 38.620,80 86,02

3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.000,00 5.600,00 5.389,00 96,23
4210 Zakup materia³ów pozosta³ych wyposa¿enia 4.500,00 9.500,00 8.495,26 89,42
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 25.000,00 26.400,00 21.353,54 80,88
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 3.000,00 3.400,00 3.383,00 99,50

Ogó³em 11.201.000,00 11.861.085,00 10.913.920,13 92,01

Struktura wydatków za okres od 01.01.2003 r. � 31.12.2003 r.

010 Rolnictwo i ³owiectwo 302.332,90
�rodki przeznaczono na:
- prace melioracyjne na terenie ca³ej gminy 27.746,86 (kon-

serwacja rowu S8a w Gaju Wielkim, rowu BT-17 w Byty-
niu, konserwacja drenowania w miejscowo�ci Nowa Wie�,
konserwacja rowów BT-7 w Witkowicach, S-51 w Kopani-
nie, S-59-1 w Ka�mierzu, B³-4 w Gorszewicach, wykonanie
rowu B³-15-2 oraz czyszczenie przepustu i odbudowa rowu
B³-4-1 w Nowej Wsi, wykonanie prac drena¿owych
w Bytyniu),

- rozbudowa sieci wodoci¹gowej na terenie gminy
228.377,72 (sieæ Ka�mierz w rejonie Rynku, Sokolniki
Ma³e, Sokolniki Wielkie do Wierzchaczewa, Bytyñ, Ka�-
mierz ul. Nowowiejska),

- remont i modernizacja stacji wodoci¹gowej w Piersku
29.516,46

- opracowanie charakterystyki okresu zimowego 2002/2003
- 200,00 z³ dla obszaru Gminy w celu okre�lenia wymar-
zniêæ rzepaku

- odpis na Izby Rolnicze 16.491,86

600 Transport i ³¹czno�æ 936.243,64
�rodki przeznaczono na:
- wykonanie drogi dojazdowej do u¿ytków rolnych w Ka�-

mierzu 19.020,69

- wykonanie odcinka chodnika na Rynku w Ka�mierzu
5.737,99

- przygotowanie inwestycji remontu drogi Ka�mierz - Gorsze-
wice 758.518,57

- budowa i modernizacja chodnika ul. Szamotulska w Ka�-
mierzu (�cie¿ka rowerowa) 83.162,64

- budowa i modernizacja chodnika ul. �wierczewskiego
w Ka�mierzu (�cie¿ka rowerowa) 9.935,07

- wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na budowê
drogi osiedlowej w Pólku 9.460,00

- wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na budowê
drogi gminnej w Witkowicach 12.608,68

- wykonanie dok. projektowo - kosztorysowej na remont
drogi gminnej w Kopaninie 10.980,00

- partycypacja w kosztach remontu drogi powiatowej Nr
32166 Gaj Wielki - Grzebienisko 26.820,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 482.387,08
Wydatkowano na:
- dotacja dla Zak³adu Us³ug Komunalnych w Ka�mierzu

428.755,00

- odpisy ksi¹g wieczystych, podzia³ nieruchomo�ci, podzia³
dzia³ek 36.186,98

- wykup dzia³ki w miejscowo�ci Nowa Wie� nr 236/6,
w Bytyniu nr 215/2, w Ka�mierzu nr 216, 217 i 218 -
16.942,00 oraz wykup sieci wodoci¹gowej - energia elek-
tryczna 503,10

710 Dzia³alno�æ us³ugowa 70.880,91
Wydatkowano na:
- wykonanie projektów miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego K Ka�mierz - Ki¹czyn, Komorowo
rejon I Gorszewice I i II, Kopanina III, Ka�mierz Rynek,
Bytyñ, M³odasko � Gorgoszewo 52.810,75

- wykonanie zmian gruntowych 11.115,16

- us³ugi kartograficzne 6.955,00

750 Administracja publiczna 1.848.885,68
Wydatkowano na:
- realizacjê zadañ zleconych i powierzonych gminie 44.800,00

- utrzymanie rady gminy (diety radnych, przewodnicz¹ce-
go, cz³onków zarz¹du, cz³onków komisji, art. na posiedze-
nie sesji, zarz¹du i komisji, 91.683,84

- wynagrodzenia pracowników oraz osób skierowanych
z Powiatowego Urzêdu Pracy wraz z pochodnymi, wyna-
grodzenia jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne 905.289,67

- ZUS i Fundusz Pracy 167.522,44

- wydatki poniesione na utrzymanie Urzêdu Gminy (op³aty
pocztowe i telekomunikacyjne, za energiê elektryczn¹ i gaz
oraz op³aty bankowe, zakup materia³ów biurowych, �rodki
czysto�ci i BHP, szkolenia pracowników, czasopisma
i literatura fachowa, op³aty cz³onkowskie) 474.492,86
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- wynagrodzenia za inkaso podatków i op³at i inne wydatki
zwi¹zane z poborem podatków i op³at 26.580,35

- zakup druków, op³aty komornicze 2.808,99

- wydatki zwi¹zane z dzia³alno�ci¹ so³ectw klubów sporto-
wych na terenie gminy 135.707,53

751 Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa 14.019,04
- realizacja zadañ rz¹dowych zleconych gminom  970,00

- przeprowadzenie referendum w sprawie przyst¹pienia
Polski do Unii Europejskiej 13.049,04

754 Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
128.008,78
Wydatkowano na:
- paliwo dla miejscowego posterunku policji. 2.000,00

- remont i modernizacja kot³owni w OSP Kopanina 16.969,42

- remont i modernizacja stra¿nicy w OSP Chlewiska 12.413,53

- bie¿¹ce utrzymanie gminnych jednostek OSP 95.794,66

- materia³y i us³ugi zwi¹zane z zabezpieczeniem sprzêtu OC
831,17

757 Obs³uga papierów warto�ciowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego 78.761,00
- odsetki kredytowe 78.761,00

801 O�wiata i wychowanie 4.266.107,98

Rozdzia³ 801 Szko³y Podstawowe  2.562.058,44

Szko³a Podstawowa w Ka�mierzu 1.256.748,18

Wiêkszo�æ wydatków w tym rozdziale stanowi¹ p³ace i ich
pochodne, dodatki mieszkaniowe, odpis na Fundusz Socjalny
1.107.867,71
Pozosta³e wydatki to:
- stypendia, pomoc dla uczniów 1.059,50

- zakup materia³ów na bie¿¹ce potrzeby szko³y 25.534,46

- zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek  3.362,90

- zakup us³ug pozosta³ych (nauczanie j. angielskiego, op³aty
pocztowe, RTV) 27.296,39

- koszty energii elektrycznej, gazu i wody 70.309,40

- us³ugi remontowe, naprawcze 17.733,48

- podró¿e s³u¿bowe 3.584,34

Szko³a Podstawowa w Bytyniu 571.697,84

P³ace i ich pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny
409.603,40

Pozosta³e wydatki to:

- stypendia, pomoc dla uczniów 733,50

- zakup materia³ów na potrzeby bie¿¹ce szko³y i GCI 26.179,87

- olej opa³owy 53.971,89

- pomoce dydaktyczne i ksi¹¿ki 1.625,85

- energia, woda, gaz 4.112,87

- us³ugi pozosta³e 15.315,53

- pozosta³e us³ugi naprawcze 1.059,07

- podró¿e s³u¿bowe 1.573,70

- ubezpieczenia komputerów 727,00

- zakup komputerów do pracowni GCI 56.795,16

Szko³a Podstawowa w Gaju Wielkim  351.135,81

P³ace i ich pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny
311.764,56

- stypendia, pomoc dla uczniów 244,50

- materia³y na potrzeby bie¿¹ce  12.261,19

- wêgiel  10.699,60

- energia, woda, gaz  5.876,19

- us³ugi pozosta³e  8.197,50

- us³ugi remontowe, naprawcze 75,00

- pomoce naukowe i dydaktyczne 984,86

- podró¿e s³u¿bowe  1.032,41

Szko³a Podstawowa w Sokolnikach Wielkich 382.476,61

P³ace i ich pochodne oraz odpis na Fundusz Socjalny
346.539,06

- stypendia, pomoc dla uczniów 163,00

- materia³y na potrzeby bie¿¹ce 7.379,51

- pomoce naukowe, dydaktyczne, zakup ksi¹¿ek 1.638,92

- energia, woda, CO 21.708,59

- us³ugi remontowe, naprawcze 588,00

- us³ugi pozosta³e 4.046,95

- podró¿e s³u¿bowe 412,58

Rozdzia³ 80104 Przedszkola przy szko³ach podstawowych
94.611,65

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Gaju Wielkim
44.953,29

- p³ace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz
socjalny 44.148,92

- zakup materia³ów na bie¿¹ce potrzeby 435,95

- zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek 368,42

Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Bytyniu 49.658,36

- p³ace i ich pochodne, dodatki specjalne, odpis na fundusz
socjalny 40.873,30

- zakup materia³ów na bie¿¹ce potrzeby 3.203,46

- zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek  1.104,47

- zakup energii, wody i CO 2.766,67

- zakup us³ug pozosta³ych 1.162,15

- podró¿e s³u¿bowe 548,31

Rozdzia³ 80110 Gimnazjum 1.149.440,53

Poz. 1612
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Wiêkszo�æ wydatków stanowi¹ p³ace i ich pochodne nauczy-
cieli oraz pracowników obs³ugi, dodatki mieszkaniowe,
odpis na Fundusz Socjalny 1.087.915,12

- materia³y na bie¿¹ce potrzeby placówki 27.909,68

- zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek 3.797,10

- us³ugi pozosta³e (w tym j. angielski)  25.872,30

- podró¿e s³u¿bowe  3.946,33

Rozdzia³ 80113 Dowo¿enie uczniów 247.642,27

Dowo¿enie obejmuje uczniów Szko³y Podstawowej w Byty-
niu, Ka�mierzu,Gaju Wielkim, Sokolnikach Wielkich oraz
Gimnazjum w Ka�mierzu. Wydatki w tym rozdziale to
zakup us³ug przewozowych.

Rozdzia³ 80114 Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
172.479,40

Rozdzia³ ten obejmuje koszty funkcjonowania Gminnego
Zespo³u O�wiatowego.
Wydatki w tym rozdziale obejmuj¹:
- p³ace i ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne

odpis na Fundusz Socjalny w tym wynagrodzenie opieku-
nów dzieci (dowo¿enie) 143.607,34

- zakup us³ug i koszty prowizji bankowych  10.545,18

- zakup materia³ów biurowych, druków i czasopism facho-
wych 7.480,64

- us³ugi remontowe, naprawcze 1.366,40

- podró¿e s³u¿bowe  821,34

- wydatki inwestycyjne (projekt gimnazjum)  8.658,50

Rozdzia³ 80146 Placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczy-
cieli 22.332,69

- wydatki na dokszta³canie i doskonalenie zawodowe
15.578,00

- podró¿e s³u¿bowe 6.754,69

Rozdzia³ 80195 Pozosta³a dzia³alno�æ  17.543,00

- wydatki przeznaczone na odpis Funduszu Socjalnego dla
emerytów i rencistów 17.231,00

- wydatki zwi¹zane z awansem zawodowym nauczycieli
312,00

851 Ochrona zdrowia  79.852,37

Wydatkowano na:
- w ramach dzia³alno�ci Komisji Przeciwdzia³ania Alkoholi-

zmowi udzia³ w zlotach, festynach, zajêciach profilaktycz-
nych, obozach socjoterapeutycznych, spektakle profilak-
tyczne 23.189,21

- wynagrodzenia, szkolenia dla cz³onków komisji oraz pro-
wadzenie terapii dla osób uzale¿nionych od alkoholu

25.915,82

- bie¿¹ce utrzymanie salek terapeutycznych (wyposa¿enie,
materia³y biurowe, ogrzewanie, energia) 30.747,34

853 Opieka spo³eczna 1.068.431,66

- dodatki mieszkaniowe 277.666,66

£¹cznie z zadañ zleconych objêto pomoc¹ 118 rodzin i wyp³a-
cono 608 �wiadczeñ.
Wydatkowano na:

- Zadania zlecone 309.371,00

- renty socjalne � wyp³acono 371 �wiadczeñ dla 43 rodzin
151.088,00

- zasi³ki sta³e dla matek wychowuj¹cych dzieci, które wyma-
gaj¹ sta³ej opieki i pielêgnacji � wyp³acono 141 �wiadczeñ
dla 14 rodzin  58.628,00

- zasi³ki sta³e wyrównawcze � 43 �wiadczenia dla 5 rodzin
12.653,00

- ochrona macierzyñstwa � 87�wiadczeñ dla 11 rodzin
23.655,00,

w tym:

- macierzyñski zasi³ek okresowy � 71 �wiadczeñ dla 11
rodzin 20.439,00

- macierzyñski zasi³ek jednorazowy � 16 �wiadczeñ dla 16
rodzin 3.216,00

- zasi³ek okresowy gwarantowany - 37 �wiadczeñ dla 5
rodzin 13.689,00

- zasi³ek okresowy - 45 �wiadczeñ dla 30 rodzin 13.845,00

- sk³adkê emerytalno - rentow¹ - 167 �wiadczeñ dla 18
rodzin  22.438,00

- sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne � 274 �wiadczeñ dla
30 rodzin 8.930,00

- zasi³ki rodzinne - 16 �wiadczeñ dla 1 rodziny 680,00

- zasi³ki pielêgnacyjne � 24 �wiadczenia dla 3 rodzin 3.765,00

Zadania w³asne 139.000,00

Pomoc¹ objêto 201 rodzin w tym na:
- do¿ywianie uczniów w szkole 27.544,00

- �wiadczenia zdrowotne 7.874,00

- opa³ 46.845,00

- ¿ywno�æ 20.572,00

- inne (wyprawki szkolne, niemowlêce, op³acanie przed-
szkoli, internatów, wycieczki, odzie¿, czynsz, energia)

36.165,00

Utrzymanie O�rodka Pomocy Spo³ecznej  302.072,00

- nagrody i wydatki osobowe 3.029,00

- wynagrodzenia osobowe 163.866,00

- dodatkowe wynagrodzenia roczne 12.692,00

- sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 28.677,00

- sk³adki na Fundusz Pracy 3.863,00

- materia³y i wyposa¿enie  36.932,00

- zakup energii 3.969,00

Poz. 1612
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- zakup us³ug pozosta³ych 31.140,00

- czynsz lokalowy  6.600,00

- us³ugi telekomunikacyjne 5.903,00

- us³ugi pocztowe 1.918,00

- umowa-zlecenie 845,00

- prowizje bankowe  2.965,00

- szkolenia, specjalizacje 3.915,00

- us³ugi instalacyjne sieci komputerowej i telefonicznej
8.994,00

- zakup us³ug remontowych  4.352,00

- podró¿e s³u¿bowe krajowe  8.074,00

- ró¿ne op³aty i sk³adki 174,00

- odpis na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych
5.304,00

Pozosta³a dzia³alno�æ 28.294,00

- do¿ywianie uczniów w szkole 26.584,00

- wyprawki szkolne  1.710,00

Usuwanie klêsk ¿ywio³owych 12.028,00

- pomoc pieniê¿na dla rolników poszkodowanych w wyniku
klêski suszy w 2003 r.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 698.209,76

Rozdzia³ 85404 Przedszkola  698.209,76

Przedszkole Samorz¹dowe w Ka�mierzu 514.990,13

- p³ace i ich pochodne, dodatki mieszkaniowe, odpis na
Fundusz Socjalny  437.723,05

- zakup materia³ów i �rodków czysto�ci na bie¿¹ce potrzeby
placówki 16.740.99

- zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek 5.904,09

- koszty energii (woda, gaz, energia, CO) 32.703,80

- us³ugi remontowe, naprawcze 2.475,10

- us³ugi pozosta³e 5.205,09

- podró¿e s³u¿bowe 951,47

- wydatki inwestycyjne (remont ³azienek, pod³óg w klasach)
13.286,54

Przedszkole Samorz¹dowe w Bytyniu 112.159,63 (funkcjono-
wa³o do wrze�nia 2003r.)

- p³ace i ich pochodne, odpis na Fundusz Socjalny 94.313,66

- zakup materia³ów i �rodków czysto�ci na bie¿¹ce potrzeby
placówki 5.493,56

- zakup pomocy dydaktycznych i ksi¹¿ek 1.550,05

- energia, woda, gaz 5.026,81

- zakup us³ug remontowych i naprawczych 3.317,53

- zakup us³ug pozosta³ych 1.984,00

- podró¿e s³u¿bowe 474,02

Przedszkole Niepubliczne w Sokolnikach Wielkich 71.060,00

Wydatki w tym rozdziale to dotacja na dzia³alno�æ przedszko-
la niepublicznego.

900 Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us³ugi
komunalne 445.178,53

Wydatkowano na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bytyniu 177.191,63

- wykonanie kanalizacji deszczowej w Ka�mierzu ul. Reja
12.662,77

- utrzymanie o�wietlenia ulicznego (energia, konserwacja)
193.422,64

- us³ugê transportow¹ 24.618,79

- sieæ gazowa Kopanina do Sokolnik Ma³ych 20.879,77

- budowa szalet publicznych w Ka�mierzu 6.297,06

- utrzymanie bezpañskich psów 10.105,87

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 456.000,00

Wydatkowano na:

- dotacja dla Gminnego O�rodka Kultury w Ka�mierzu
176.000,00

- dotacja dla Gminnego Biblioteki Publicznej w Ka�mierzu
280.000,00

926 Kultura fizyczna i sport 38.620,80

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie gospodarzy boisk sportowych i trenerów
17.688,04

- wynagrodzenie sêdziów 5.389,00

- ubezpieczenia zawodników i imprez sportowych 3.383,00

- drobne zakupy sprzêtu sportowego dla klubu sportowego
w Ka�mierzu 8.495,26

- pozosta³e us³ugi 3.665,50
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Za³¹cznik Nr 3
do sprawozdania
Gminy Ka�mierz

PRZYCHODY I ROZCHODY 2003 R.

Poz. 1612

§ Wyszczególnienie 
Plan 

przychodów 

Plan 
przychodów 
po zmianach 

Plan 
rozchodów 

Plan 
rozchodów 

po 
zmianach 

957 Nadwy¿ka z lat ubieg³ych  0,00   

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

629.455,00 1.125.000,00   

992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów   629.455,00 631.935,00 
  629.455,00 1.125.000,00 629.455,00 631.935,00 

 

Za³¹cznik Nr 4
do sprawozdania
Gminy Ka�mierz

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

§ Tre�æ 

Plan 
przychodów/
wydatków w 

2003r. 

Plan 
przychodów/

wydatków 
po zmianach 

Wykonanie 
na 

31.12.2003r. 
%  

 Przychody 19.000,00 45.413,00 56.722,34   

 
Stan konta 
bankowego na 
01.01.2003/31.12.2003 

1.500,00 7.913,00 19.480,78   

069 
Wp³ywy z ró¿nych 
dochodów 

17.000,00 37.000,00 37.169,39 100,46 

Urz¹d Marsza³kowski rozliczenie op³at za 
gospodarcze korzystanie ze �rodowiska 
28.906,93, WFO�iGW 6.662,46, dochody za 
wycinkê drzew na terenie gminy 1.600,00 

092 Pozosta³e odsetki 500,00 500,00 72,17 14,43 Kapitalizacja odsetek bankowych 
 Wydatki 19.000,00 45.413,00 25.674,70   

4210 Zakup materia³ów i 
wyposa¿enia 

13.500,00 13.500,00 4.782,30 35,42 

Edukacja ekologiczna-1.968,00, pojemniki 
plastikowe na puszki aluminiowe 343,00, 
pojemniki siatkowe do opakowañ plastikowych 
PET 4.800,00, wycinka drzew 2.524,00, zakup 
drzewek 1.875,00, rekultywacja wysypiska 
8.700,00, inne (prowizje bankowe, wywóz 
nieczysto�ci) 5.482,70 

4300 Zakup us³ug 
pozosta³ych 

5.500,00 31.913,00 20.892,40 65,47  

 

Za³¹cznik Nr 5
do sprawozdania
Gminy Ka�mierz

PRZYCHODY I WYDATKI �RODKÓW SPECJALNYCH

§ Tre�æ 

Plan 
przychodów/
wydatków.w

.2003 r. 

Wykonanie 
przychodów/
wydatków w 

2003 r. 

%  

600 Przychody 1.000,00 575,00   

 Stan konta bankowego na 01.01.2003/ 
31.12.2003 

4.312,00 2.613,00   

097 Wp³ywy z ró¿nych dochodów 1.000,00 575,00 57,50 Op³ata za zajêcie pasa drogowego, 
kapitalizacja odsetek  

600 Wydatki 5.300,00 2.274,00   

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 4.500,00 2.151,00 47,80 Materia³y remontowe na chodniki i 
drogi gminne 

4300 Zakup us³ug pozosta³ych 800,00 123,00 15,38 Op³ata za prowadzenie rachunku 
bankowego 

801 Przychody 124.900,00 108.694,00   
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 Stan konta bankowego na 01.01.2003/ 
31.12.2003 

11.503,00 10.684,00  
Wp³ywy z op³at za ¿ywienie, 
kapitalizacja odsetek bankowych, 
dobrowolne wp³aty. 

069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 200,00 105,00 52,50  
083 Wp³ywy z us³ug 114.250,00 100.320,00 87,81  

084 Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników 
maj¹tkowych 

1.000,00 594,00 59,40  

092 Pozosta³e odsetki 170,00 33,00 19,41  

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

9.280,00 7.642,00 82,35  

      
801 Wydatki 124.900,00 109.333,00   

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.990,00 13.732,00 98,16 

Zakup artyku³ów spo¿ywczych, 
wyposa¿enia kuchni, �rodków 
dydaktycznych w Szko³ach 
Podstawowych w Ka�mierzu, Bytyniu i 
Gaju Wielkim 

4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 103.700,00 88.712,00 85,55  
4240 Pomoce naukowe i dydaktyczne, ksi¹¿ki 200,00 79,00 39,50  
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.010,00 6.810,00 97,15  
854 Przychody 58.500,00 46.003,00   

 Stan konta bankowego na 01.01.2003/ 
31.12.2003 

3.756,00 2.513,00  Wp³ywy z op³at za wy¿ywienie dzieci w 
Przedszkolach w Ka�mierzu i Bytyniu 

083 Wp³ywy z us³ug 57.608,00 45.420,00 78,84  
092 Pozosta³e odsetki 392,00 16,00   

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

500,00 567,00   

854 Wydatki 58.500,00 47.246,00   

4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 1.240,00 200,00 16,13 
Zakup artyku³ów spo¿ywczych, 
wyposa¿enia kuchni w Przedszkolach 
w Ka�mierzu i Bytyniu 

4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 57.000,00 47.046,00 82,54  
4300 Zakup us³ug pozosta³ych 260,00    

 Stan konta bankowego na 
01.01.2003r./31.12.2003 

19.571,00 15.810,00   

 Przychody ogó³em 184.400,00 155.272,00 84,20  
 Wydatki ogó³em 188.700,00 158.853,00 84,18  

 

Za³¹cznik Nr 6
do sprawozdania
Gminy Ka�mierz

SPRAWOZDANIE Z DZIA£ALNO�CI ZAK£ADU US£UG KOMUNALNYCH
W KA�MIERZU W OKRESIE OD 01.01.2003 DO 31.12.2003

Podstaw¹ gospodarki finansowej Zak³adu Us³ug Komunal-
nych jest roczny plan finansowy, obejmuj¹cy przychody
i wydatki stanowi¹ce koszty dzia³alno�ci oraz stan �rodków
obrotowych i rozliczenia z bud¿etem.
Zak³ad bud¿etowy sporz¹dza na ostatni dzieñ roku obrotowe-
go, tj. na dzieñ 31.12. bilans ujmuj¹cy na ten dzieñ stan
aktywów i pasywów wynikaj¹cy z ksi¹g rachunkowych. Bilans
zak³adu, sporz¹dzony w z³otych i groszach, jest sk³adany
zarz¹dowi samorz¹du terytorialnego terminie do dnia 31
marca roku nastêpnego. Zak³ad nie sporz¹dza rachunku zy-
sków i strat ale ustala wynik finansowy, a jako podatnik
podatku dochodowego od osób prawnych - równie¿ dochód
podatkowy.
ZUK wykonuje us³ugi w zakresie gospodarki komunalnej-dzia³
900
a) gospodarka �ciekowa- rozdzia³ 90001

b) gospodarka odpadami-rozdzia³ 90003

c) pozosta³a dzia³alno�æ-rozdzia³ 90095

- us³ugi w zakresie zaopatrywania gminy w wodê-dzia³ 400

- us³ugi w zakresie gospodarki mieszkaniowej-dzia³ 700

Plan finansowy ZUK na 2003 r. przewidywa³ dochody
w wysoko�ci 1.584.544,00 oraz dotacjê przedmiotow¹ z bu-
d¿etu gminy na finansowanie dzia³alno�ci podstawowej
w wysoko�ci 451.212,00. £¹czny plan dochodów to
2.035.756,00.
Wykonanie planu na dzieñ 31.12.03 r. wynosi 2.130.060,01
z pobran¹ dotacj¹ co stanowi 104,63% planu.
Przychody ZUK
Dzia³ 400 Rozdzia³ 40002 Plan 678.904,00, Wykonanie
730.196,62 (107,56%)
W pierwszym pó³roczu 2003 r zak³adowi zosta³y przekazane
wodoci¹gi w miejscowo�ci Piersko, Gaj Wielki, Sokolniki
Wielkie, Witkowice oraz Wierzchaczewo. Przejêcie tych stacji
to wzrost ilo�ci klientów oraz wzrost dochodów.
Dzia³ 600 Rozdzia³ 60016 Plan 108.675,00, Wykonanie
103.096,00 (94,87%)
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Dzia³ 600 - dotacja
Dzia³ 700 Rozdzia³ 70005 Plan 339.212,00, Wykonanie
360.975,94 (106,42%)
Plan dochodów z najmu lokali mieszkalnych opracowany
zosta³ na podstawie op³at czynszowych nale¿nych w II pó³ro-
czu 2002. Stawki op³at czynszowych zosta³y zwiêkszone o 5%
od maja. Wzrost op³at oraz uregulowanie zaleg³o�ci z po-
przedniego roku pozwoli³y na wzrost dochodów o 6%.
Dzia³ 900 Rozdzia³ 90001 Plan 396.827,00, Wykonanie
396.501.,32 (99,92%)
W dziale 400 obejmuj¹cym dochody z tytu³u dostarczania
wody pitnej mieszkañcom gminy przedstawili�my dzia³ania,
które pozwoli³y na wykazanie rzeczywistej ilo�ci zu¿ytej wody
pitnej i �ci¹gniêcia nale¿no�ci z tego tytu³u.
Uporz¹dkowanie gospodarki wodnej poci¹gnê³o za sob¹
wykazanie aktualnej ilo�ci powsta³ych �cieków bytowych,
a tym samym mo¿liwo�æ �ci¹gniêcia nale¿no�ci za ich odpro-
wadzenie. Dochody z tego tytu³u wzros³y o 2,79%
Dzia³ 900 Rozdzia³ 90003 Plan 112.050,00 Wykonanie 118.053,68
(105,36%)
Nasza dzia³alno�æ w zakresie wywozu nieczysto�ci sta³ych
obejmuje teren ca³ej gminy.
Opracowano terminarz wywozu nieczysto�ci z poszczegól-
nych miejscowo�ci.
Podpisano umowy na wywóz nieczysto�ci i sporz¹dzono
ewidencjê us³ugobiorców. Pozwoli³o to na pe³n¹ kontrolê
ilo�ci wywo¿onych �mieci i �ci¹gniêcie nale¿no�ci oraz roz-
prowadzenie pojemników na odpady, a tak¿e podpisanie
nowych umów na powy¿sze us³ugi.
Dzia³ 900 Rozdzia³ 90004 Plan 54.863,00, Wykonanie 52.778,00
(96,20%)
Dzia³ 900 nie jest dzia³em dochodowym, powy¿sze wykonanie
wynika z udzielonych dotacji.
Dzia³ 900 Rozdzia³ 90095 Plan 345.225,00, Wykonanie
368.458,45 (106,78%)
Planowane dochody z tytu³u pozosta³ej dzia³alno�ci obejmuj¹
dowóz dzieci do szkó³ oraz prace ekipy wykonywane na rzecz
innych podmiotów. Aby posiadany tabor autobusów by³
w pe³ni wykorzystany, rozpoczêto �wiadczenie dodatkowych
us³ug w zakresie dowozu dzieci na p³ywalniê i obs³ugi trans-
portowej wycieczek. Konkurencyjne ceny i dyspozycyjno�æ
w �wiadczeniu powy¿szych us³ug w znacznym stopniu po-
wiêkszy³y ich liczbê, a tym samym dochody z tego tytu³u,
które wynios³y 297.450,96 z³.
Notujemy ci¹g³y wzrost ilo�ci osób korzystaj¹cych z naszych
us³ug w zakresie transportu oraz innych prac.
Powy¿sze dzia³ania pozwoli³y na przekroczenie planowanych
dochodów o 6,78%.
wydatki ZUK
Plan finansowy ZUK zak³ada³ wydatki na poziomie 2.035.756,00
Dzia³ 400 Rozdzia³ 40002 Plan 678.904,00, Wykonanie
670.469,58 (98,76%)
- §3020 koszty zwi¹zane z BHP, ¿o³d wojskowych,

- §4010, 4040, 4110, 4120 obejmuje wynagrodzenia i po-
chodne od tych wynagrodzeñ dotycz¹ce o�miu etatów(dy-
rektor, ksiêgowa, inkasent, pracownicy obs³ugi),

- §4210 obejmuje zakup narzêdzi i urz¹dzeñ niezbêdnych
przy prawid³owym funkcjonowaniu sieci wodoci¹gowych,
oraz zakup dwóch komputerów

- §4260 to wydatki na zakup energii, gazu i wody dla SUW

- §4270 koszty remontów i usuwania awarii przy³¹czy wo-
doci¹gowych, remonty pomp w SUW

- §4300 wydatki zwi¹zane z wynajmowaniem sprzêtu, nad-
zór inwestorski, us³ugi transportowe,

- §4410 koszty podró¿y s³u¿bowych pracowników tego dzia-
³u.

- §4420 koszty zagranicznych podró¿y s³u¿bowych tego
dzia³u.

- §4430 op³aty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska,
trwa³y zarz¹d

- §4440 odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych
wszystkich pracowników.

- §4530 podatek od towarów i us³ug VAT

Dzia³ 600 Rozdzia³ 60016 Plan 108.675,00, Wykonanie
107.416,09 (98,84%)

- §4010, 4040, 4110, 4120, wynagrodzenie i pochodne od
tego wynagr.- 1 etat

- §4210 wydatki zwi¹zane z utrzymaniem dróg: zakup ce-
mentu, ¿wiru, wapna, soli, znaków drogowych, niezbêd-
nych narzêdzi, zakup wiaty przystankowej,

- §4270, 4300, 4430 koszty us³ug transportowych, wynajem
maszyn i urz¹dzeñ, op³aty za zanieczyszczanie �rodowiska,
op³. za trwa³y zarz¹d,

- §4410 krajowe podró¿e s³u¿bowe - 1 osoba,

- §4430 op³ata za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska,

- §4570 odsetki od nieterminowych wp³at w kwocie 386,44
dot. op³.za gospod. korzystanie ze �rodowiska

Dzia³ 700 Rozdzia³ 70005 Plan 339.212,00, Wykonanie
339.153,62 (99,98%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 koszty wynagrodzeñ oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne - dwa etaty,

- §4210 wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem nieru-
chomo�ci, zakup okien, kuchni gazowej,

- §4260 energia elektryczna i gaz dot. budynków mieszkal-
nych, budynków gospodarczych, budynku administracyj-
nego,

- §4270, 4300 remonty � ul. Nowowiejska (dwa budynki),

- §4410 krajowe podró¿e s³u¿bowe - 1 etat,

- §4430 op³aty z tyt. gospodarczego korzystania ze �rodowi-
ska,

- §4530 podatek od towarów i us³ug VAT

Dzia³ 900 Rozdzia³ 90001 Plan 384.247,00, Wykonanie
381.203,08 (99,21%)

- §4010, 4110, 4120 obejmuje wynagrodzenia oraz pochod-
ne od tych wynagrodzeñ - 6 etatów (kierownik, pracowni-
cy ekipy),

Poz. 1612
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- §4210 to wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem trzech
oczyszczalni �cieków, przepompowni i sieci kanalizacyj-
nej,

- §4260 koszty zu¿ycia energii elektrycznej trzech oczysz-
czalni �cieków i przepompowni, gazu w przepompowni,
wody w oczyszczalniach Ki¹czyn i Witkowice,

- §4270, 4300 bie¿¹ce naprawy sprzêtu-regeneracja silni-
ków, naprawy pomp, usuwanie awarii sieci kanalizacyj-
nych, badanie i odwadnianie osadów,

- §4410 krajowe podró¿e s³u¿bowe,

- § 4430 op³aty z tyt. gospodarczego korzystania ze �rodo-
wiska, op³.za trwa³y zarz¹d,

- §4530 podatek od towarów i us³ug VAT.

Dzia³ 900 Rozdzia³ 90003 Plan 147.924,00, Wykonanie
147.919,62 (100%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 obejmuje wynagrodzenia oraz
pochodne od tych wynagrodzeñ - 2 etaty

- §4210, 4300, 4430 wszelkie koszty zwi¹zane z oczyszcza-
niem gminy: zakup pojemników i worków na �mieci,
op³aty za sk³adowanie odpadów, op³aty na rzecz ochrony
�rodowiska,

Dzia³ 900 Rozdzia³ 90004 Plan 54.021,00, Wykonanie 54.001,10
(99,96%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 obejmuje wynagrodzenia oraz
pochodne od tych wynagrodzeñ - 1 etat,

- §4210 paliwo i czê�ci zamienne do kosiarek, zakup trawy
i krzewów,

- §6080 zakup traktora do koszenia trawy,

Dzia³ 900 Rozdzia³ 90095 Plan 322.773,00, Wykonanie
320.746,68 (99,37%)

- §4010, 4040, 4110, 4120 koszty wynagrodzeñ i pochod-
nych tych wynagrodzeñ dotycz¹ce zatrudnienia 4 osób
(kierowcy, sprz¹taczka),

- §4210 paliwo i czê�ci do autobusów i traktorów, materia³y
biurowe

- §4270, 4300 remonty pojazdów, op³aty telekomunikacyjne

- §4410 podró¿e s³u¿bowe pracowników,

- §4430 op³aty �rodowiskowe, op³aty i sk³adki dot. Pojaz-
dów.

Stan �rodków obrotowych na 2003-12-31 wynosi 108.643,11

Informacja o realizacji inwestycji za rok 2003 r.

1. Wybudowano drogê gminn¹ z Ka�mierza (obrêb Nowa
Wie�) do Gorszewic i w kierunku Witkowic, która stanowi
drogê dojazdow¹ do gruntów ornych. Przekazanie placu
budowy nast¹pi³o 06 maja 2003r. inwestycja zakoñczona
i oddana do eksploatacji zosta³a w lipcu 2003r. Efektem
przedsiêwziêcia inwestycyjnego jest droga utwardzona
o d³ugo�ci 3508,00 mb i szeroko�ci 4,00mb o nawierzchni

asfaltowej na podbudowie z t³ucznia, dla kategorii ruchu
KR2.

2. W dniu 24.03.2003 r. dokonano odbioru ostatecznego
wyremontowanej drogi dojazdowej do u¿ytków rolnych
w miejscowo�ci Ka�mierz, na dzia³ce nr. ewidencyjny 1223
(deptak). Roboty rozpoczêto 17.03.2003 r., zakoñczono
21.03.2003 r. Na odcinku 115 m wykonano nawierzchniê
z betonu asfaltowego o szeroko�ci 2,60 m, na podbudowie
z kruszywa ³amanego.

3. Dnia 30.09.2003 r. przyst¹piono do realizacji rozbudowy
stacji uzdatniania wody w miejscowo�ci Piersko. Zakres
robót objêtych zadaniem inwestycyjnym:

- odwiert studni o g³êboko�ci 165 m,

- likwidacja studni nieczynnej,

- zestaw hydroforowy drugiego stopnia,

- zbiorniki wyrównawcze 2 x 100 m3,

- roboty elektryczne zewnêtrzne i wewn¹trz obiektu,

- sieci zewnêtrzne, wodoci¹gowe i kanalizacyjne,

- zagospodarowanie terenu.

Trwa rozruch stacji. Przewidywany termin zakoñczenia zada-
nia styczeñ 2004r. W realizowanym obiekcie zainstalowane
zosta³y sterowniki (PCD.2 i IC 2001), które wskazuj¹ aktualne
stany na wy�wietlaczu ciek³okrystalicznym, steruj¹ prac¹ urz¹-
dzeñ technologicznych i informuj¹ o stanach awaryjnych tych
urz¹dzeñ. Zainstalowana zosta³a dodatkowa funkcja sterow-
nika � rejestracja w³amañ. Aktualne dane, stanów awaryjnych
oraz sygnalizacji w³amania s¹ przekazywane poprzez sieæ
GSM konserwatorowi stacji oraz kierownikowi ZUK.
4. Opracowano dokumentacjê projektowo-wykonawcz¹ wraz

kosztorysem inwestorskim na budowê dróg o nawierzchni
mineralno-bitumicznej j.n.:

- w miejscowo�ci Pólko, która stanowi drogê dojazdow¹
do bloków o d³ugo�ci 187,27 m i szer. 4,00 m,

- w miejscowo�ci Kopanina (dzia³ka nr 116) o d³ugo�ci
676,31 m i szr.4,00 m,

- w miejscowo�ci Witkowice, która stanowi drogê gminn¹
o d³ugo�ci 800 mb i szer.4,00 m � odcinek drogi od
mostku do drogi powiatowej w Witkowicach. Zamie-
rzenie inwestycyjne stanowi kontynuacjê wybudowa-
nej drogi gminnej Ka�mierz - Gorszewice � Witkowice.

5. W ramach projektu p.n.: �Budowa nowoczesnego syste-
mu zaopatrzenia w wodê mieszkañców Gminy Ka�mierz
na bazie przejêtych od AWRSP hydroforni oraz wodoci¹-
gów� Opracowano dokumentacjê projektowo-wykonawcz¹
wraz kosztorysami na budowê sieci wodoci¹gowej (prze-
sy³owej)

- Etap I obejmuje sieæ przebiegaj¹c¹ przez miejscowo�ci
Gaj Wielki � M³odasko - Bytyñ (wzd³u¿ drogi krajowej
A2) oraz miejscowo�ci Witkowice i Gorgoszewo
o ³¹cznej d³ugo�ci 11707 mb. Dokumentacja uwzglêd-
nia wymianê istniej¹cych przy³¹czy po trasie projekto-
wanej sieci.
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- Etap II obejmuje sieæ przebiegaj¹c¹ przez miejscowo-
�ci Piersko � Pólko � Wierzchaczewo - Sokolniki Wiel-
kie-Sokolniki Ma³e o ³¹cznej d³ugo�ci 9555mb Doku-
mentacja uwzglêdnia wymianê istniej¹cych przy³¹czy
po trasie projektowanej sieci.

6. Wykonano remont kot³owni maj¹cy na celu zmianê sys-
temu ogrzewania z czê�ciow¹ wymian¹ instalacji c.o.
i grzejników oraz doprowadzeniem ciep³ej wody u¿ytko-
wej do WC w ni¿ej wymienionych obiektach wiejskich:

- �wietlica wiejska w miejscowo�ci Pólko przyjêto w projek-
cie ogrzewanie olejowe kocio³ ki GN 1-03 o mocy 24 kW,

- w Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Kopaninie przyjêto
w projekcie ogrzewanie gazowe kocio³ Vissmann o mocy
24 kW.

Nale¿y nadmieniæ, ¿e prace zosta³y rozpoczête w roku 2002.
Kot³ownie zosta³y oddane do eksploatacji 10 stycznia 2003 r.
7. Dnia 15 kwietnia 2003 r. oddano do eksploatacji sieæ

wodoci¹gow¹ z rur PCV o ³¹cznej d³ugo�ci 342 mb wraz
z wymian¹ 12 przy³¹czy do budynków na Rynku w Ka�mie-
rzu.

8. Wybudowano i oddano do eksploatacji sieæ wodoci¹gow¹
do Sokolnik Ma³ych o d³ugo�ci 1116 z rur PCV o ø160.
W efekcie woda pitna dostarczana jest odbiorc¹ z dwóch
ujêæ � SUW w Ka�mierzu i Sokolnik Wielkich.

9. Wybudowano odcinek sieci wodoci¹gowej na osiedlu
domków jednorodzinnych w rejonie ul. Nowowiejskiej
z rur PCV ø160 o d³ugo�ci 132 mb.

10. Przyst¹piono do realizacji projektu pn.: �Budowa nowo-
czesnego systemu zaopatrzenia w wodê mieszkañców
Gminy Ka�mierz na bazie przejêtych od AWRSP hydrofor-
ni oraz wodoci¹gów�. Wybudowano wg dokumentacji
projektowej oznaczonej jako Etap II odcinek sieci od m.
Sokolniki Wielkie w kierunku Wierzchaczewa z rur PCV
ø 160 o d³ugo�ci 1018 mb. W efekcie woda dostarczana
jest z SUW w Sokolnikach Wielkich, a wy³¹czono z eksplo-
atacji SUW w Wierzchaczewie.

11. W listopadzie 2003 r. oddano do eksploatacji sieæ wodo-
ci¹gow¹ w miejscowo�ci Bytyñ o ³¹cznej d³ugo�ci 1987
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mb, która zaopatrywaæ bêdzie w wodê 68 nieruchomo�ci.
Do sieci pod³¹czonych zosta³o 11 dzia³ek.

12. Zakoñczono ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej
w miejscowo�ci Bytyñ na osiedlu licz¹cym 68 dzia³ek
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe 1 - ro-
dzinne. Oddano do eksploatacji kolektor o ³¹cznej d³ugo�ci
1.759 mb i pod³¹czono 11 nieruchomo�ci.

13. Wybudowano odcinek kanalizacji deszczowej o d³ugo�ci
78 mb w ul Reja w Ka�mierzu.

14. Trwaj¹ prace remontowe w stra¿nicy wiejskiej w Chlewi-
skach. Wymieniono 7 szt. okien z metalowych na PCV
wraz z monta¿em wew. i zew. parapetów. Wykonano
roboty murarskie: za³o¿ono stela¿ pod p³yty gipsowe,
ocieplono posadzkê styropianem i wylano masê beto-
now¹. Wykonano instalacjê wodno-kanalizacyjn¹ i zamon-
towano armaturê w pomieszczeniach WC.

15. Zaopatrzono w gaz kolejn¹ wie� Sokolniki Ma³e. Wybudo-
wano sieæ gazow¹ z rur PE o ³¹cznej d³ugo�ci 3 497mb
i pod³¹czono 38 nieruchomo�ci.

16. Przyst¹piono do ostatniego etapu budowy ubikacji pu-
blicznych w Ka�mierzu obejmuj¹cego prace budowlane,
instalacyjne, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie
przy³¹czy: gazowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Wybudowano sieæ wodoci¹gow¹ wraz z przy³¹czem
o ³¹cznej d³ugo�ci 82 mb oraz wykonano przy³¹cze elek-
troenergetyczne.

17. Zakoñczono budowê chodnika w Ka�mierzu ul. �wier-
czewskiego na odcinku od Urzêdu Poczty do ul. Prusa.

18. Wybudowano w Ka�mierzu �cie¿kê rowerow¹ z chodni-
kiem w odcinkach jn.:

- od ul. Sienkiewicza do ul. Jaworowej o szer. 2,45 m
d³ugo�ci 107 mb z p³ytek betonowych 35 x 35 x 5 cm
ryflowanych,

- od ul. Polnej do Le�niczówki o szer. 2,45 m i d³ugo�ci
205 mb z kostki brukowej betonowej.
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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY W £UBOWIE

o przebiegu wykonania bud¿etu gminy za 2003 r.

I. Ocena ogólna

Uchwalony przez Radê Gminy bud¿et na 2003 rok po uwzglêd-
nieniu zmian dokonanych w ci¹gu roku przewidywa³ realiza-
cjê dochodów w wysoko�ci 8.561.484 z³ i wydatków w wyso-
ko�ci 9.599.124 z³.
�ród³em pokrycia deficytu w kwocie 795.934 z³ s¹ po¿yczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska.
Dochody w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie
8.314.523 z³ co stanowi 97,11% planu, natomiast wydatki

zrealizowano w kwocie 9.110.457 z³ tj. 94,90% planu. Na
koniec okresu sprawozdawczego zad³u¿enie gminy wynosi³o
1.665.870 z³ w tym z tytu³u kredytów i po¿yczek d³ugotermi-
nowych 1.562.250 z³.
Natomiast nale¿no�ci na rzecz Gminy wynosi³y 374.256 z³
w tym zaleg³o�ci z tytu³u podatków i op³at wynosi³y 337.149
z³ oraz z tytu³u odsetek od tych zaleg³o�ci w kwocie 37.107 z³.
Realizacja dochodów bud¿etowych wg dzia³ów przedstawia
siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan po 
zmianach 

Dochody 
wykonane 

% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 857.000 678.278 79,14 
 01006  Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych 250.000 263.294 105,31 
  0830 Wp³ywy z us³ug (wp³ywy za wodê) 250.000 263.294  
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 600.000 412.440 68,74 

  6290 �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin pozyskane z innych 
�róde³ 

600.000 412.440  

 01022  
Zwalczanie chorób zaka�nych zwierz¹t oraz badania monitoringowe 
pozosta³o�ci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i 
produktach pochodzenia zwierzêcego 

7.000 2.544 36,34 

  0490 Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki samorz¹du 
terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw (op³aty za �w. m. p. zw.) 

7.000 2.544  

020   Le�nictwo 3.000 2.323 77,43 
 02095  Pozosta³a dzia³alno�æ 3.000 2.323 77,43 

  0830 Wp³ywy z us³ug (dotycz¹ czynszu od Kó³ £owieckich, realizacja bêdzie w 
II pó³roczu) 

3.000 2.323  

100   Górnictwo i kopalnictwo 25.000 34.923 139,70 
 10006  Pozosta³e górnictwo i kopalnictwo 25.000 34.923 139,70 
  0460 Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 25.000 34.923 139,70 

600   Transport i ³¹czno�æ 205.000 205.000 100,00 
 60016  Drogi publiczne gminne 205.000 205.000  

  629 �rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin, pozyskane z innych 
�róde³ 

175.000 175.000  

  630 
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy jednostkami 
samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ 
inwestycyjnych 

30.000 30.000  

700   Gospodarka mieszkaniowa 788.700 757.954 96,10 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 788.700 757.954 96,10 

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

6.700 10.923 163,0 

  0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at (wzrost warto�ci dzia³ek) 126.000 87.562 69,5 
  0770 Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asno�ci nieruchomo�ci 565.000 651.802 99,43 
  0830 Wp³ywy z us³ug (czynsz za lokale) 91.000 97.667 107,32 

750   Administracja publiczna 41.400 42.471 102,58 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 39.400 39.400 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

39.400 39.400 100,00 

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

   

 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2.000 3.071 153,55 
  0690 Wp³ywy z ró¿nych op³at 2.000 3.071 153,55 

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

12.875 12.875 100,00 
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 75101  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.044 1.044 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

1.044 1.044 100,00 

 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.831 11.831 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

11.831 11.831 100,00 

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

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z 
zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) 
ustawami 

200 200 100,00 

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

2.106.059 2.073.108 98,43 

 75601  Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych 3.000 10.645 354,83 

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

3.000 10.510 350,33 

  0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at - 135  

 75615  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, podatku od czynno�ci 
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at 
lokalnych 

759.000 679.085 89,47 

  0310 Podatek od nieruchomo�ci 620.000 584.336 94,27 
  0320 Podatek rolny 126.000 84.236 66,85 
  0330 Podatek le�ny 2.000 3.102 155,10 
  0340 Podatek od �rodków transportowych 7.000 4.470 63,85 
  0500 Podatek do czynno�ci cywilnoprawnych 4.000 1.075 26,87 
  0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at - 1.866  

 75616  
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku le�nego, od spadków i darowizn, 
podatków od czynno�ci cywilnoprawnych, podatków i op³at od osób 
fizycznych 

781.300 840.859 107,62 

  0310 Podatek od nieruchomo�ci 255.000 276.053 108,25 
  0320 Podatek rolny 370.000 376.381 101,72 
  0330 Podatek le�ny 1.000 1.309 130,90 
  0340 Podatek od �rodków transportowych 67.000 63.350 94,55 
  0360 Podatek od spadków i darowizn 3.000 8.242 274,73 
  0370 Podatek od posiadania psów 300 30 10,00 
  0450 Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynno�ci urzêdowe 5.000 3.620 72,40 
  0500 Podatek do czynno�ci cywilnoprawnych 60.000 102.111 170,18 
  0910 Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at 20.000 9.763 48,81 

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

72.000 75.480 104,83 

  0410 Wp³ywy z op³aty skarbowej 20.000 19.850 99,25 
  0480 Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu  52.000 55.630 106,98 
 75621  Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa  490.759 467.039 95,16 
  0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 483.759 449.367 92,89 
  0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7.000 17.672 252,45 

758   Ró¿ne rozliczenia 3.943.939 2.922.806 99,46 

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

3.203.656 3.203.656 100,00 

  2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 3.203.656 3.203.656 100,00 
 75802  Cze�æ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 463.386 463.386 100,00 
  2920 Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa 463.386 463.386 100,00 
 75805  Czê�æ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 246.897 246.897 100,00 
  2920 Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa 246.897 246.897 100,00 
 75814  Ró¿ne rozliczenia finansowe 30.000 8.867 29,55 
  0920 Pozosta³e odsetki 30.000 8.867 29,55 

801   O�wiata i wychowanie 34.329 34.329 100,00 
 80101  Szko³y podstawowe 18.063 18.063 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone 
gminom(zwi¹zkom gmin) ustawami 

3.063 3.063 100,00 

  2700 
�rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków 
gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, 
pozyskane z innych �róde³ 

15.000 15.000 100,00 

 



� 6359 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1613

 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 16.266 16.266 100,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 
zadañ bie¿¹cych gmin 

16.266 16.266 100,00 

853   Opieka spo³eczna 371.485 368.204 99,11 

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

16.300 13.019 79,87 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

16.300 13.019 79,87 

 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 226.373 226.373 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

226.373 226.373 100,00 

 85315  Dodatki mieszkaniowe 27.530 27.530 100,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 
zadañ bie¿¹cych gmin 

27.530 27.530 100,00 

 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 8.867 8.867 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

8.867 8.867 100,00 

 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 53.300 53.300 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

53.300 53.300 100,00 

 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.555 15.555 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

15.555 15.555 100,00 

 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 23.560 23.560 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

1.440 1.440 100,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych 
zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin) 

22.120 22.120 100,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 19.500 16.010 82,10 
 85404  Przedszkola 19.500 16.010 82,100 
  0830 Wp³ywy z us³ug 19.500 16.010 82,10 

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 127.997 149.582 116,86 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 55.000 64.899 118,00 
  0830 Wp³ywy z us³ug 55.000 64.899 118,00 
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 40.000 51.686 129,21 
  0830 Wp³ywy z us³ug 40.000 51.686 129,21 
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 32.997 32.997 100,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ 
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych 
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami 

32.997 32.997 100,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20.000 13.400 67,00 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 20.000 13.400 67,00 
  0830 Wp³ywy z us³ug 20.000 13.400  

926   Kultura fizyczna i sport 5.000 3.060 61,20 
 92601  Obiekty sportowe 5.000 3.060 61,20 
  0830 Wp³ywy z us³ug 5.000 3.060 61,20 
   Ogó³em 8.561.484 8.314.523 97,11 

 

Realizuj¹c plan dochodów gminy w 2003 r. osi¹gniêto wska�-
nik wykonania ogó³em 97,11% planu rocznego. Planowane
wp³ywy z tytu³u udzia³ów w podatku dochodowym od osób
fizycznych wykonano w 92,89%.Plan dotacji celowych na
zadania zlecone zrealizowano w 99,3%, wp³ywy z subwencji
ogólnej wykonano w 100,00%. Wp³ywy z dochodów w³asnych

zrealizowano w 94,13%. Wykonanie dochodów z pozosta³ych
�róde³ kszta³tuje siê w granicach planu i nie budzi wiêkszych
zastrze¿eñ. Zaleg³o�ci na koniec okresu sprawozdawczego
wynosi³y z³ 374.256, w tym zaleg³o�ci z tytu³u podatków i op³at
wynosi³y 337.149 z³ oraz z tytu³u odsetek od tych zaleg³o�ci
z³ 37.107. Zaleg³o�ci w podatkach i op³atach kszta³tuj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Nazwa Na pocz¹tek 2003 r. Na 31.12.2003 r. 
Podatek od nieruchomo�ci od osób prawnych 46.826 67.438 
Podatek od nieruchomo�ci od osób fizycznych 158.823 62.537 
Podatek rolny od osób prawnych 35.602 53.186 
Podatek rolny od osób fizycznych 68.254 32.440 
Podatek le�ny od osób fizycznych i prawnych 256 196 
Podatek od �rodków transportowych od osób fizycznych 8.834 37.132 
Czynsze 21.763 21.149 
Op³aty za wywóz �mieci 14.437 11.671 
Op³aty za wzrost warto�ci dzia³ek 83.751 34.616 
Op³aty za wieczyste u¿ytkowanie 1.184 1.364 
Podatek dochodowy op³acany w formie karty 
podatkowej 

10.040 12.311 

Podatek od spadków i darowizn 2.800 1.500 
Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 619 42 
Wp³ywy z tytu³u op³aty skarbowej 1.567 1.567 

Wszystkim podatnikom posiadaj¹cym zaleg³o�ci podatkowe
wysy³ano upomnienia. Wystawiono 20 tytu³ów wykonaw-
czych osobom fizycznym na kwotê 5.963 z³. Osobom praw-
nym wydano decyzje okre�laj¹ce zaleg³o�ci podatkowe, wy-
s³ano upomnienia. Wystawiono 11 tytu³ów wykonawczych na
kwotê 66.676 z³. Zaleg³o�ci w podatku rolnym od osób praw-
nych dotycz¹ Parafii Rzymsko - Katolickich. Kuria Metropoli-
tarna z³o¿y³a wniosek o umorzenie zaleg³o�ci, na który zosta³a
wydana decyzja odmowna. Kuria Metropolitarna na otrzy-
man¹ decyzjê odmown¹ z³o¿y³a odwo³anie do Samorz¹dowe-
go Kolegium Odwo³awczego.
W zaleg³o�ciach w czynszach kwota 10.170 z³ zostanie wyeg-
zekwowana przez Komornika S¹dowego. Do zalegaj¹cych
wysy³ano upomnienia. W wiêkszo�ci przypadków nie mo¿na
wszcz¹æ postêpowania egzekucyjnego, gdy¿ u osób zalegaj¹-

cych wystêpuj¹ okoliczno�ci, które mo¿na okre�liæ jako zagra-
¿aj¹ce egzystencji tzn. brak pracy, korzystanie z opieki spo-
³ecznej.
W zaleg³o�ciach z tytu³u wywozu nieczysto�ci kwota 3100 z³
dot. osób prawnych, a pozosta³a kwota osób fizycznych.
Zaleg³o�ci te zostan¹ wyegzekwowane w 2004 r.
Zaleg³o�ci w podatku od �rodków transportowych powsta³y
w wyniku nie z³o¿enia deklaracji przez osobê fizyczn¹, dla
której wydano decyzjê ustalaj¹c¹ wysoko�æ zobowi¹zania
w kwocie 23.000 z³. Kwoty te zostan¹ wyegzekwowane
w 2004 r. Z zaleg³o�ci tej wp³ynê³a w 2004 r. kwota 7.500 z³.

III. Realizacja wydatków bud¿etowych
Realizacja wydatków w poszczególnych dzia³ach przedstawia
siê nastêpuj¹co:

Dzia³ Rozdzia³ § Tre�æ Plan po 
zmianach 

Wydatki 
wykonane 

% 

010   Rolnictwo i ³owiectwo 2.194.934 1.898.471 86,49 
 01006  Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ wodnych 156.434 149.821 95,77 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 300 123  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19.300 19.255  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.600 1.529  
  4100 Wynagrodzenia prowizyjno � agencyjne 5.500 5.048  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 4.100 4.046  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 550 550  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.000 18.256  
  4260 Zakup energii 63.000 62.003  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 30.404 27.577  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 11.000 10.754  
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 680 680  
 01009  Spó³ki wodne 16.000 15.717 98,23 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.000 15.717  
 01010  Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi 2.009.000 1.720.800 85,65 
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 2.009.000 1.720.800  
 01024  Kontrola jako�ci gleb, ro�lin, produktów rolnych i spo¿ywczych 1.500 795 53 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.500 795  
 01030  Izby Rolnicze 11.000 10.993 99,94 

  2850 Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko�ci 2% uzyskanych 
wp³ywów z podatku rolnego 

11.000 10.993  

 01095  Pozosta³a dzia³alno�æ 1.000 345 34,50 
  4590 Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób osób fizycznych 1.000 345  

020   Le�nictwo 1.000 - - 
 02095  Pozosta³a dzia³alno�æ 1.000 - - 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 800 -  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 200   

600   Transport i ³¹czno�æ 542.700 527.324 97,17 
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 60014  Drogi publiczne powiatowe 6.000 5.000 83,33 

  6300 
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du 
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych 

6.000 5.000  

 60016  Drogi publiczne gminne 536.700 522.324 97,32 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 30.000 29.673  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 91.700 78.714  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 415.000 413.937  

700   Gospodarka mieszkaniowa 145.050 138.643 95,58 
 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 145.050 138.643 95,58 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 900 685  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 150 94  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 34.000 30.006  
  4260 Zakup energii 1.000 953  
  4270 Zakup us³ug remontowych 6.000 5.733  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 27.000 26.935  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 76.000 74.237  

710   Dzia³alno�æ us³ugowa 59.000 56.992 96,60 
 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 46.000 45.844 99,75 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 46.000 45.844  
 71014  Opracowania geodezyjno-kartograficzne 13.000 11.148 85,73 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 13.000 11.148  

750   Administracja publiczna 1.127.994 1.109.382 98,35 
 75011  Urzêdy wojewódzkie 39.400 39.400 100,00 
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 32.800 32.800  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 5.800 5.800  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 800 800  
 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 31.300 30.993 99,02 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 31.300 30.993  
 75023  Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 939.794 925.852 98,52 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 2.000 773  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 546.034 545.557  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 42.800 42.720  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 105.200 105.040  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 15.400 15.342  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 51.000 48.775  
  4260 Zakup energii 20.000 17.540  
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.500 3.456  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 109.100 105.007  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 16.000 15.975  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 6.000 5.670  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 12.760 12.760  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.000 7.237  
 75095  Pozosta³a dzia³alno�æ 117.500 113.137 96,29 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 27.000 26.850  
  4100 Wynagrodzenia agencyjno � prowizyjne 5.500 5.185  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 45.000 43.219  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 40.000 37.883  

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

12.875 12.875 100,00 

 75101  Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony 
prawa 

1.044 1.044 100,00 

  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 787 787  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 257 257  
 75110  Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 11.831 11.831 100,00 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 8.146 8.146  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 90 90  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 12 12  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.290 2.290  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.097 1.097  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 196 196  

754   Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa 150.500 145.096 96,40 
 75412  Ochotnicze stra¿e po¿arne 137.000 131.660 96,10 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.000 12.605  
  4260 Zakup energii 1.000 813  
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  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 16.000 14.262  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000 3.980  

  6230 
Dotacje celowe z bud¿etu na dofinansowanie kosztów realizacji 
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 
publicznych 

100.000 100.000  

 75414  Obrona cywilna 13.500 13.436 99,53 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 2.040 2.004  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 280 274  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 200 200  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 10.980 10.958  

757   Obs³uga d³ugu publicznego 72.000 71.561 99,39 

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

72.000 71.561 99,39 

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

72.000 71.561  

758   Ró¿ne rozliczenia 5.000 - - 
 75818  Rezerwy ogólne i celowe 5.000 - - 
  4810 Rezerwy 5.000 -  

801   O�wiata i wychowanie 3.570.624 3.506.307 98,20 
 80101  Szko³y podstawowe 2.154.207 2.117.997 98,32 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 89.700 86.553  
  3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 3.063 3.063  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.315.000 1.312.323  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 93.400 93.302  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 279.120 276.951  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 38.130 36.252  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 39.000 38.125  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 35.874 35.734  
  4260 Zakup energii 102.300 84.734  
  4270 Zakup us³ug remontowych 19.100 17.406  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 50.050 46.769  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 3.700 2.453  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 4.000 2.562  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 81.770 81.770  
 80104  Przedszkola 138.160 133.750 96,80 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 6.450 6.219  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94.500 92.903  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.300 6.080  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 19.520 19.186  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.650 2.622  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.000 1.000  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 5.740 5.740  
 80110  Gimnazja 990.160 974.689 98,43 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 44.500 43.348  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 624.460 620.537  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 45.500 45.001  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 127.600 127.600  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 17.200 17.113  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿. 24.000 22.788  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 4.000 3.624  
  4260 Zakup energii 42.000 37.486  
  4270 Zakup us³ug remontowych 15.000 14.285  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 4.500 2.928  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 1.500 474  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 1.000 605  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 38.900 38.900  
 80113  Dowo¿enie uczniów do szkó³ 253.838 251.515 99,08 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 250 69  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14.600 14.600  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 2.830 2.797  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 138 138  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 235.000 232.891  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 1.020 1.020  
 80146  Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli 17.993 12.090 67,19 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 17.993 12.090  
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 80195  Pozosta³a dzia³alno�æ 16.266 16.266 100,0 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 312 312  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 15.954 15.954  

851   Ochrona zdrowia 52.000 50.743 97,58 
 85154  Przeciwdzia³anie alkoholizmowi 52.000 50.743 97,58 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.200 5.500  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 700 693  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 100 94  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 9.500 9.202  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 35.500 35.254  

853   Opieka spo³eczna 547.145 529.879 96,84 

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

16.300 13.019 79,87 

  4130 Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne 16.300 13.019  
 85314  Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 272.673 272.673 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 262.206 262.206  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 10.467 10.467  
 85315  Dodatki mieszkaniowe 87.530 81.140 92,70 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 87.530 81.140  
 85316  Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze 8.867 8.867 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 8.867 8.867  
 85319  O�rodki pomocy spo³ecznej 106.830 103.375 96,70 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ 1.500 840  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70.700 70.000  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.650 5.173  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 14.360 14.350  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.010 1.973  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.500 2.346  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 2.900 1.993  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 5.000 4.490  
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.210 2.210  
 85328  Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze 2.700 2.670 98,89 
  3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 2.700 2.670  
 85378  Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych 15.555 15.555 100,00 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 15.555 15.555  
 85395  Pozosta³a dzia³alno�æ 36.690 32.580 88,80 
  3110 �wiadczenia spo³eczne 23.560 23.560  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8.450 4.920  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.000 918  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 1.400 952  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 300 258  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.300 1.292  
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 680 680  

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 325.164 301.674 92,78 
 85401  �wietlice szkolne 121.474 112.994 93,02 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 1.800 1.151  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89.600 83.082  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.760 4.901  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 17.240 17.170  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 2.268 1.884  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 4.806 4.806  
 85404  Przedszkola 188.290 173.388 92,08 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 6.000 5.595  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 104.000 97.722  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.500 6.735  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 19.000 17.907  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 2.900 2.619  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 13.000 11.503  
  4220 Zakup �rodków ¿ywno�ci 12.000 10.867  
  4260 Zakup energii 8.500 5.798  
  4270 Zakup us³ug remontowych 3.500 3.268  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 5.200 5.090  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 200 94  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 300 -  
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 6.190 6.190  
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 85412  Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej 14.600 14.494 99,27 
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 40 38  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 100 5  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 250 248  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 14.210 14.203  
 85446  Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 800 798 99,75 
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 800 798  

900   Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska 542.968 529.183 97,46 
 90001  Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 176.038 166.710 94,70 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ 1.000 66  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29.100 29.095  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.350 2.323  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 6.050 6.041  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 830 826  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 16.870 13.820  
  4260 Zakup energii 65.000 63.889  
  4270 Zakup us³ug remontowych 5.000 4.326  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 48.318 45.073  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 500 231  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 1.020 1.020  
 90003  Oczyszczanie miast i wsi 180.133 176.710 98,10 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 1.000 758  
  4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 73.000 72.976  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.600 4.600  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 15.293 15.209  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 3.200 3.162  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 14.000 12.164  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 67.000 65.801  
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 2.040 2.040  
 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2.000 1.941 97,05 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 600 541  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 1.400 1.400  
 90015  O�wietlenie ulic, placów i dróg 184.797 183.822 99,47 
  4260 Zakup energii 83.994 83.898  
  4270 Zakup us³ug remontowych 75.803 75.765  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 25.000 24.159  

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 128.060 115.666 90,32 
 92109  Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 41.000 36.971 90,17 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 5.700 5.328  
  4260 Zakup energii 24.000 20.803  
  4270 Zakup us³ug remontowych 8.000 7.772  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 2.805  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 300 263  
 92116  Biblioteki 81.460 74.840 91,87 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 200 114  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52.000 48.293  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.000 2.576  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne 10.000 9.519  
  4120 Sk³adki na fundusz pracy 1.400 1.299  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.350 1.582  
  4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek 9.000 8.985  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 850 823  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 289  
  4440 Odpisy na Zak³adowy Fundusz �wiadczeñ Socjalnych 1.360 1.360  
 92195  Pozosta³a dzia³alno�æ 5.600 3.855 68,84 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 2.600 884  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 3.000 2.971  

926   Kultura fizyczna i sport 122.110 116.661  
 92601  Obiekty sportowe 89.710 84.832 94,56 
  3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ 500 228  
  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41.000 39.723  
  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.300 2.288  
  4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 8.400 8.242  
  4120 Sk³adki na Fundusz Pracy 1.350 1.218  
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 6.600 6.210  

 



� 6365 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 74 Poz. 1613

  4260 Zakup energii 10.000 8.433  
  4270 Zakup us³ug remontowych 400 304  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 7.000 6.779  
  4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe 300 -  
  4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki 500 362  
  4440 Odpisy na zak³adowy fundusz �wiadczeñ socjalnych 1.360 1.360  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych 10.000 9.685  
 92695  Pozosta³a dzia³alno�æ 32.400 31.829 98,24 
  4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia 20.280 19.709  
  4300 Zakup us³ug pozosta³ych 12.120 12.120  
   Ogó³em wydatki 9.599.124 9.110.457 94,91 

 

Z przedstawionego zestawienia wynika, ¿e realizacja wydat-
ków w poszczególnych dzia³ach przebiega³a w granicach
planu. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki na finansowanie
inwestycji gminnych wynosi³y 2.250.055 z³. Pozosta³a kwota
to wydatki bie¿¹ce, a wiêc wynagrodzenia osobowe, pochod-
ne od wynagrodzeñ tj. sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
i fundusz pracy, odpisy na fundusz �wiadczeñ socjalnych,
wydatki na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
zleconych gminie. Dotacje na realizacje zadañ bie¿¹cych
zleconych gminie oraz dotacje na dofinansowanie w³asnych
zadañ bie¿¹cych wykorzystane zosta³y zgodnie z przeznacze-
niem. Realizacja wydatków bud¿etowych przedstawia siê
nastêpuj¹co:
Dzia³ 010 - Rolnictwo i ³owiectwo Wydatki w tym dziale
dotycz¹:
- wynagrodzenia pracownika 19.255 z³,

- wynagrodzenie roczne 1.529 z³,

- ubezpieczenia spo³eczne 4.046 z³,

- sk³adki Fundusz Pracy  550 z³,

- wynagrodzenia umowy zlecenia na inkaso 12.203 z³,

- naprawa pompy, wodomierzy, art. malarskie  11.358 z³,

- artyku³y do naprawy sieci, przy³¹czy 17.972 z³,

- energia elektryczna  62.003 z³,

- op³aty za badanie i pobór wody 11.113 z³,

- dozór techniczny 970 z³,

- czyszczenie rowów melioracyjnych  15.717 z³,

- budowa oczyszczalni w Przyborowie 1.481.617 z³,

- budowa kanalizacji w Wierzycach  103.391 z³,

- rozbudowa oczyszczalni w Dziekanowicach 84.210 z³,

- dokumentacja na kanalizacjê w Rybitwach, ¯ydówku,
Siemianowic 51.582 z³,

- badanie gleby 795 z³,

- wp³aty na rzecz Izb Rolniczych 10.993 z³,

- odszkodowanie za grunty na drogi gminne  345 z³.

Dzia³ 600 - Transport i ³¹czno�æ

- projekt dokumentacji technicznej budowy chodnika
w Fa³kowie 5.000 z³,

- zakup kruszywa, piasku na drogi 11.929 z³,

- zakup wiaty przystankowej oraz materia³y do naprawy
przystanków 9.314 z³,

- materia³y na parking 6.000 z³,

- wykonanie wjazdu do szko³y w Fa³kowie 2.938 z³,

- od�nie¿anie dróg 4.621 z³,

- równanie dróg i transport kamienia 38.815 z³,

- remont drogi w Dziekanowicach 2.892 z³,

- remont drogi w Wo�nikach 12.356 z³,

- remont kolektora deszczowego i czyszczenie rowu
6.734 z³,

- inwentaryzacja, mapy geodezyjne, projekty 9.896 z³,

- projekt drogi na Dziekanowice 4.000 z³,

- budowa chodnika w £ubowie 33.944 z³,

- budowa drogi Fa³kowo - Dziekanowice 86.911 z³,

- budowa drogi Wierzyce - Imielno 289.082 z³,

Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- zakup opa³u do Domu Nauczyciela oraz do budynku
w Wierzycach 22.540 z³,

- materia³y do remontu budynków gminnych (drzwi, okna)
7.767 z³,

- naprawa komina w £ubowie, pieca kaflowego w Rzegno-
wie oraz opierzenie i wentylacja, pieców w Owieczkach,
Wierzycach, oraz prace dekarskie w Imielnie 7.375 z³,

- operaty szacunkowe, badanie ksi¹g wieczystych, wypisy
z gruntów, op³aty s¹dowe, og³oszenia 14.585 z³,

- umowa zlecenie palacza 3.500 z³,

- koszt wykupu O�rodka Zdrowia w £ubowie 74.237 z³.

Dzia³ 710 - Dzia³alno�æ us³ugowa

- operaty szacunkowe, mapy geodezyjne, aktualizacja map
11.148 z³,

- plany zagospodarowania przestrzennego, wyci¹gi z ewi-
dencji gruntów, opisy map 45.844 z³.

Dzia³ 750 - Administracja publiczna

- wynagrodzenia i pochodne z dotacji na zadania zlecone
39.400 z³,

- diety radnych, komisji, wynagrodzenie przewodnicz¹cego
30.933 z³,
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- wynagrodzenia pracowników  545.557 z³,

- ubezpieczenia spo³eczne 105.040 z³,

- Fundusz Pracy 15.342 z³,

- wynagrodzenie roczne 42.720 z³,

- zakup czasopism, druków, dzienników oraz wyposa¿enia
do biur 28.585 z³,

- wersja sieciowa, programy i opieka nad programem kom-
puterowym 15.941 z³,

- �rodki czysto�ci, apteczka  2.184 z³,

- artyku³y do bie¿¹cych remontów, kostka brukowa
10.538 z³,

- prace elektryczne, urz¹dzenie odbiorcze  5.096 z³,

- naprawa kserokopiarki 2.963 z³,

- op³aty za telefony, przesy³ki pocztowe oraz prowizja od
przelewów i inne  80.795 z³,

- sk³adki WOKiS i Stowarzyszenie Gmin 6.216 z³,

- ubezpieczenie sprzêtu i budynku 1.374 z³,

- szkolenia pracowników 3.661 z³,

- zakup komputerów  7.237 z³,

- inkaso so³tysów za zbierane podatki 5.185 z³,

- rycza³ty i diety so³tysów  26.850 z³,

- organizacja Dnia Seniora 4.209 z³,

- dofinansowanie Dnia Stra¿aka oraz festiwalu Europa bez
granic 3.688 z³,

- koncert na rzecz ochrony �rodowiska  1.500 z³,

- budowa parkingu i pla¿y w Dziekanowicach 35.919 z³,

- organizacja Do¿ynek Gminnych 5.771 z³

- organizacja zawodów p³ywackich 8.875 z³,

- konkurs Gmina przyjazna �rodowisku 1.830 z³,

- delegacja z Francji 1148 z³.

Dzia³ 751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowe,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa

- koszty przeprowadzenia referendum  11.831 z³,

- spis i aktualizacja wyborców  1.044 z³.

Dzia³ 754 - Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿a-
rowa

- zakup mundurów oraz paliwa  9.670 z³,

- naprawa samochodów, przegl¹dy i ubezpieczenia 4.750 z³,

- wynagrodzenia za akcje stra¿aków i kierowców 9.936 z³,

- artyku³y do remontów pomieszczeñ OSP 2.366 z³,

- modernizacja systemu zamontowania syreny w OSP £ubo-
wo 2.975 z³,

- dofinansowanie zakupu samochodu stra¿ackiego dla OSP
w £ubowie 100.000 z³,

- zakup wiertarki do magazynu obrony cywilnej 189 z³,

- wynagrodzenie i pochodne za prace zlecone w ramach
obrony cywilnej  13.236 z³.

Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego

- odsetki od kredytów i po¿yczek 71.561 z³,

Dzia³ 801 - O�wiata i wychowanie

- wynagrodzenia w szko³ach i oddzia³ach przedszkolnych
1.405.226 z³,

- ubezpieczenia spo³eczne 296.137 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy  38.874 z³,

- wynagrodzenia roczne 99.382 z³,

- zakup wyk³adziny, art. do remontu i siatki ogrodowej
szko³a £ubowo 2.884 z³,

- art. do remontów szkó³ w Fa³kowie i Lednogórze 2.524 z³,

- remont - szko³a Wo�niki 3.650 z³,

- naprawa CO, urz¹dzenia sanitarne, artyku³y remontowe,
naprawa pieca oraz prace elektryczne - szko³a Owieczki

4.725 z³,

- zakup sprzêtu nag³a�niaj¹cego - szko³a w Wo�nikach
i Fa³kowie  4.184 z³,

- zakup krzese³ i komputera - szko³a £ubowo 4.340 z³,

- zakup komputerów oraz licencji - szko³a Fa³kowo 13.343 z³,

- zakup komputerów i licencji - szko³a Lednogóra 14.321 z³,

- zakup komputera i czê�ci wymiennych - szko³a Owieczki
2.688 z³,

- zakup stolików i tablic - szko³a Owieczki 2.046 z³,

- zakup zabawek do oddzia³ów przedszkolnych  1.000 z³,

- zakup pomocy naukowych w Lednogórze  900 z³,

- przegl¹dy pieców CO, prace elektryczne, wymiana grzej-
ników - szko³y gminne 10.122 z³,

- naprawa dachu i wymiana pompy - szko³a Lednogóra
7.311 z³,

- wymiana pieca CO - szko³a Owieczki 25.000 z³,

- koszty ogrzewania i energii w szko³ach 84.734 z³,

- zakup podrêczników dla uczniów rozpoczynaj¹cych naukê
w klasach pierwszych  3.063 z³,

- wynagrodzenia w gimnazjum  620.537 z³,

- ubezpieczenia spo³eczne  127.600 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy 17.113 z³,

- wynagrodzenia roczne  45.001 z³,

- siatka ogrodzeniowa i art. do remontu gimnazjum
3.998 z³,

- wymiana okien w gimnazjum 12.012 z³,

- zakup stolików i krzese³ w gimnazjum  2980 z³,

Poz. 1613
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- zakup ksi¹¿ek i pomocy naukowych, odtwarzacza - gimna-
zjum 3.624 z³,

- energia i ogrzewanie gimnazjum 37.486 z³,

- przegl¹d pieca CO, konserwacja dachu, prace elektryczne
i zewnêtrzne prace malarskie - gimnazjum 12.784 z³,

- dop³aty do czesnego dla studiuj¹cych nauczycieli
12.090 z³,

- wynagrodzenie opiekunek dowo¿onych dzieci  14.600 z³,

- dowóz zorganizowany do szkó³ 221.267 z³,

- zakup biletów miesiêcznych dla doje¿d¿aj¹cych dzieci do
szkó³  11.624 z³,

- �wiadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli
15.954 z³.

Dzial 851 - Ochrona zdrowia

- diety komisji 5.500 z³,

- obóz dla dzieci z rodzin zagro¿onych  24.800 z³,

- zakup podrêczników dla dzieci 8.217 z³,

- prenumerata czasopism  320 z³,

- wynagrodzenie psychologa  9.720 z³,

- badania lekarskie dla uzale¿nionych  810 z³,

- spektakl profilaktyczny  900 z³.

Dzia³ 853 - Opieka spo³eczna

- sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne  13.019 z³,

- �wiadczenia spo³eczne i sk³adki na ubezpieczenia spo³ecz-
ne dla podopiecznych GOPS  272.673 z³,

- dodatki mieszkaniowe  81.140 z³,

- zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne 8.867 z³,

- wynagrodzenia pracowników GOPS 70.000 z³,

- ubezpieczenia spo³eczne 14.350 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy  1.973 z³,

- wynagrodzenia roczne  5.173 z³,

- zakup artyku³ów biurowych, materia³ów do remontu GOPS-
u  2.346 z³,

- op³aty telefoniczne, delegacje 6.483 z³,

- us³ugi opiekuñcze 2.670 z³,

- pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klêski
suszy 15.555 z³,

- do¿ywianie oraz wyprawki dla uczniów klas pierwszych
23.560 z³,

- p³ace pracownika O�rodka Rehabilitacji oraz pochodne
7.048 z³.

Dzia³ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- p³ace pracowników �wietlic i przedszkola 180.804 z³,

- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  35.077 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy 4.503 z³,

- wynagrodzenia roczne 11.636 z³,

- zakup �rodków ¿ywno�ci w przedszkolu 10.867 z³,

- zakup art. do remontu tablicy informacyjnej i kuchni
gazowej  9.615 z³,

- energia i gaz  5.798 z³,

- naprawa, pieca co i prace elektryczne 3.268 z³,

- wynagrodzenie higienistki 2.750 z³,

- ogrodzenie przedszkola  1.800 z³,

- dofinansowanie do wypoczynku dzieci i m³odzie¿y
 14.494 z³,

- dop³aty do czesnego dla nauczycieli 798 z³.

Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska

- wynagrodzenie pracowników 102.071 z³,

- wynagrodzenie roczne  6.923 z³,

- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne  21.250 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy 3.988 z³,

- zakup worków do osadu  1.500 z³,

- zakup materia³ów na oczyszczalnie i do przy³¹czy kanali-
zacyjnych  11.738 z³,

- energia elektryczna  63.889 z³,

- op³aty za gospodarcze korzystanie ze �rodowiska 7.081 z³,

- koszty pobierania próbek  7.122 z³,

- wywóz nieczysto�ci, osadu  9.111 z³,

- przegl¹dy i naprawy na oczyszczalni  5.650 z³,

- koncepcja gospodarowania �ciekami 9.000 z³,

- operaty wodno - prawne  5.880 z³,

- paliwa do samochodu, kosiarek 7.593 z³,

- zakup taczki i motowiertarki 934 z³,

- przegl¹dy, naprawa samochodu, kosiarek 5.934 z³,

- wywóz nieczysto�ci sta³ych 48.891 z³,

- op³aty za sk³adowanie odpadów 2.560 z³,

- obs³uga wysypiska  2.100 z³,

- zakup wyposa¿enia, materia³ów dla pracowników fizycz-
nych 1.567 z³,

- zakup drzewek i krzewów dla szko³y w Wo�nikach oraz na
boisko gminne oraz konserwacja drzew 1.941 z³,

- koszt o�wietlenia dróg  83.898 z³,

- raty za unowocze�nienie o�wietlenia oraz konserwacja
75.765 z³,

- dobudowa o�wietlenia ulicznego w Lednogórze i £ubowie
6.955 z³,

Poz. 1613
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- projekty o�wietlenia Fa³kowo, Wierzyce i Dziekanowice
3.294 z³,

- o�wietlenie Wierzyce 13.910 z³.

Dzia³ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- zakup karniszy, firan, �rodków czysto�ci - �wietlica
w £ubowie 1.278 z³,

- zakup desek i farby na ³awki oraz przy³¹cze kanalizacyjne
- �wietlica Lednogóra  672 z³,

- zakup ¿aluzji - �wietlica Rzegnowo 750 z³,

- prace malarskie, posadzka - �wietlica Wo�niki  1.774 z³,

- wymiana okien i prace malarskie - �wietlica Strychowe
752 z³,

- koszty ogrzewania i energii w �wietlicach  20.803 z³,

- przegl¹dy pieców CO w �wietlicach 535 z³,

- wymiana pieca CO w ¯ydówka 4.700 z³,

- op³aty za opiekê nad �wietlicami 2.805 z³,

- wynagrodzenia pracowników biblioteki 48.293 z³,

- wynagrodzenie roczne  2.576 z³,

- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 9.519 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy  1.299 z³,

- zakup czasopism i ksi¹¿ek do biblioteki gminnej 10.567 z³,

- organizacja Lednickiej Wiosny Poetyckiej 2.864 z³,

- spotkania z pisarzami 991 z³.

Dzia³ 926 - Kultura fizyczna i sport

- wynagrodzenia pracowników 39.723 z³,

- wynagrodzenia roczne 2.288 z³,

- sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne 8.242 z³,

- sk³adki na Fundusz Pracy  1.218 z³,

- zakup gazu 8.433 z³,

- przewozy zawodników na zawody sportowe 470 z³,

- zakup trawy, nawozów na boisko sportowe oraz paliwa do
koszenia trawy 2.544 z³,

- zakup drabiny i materia³ów malarskich na sale oraz wie-
szaków na zaplecze boiska 1.477 z³,

- organizowanie zajêæ na sali w Fa³kowie, Lednogórze
i £ubowie  3.949 z³,

- niwelacja boiska w Lednogórze i otwarcie boiska 3.212 z³,

- zakup ¿wiru i kostki brukowej oraz koszt o�wietlenia
boiska sportowego  9.685 z³,

- op³ata trenera, zakup sprzêtu sportowego - klub Piast
16.000 z³,

- zawody p³ywackie  5.415 z³,

- zakup sprzêtu dla szkó³ oraz organizacja Dnia Sportu
w szko³ach 6.060 z³,

- bieg Lechitów 842 z³.

Wójt Gminy
(�) mgr in¿. Andrzej £ozowski
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