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Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy Krzykosy 
w I półroczu 2010r. 

 

Budżet Gminy  na 2010 rok został uchwalony  dnia  29 grudnia 2009 roku uchwałą  

Nr XXXV/225/2009 w następujących wysokościach: 

                      - dochody          15.694 767 zł 

                      - wydatki           17.805.769,64 zł 

Następnie został zmieniony:   

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVI/229/2010 z dnia 15 stycznia 2010r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXVIII/237/2010 z dnia 16 lutego 2010r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXXIXI/239/2010 z dnia 16 marca  2010r 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLI/248/2010 z dnia 7 maja  2010r 

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 186/2010 z dnia 18 maja 2010r. 

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 189/2010 z dnia 25 maja 2010r 

Zarządzeniem  Wójta Gminy Krzykosy Nr 191 /2010 z dnia 15 czerwca 2010r 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/260/2010 z dnia 29 czerwca 2010r 

 

Ostatecznie plan po zmianach wynosi: 

- po stronie dochodów 16.360.136,34 zł, 

- po stronie wydatków 19.852.661,95 zł. 

 

Planowane jest pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 3.492.525,61 zł kredytem 

długoterminowym  w wys. 2.313.746,86 oraz wolnych środków w wysokości 1.178.778,75 zł. 

 

DOCHODY 

 

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco : 

A. Dochody majątkowe 574.637,00 zł tj. 3,51 %   

B. Dochody bieżące  15.785.499,34 zł tj. 96,49% 

w tym: 

I.   Dotacje            2.536.496,00zł tj.  15,50 %  

II.  Subwencje                              8.277.074,00   zł tj.  50,60 % 

III. Pozostałe dochody                 4.971.929,34   zł tj.  30,39 % 
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Dochody w I półroczu 2010r. wykonane zostały w 52,28  % na  planowane 

16.360.136,34 złotych zrealizowano 8.552.499,64 zł                                                                                          

 

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco : 

 

A. Dochody majątkowe   75.090,00 zł tj. 13,07 % planu  

w tym: 

 

1.Dotacje ze środków Unii Europejskiej  

W budżecie zaplanowane zostały dochody z tyt. dotacji ze środków Unii Europejskiej w 

wysokości 315.637 zł na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Witowo- Pięczkowo. 

Obecnie trwa ocena wniosków przez Urząd Marszałkowski. 

2. Dochody z mienia 

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 259.000 zł. Dochody zrealizowano 

w wysokości 75.090,00 zł, tj. 28,99% w tym: 

- sprzedaż 2lokali mieszkalnych 32.890,00 
- sprzedaż gruntu (1 działka)  42.200,00 
 

Rozpoczęto procedurę sprzedaży działki budowlanej w miejscowości Sulęcinek o wartości 

ponad 100.000 zł. Pozostałe wpływy zostaną zrealizowane w II półroczu 2010r. 

 

B. Dochody bieżące  8.477.409,64 zł tj. 53,70%  planu 

w tym: 

I.  Dotacje  1.337.266,05zł tj. 52,72% planu 

II.  Subwencje  4.701.466,00 zł tj. 56,80 % planu                              

III. Dochody własne 2.438.677,59 zł tj. 49,05 % planu 

 

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1.  

 

I. Dotacje 

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
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Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały 

w 50,93%, na planowane 2.370.500 zł wpłynęło 1.207.237,48 zł. 

 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

01095 zwrot podatku akcyzowego rolnikom 179.998,00 179.997,48 100,00 % 
75011 zadania z zakresu administracji 

publicznej – Urzędy Wojewódzkie 
56.800,00 28.008,00  49,31% 

75101 Krajowe Biuro Wyborcze – aktualizacja i 
utrzymanie rejestru wyborców 

1.070,00 534,00 49,91% 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

18.181,00 18.181,00 100% 

85212 Świadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny 

2.113.300,00 980.000,00 46,37% 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 
świadczeń z pomocy społecznej i 
świadczeń rodzinnych 

1.151,00 517,00 44,92% 

 

W 100% wpłynęła dotacja na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na 

poziomie 44,92% zrealizowano dochody na składki na ubezpieczenia zdrowotne od 

świadczeń rodzinnych , na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wpłynęły 

dochody w wysokości 46,37% planu. Pozostałe dotacje wpłynęły na poziomie ok. 50%. 

 

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 69,34%, na 

planowane 116.286 zł wpłynęło 80.631zł. Poszczególne dotacje celowe na  

dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących 

wysokościach: 

 

 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

80101 Oświata i wychowanie (Radosna Szkoła) 11.973,00 11.973,00 100% 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji  społecznej 

860,00 669,00 77,79% 

85214 dofinansowanie wypłaty zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej 

11.778,00 7.375,00 62,61% 

85216 Zasiłki stałe z ośrodka pomocy 
społecznej 

9.930,00 6.124,00 61,67% 

85219 dofinansowanie utrzymania Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

44.097,00 19.542,00 44,31% 

85295 dofinansowanie programu „Pomoc 23.200,00 20.500,00 88,36% 
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państwa w zakresie dożywiania” 
85415 dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów –stypendia i 
„Wyprawka szkolna” 

14.448,00 14.448,00 100,00% 

 

Dotacje zostały wykonane na poziomie ok. 60-100%. Wyjątek stanowi dotacja w rozdziale 

85219 na dofinansowanie wypłat dla pracownika socjalnego za pracę w terenie. Pomimo 

niższego wykonania wpływu dotacji, zadania, na które były przeznaczone dotacje zostały 

zrealizowane. 

3. Dotacje ze środków Unii Europejskiej  

W rozdziałach 75862 oraz 85395 zaplanowano dotację w łącznej wysokości 49.710 zł 

(42.253,50 zł – rozdział 75862 oraz 7.456,50 zł -  rozdział85395) w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach"; Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich"; 

Projekt "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pięczkowie" 

Uzyskano dochody w łącznej wys. 49.397,57 zł. (41.987,93 zł – rozdział 75862 oraz 

7.409,64 zł -  rozdział 85395) tj. 99,37% planu. 

 

II. Subwencje  

Subwencje  z  budżetu  państwa  w I połowie 2010r. wpłynęły  w wysokości 56,80% 

planowanych, tj. w  kwocie 4.701.446 zł. 

 

III. Pozostałe dochody  

Pozostałe dochody wykonane zostały w I połowie 2010r. w wysokości 2.438.677,59 zł tj. 

49,05 %  

W dziale 020 dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich  zostaną przekazane przez 

Starostwo Powiatowe w II półroczu 2010r. 

W dziale 400 dochody ze sprzedaży wody zrealizowano w 35,99 % . Wpłynęło 

130.192,31 zł z tytułu usług oraz 1.180,28 zł z tytułu odsetek za zwłokę.  

Sprzedano 80.975,6 m3 wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą 56.788,23zł.W 

stosunku do stanu na 31.12.2009roku zaległość zwiększyła się prawie o 64%. Zauważyć 

należy jednak, że na dzień 30.06.2009r. zaległość wynosiła 67.313,87 zł. Z tytułu odsetek 

za zwłokę zaległość wynosi 7.688,28 zł. W celu wyegzekwowania przygotowano 315 

wezwań do zapłaty .Ostatecznie planowane jest odcięcie dopływu wody oraz wyznaczenie 

punktu czerpania wody. Na bieżący okres sprawozdawczy w skutek nieuregulowania 
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zaległości z poprzedniego roku jedno gospodarstwo domowe z miejscowości Sulęcin ma 

odcięty dopływ wody.  

W dziale 600 Transport i łączność- uzyskano nieplanowane dochody z tytułu 

odszkodowania za uszkodzony w wypadku drogowym przystanek w Miąskowie w wys. 

3.416,00 zł. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z majątku gminy zostały omówione 

wcześniej. 

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły  7.024,56 zł tj. 98,80% 

planu. W II półroczu wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości nie będą 

realizowane ze względu na termin płatności przypadający na 31.03.2010r.  

Dochody tytułu najmu i dzierżaw wpłynęły w wysokości 35.263,89 tj. 54,34%  planu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą 18.091,69 złotych. Z tytułu odsetek wpłynęło 13,10 zł. 

Zaległość z tytułu odsetek wynosi 5.731,60 zł. W celu wyegzekwowania należności, w I 

półroczu 2010r., doręczono 6 wezwań do zapłaty, z jedną osobą zawarto ugodę 

pozasądową dotyczącą spłaty zaległości z tyt. czynszu. 

W dziale 710 dochody związane z działalnością usługową zostały wykonane w wys. 5.000 

zł. tj. 100% w stosunku do planowanych (z tytułu otrzymanych darowizn na koszty 

administracyjne dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego). 

Wdziale 750 dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej wykonane zostały w wysokości 6,20 zł i wynikają z opłat za wydanie informacji 

adresowej. W § 097 uzyskano 3.416 zł z tytułu rozliczeń z ubiegłego roku .  

W dziale 754 uzyskano darowiznę od OSP Sulęcin w wysokości 1.500 zł z 

przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 75412 oraz od OSP Krzykosy w 

wysokości 1.400 zł . 

 

W dziale 756  dochody wykonane zostały w 45,37%. 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 

realizowane przez Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. wyniosły 2.001,22 tj. 50,03 % planu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą  5.784,87zł.  
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Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 51,61%, natomiast 

wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  od osób fizycznych 

zrealizowano w 51,89%. Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy 

zauważyć, że dochody z poszczególnych podatków, zarówno od osób prawnych, jak 

również od osób fizycznych zostały wykonane w ponad 50%. Poniżej 50% wykonany 

został podatek od  środków transportowych opłacany przez osoby prawne oraz podatek od 

czynności cywilnoprawnych opłacany przez osoby fizyczne. W ponad 100% rocznego 

planu wykonane zostały dochody z podatku od spadków i darowizn. Podatek od czynności 

cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn realizowany jest przez Urząd Skarbowy, 

dlatego jest trudny do oszacowania. Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości 

łącznej 1.513,35 zł od osób prawnych i fizycznych. 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw wykonano w 43,55%.Poniżej 50% uzyskano wpływy z opłaty skarbowej 

(43,74%), eksploatacyjnej (33,51%), innych opłat lokalnych (18,89%) oraz z opłaty za 

koncesje i licencje (0,34%). Wpływy z tyt. odsetek od nieterminowych wpłat wykonano w 

35,49 %. W §069 uzyskani dochód w wys. 4545,70 zł przy planowanych 100,00 zł. 

Udziały gminy w podatkach stanowiących wpływy z różnych opłat wykonano w 40,13%. 

Niższe niż przewidywano były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, 

których udziały uzyskano na poziomie 40,41%, Natomiast udziały od osób prawnych 

wykazują wartość minusową za względu na korekty sprawozdań złożone przez Urzędy 

Skarbowe. 

W rozdziale 75647 wpłynęły dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień w wysokości 

730,40 zł.  

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 182.356,53 zł . Zaległości od osób 

prawnych wynoszą 6.022,00 zł, natomiast od osób fizycznych 144.308,31 zł, a zaległość 

związana z opłatą planistyczną wynosi 26.241,35 zł. Największa zaległość występuje w 

podatku od nieruchomości płaconym przez osoby fizyczne. W podatkach realizowanych 

przez Urząd Skarbowy w Środzie występuje zaległość 5.786,37zł.  
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W I półroczu 2010r., w celu wyegzekwowania należności podatkowych, doręczono 250 

upomnień oraz wysłano do egzekucji12 tytułów wykonawczych na kwotę 1.745,00 zł. Z 

tego Urząd Skarbowy w Środzie zrealizował tytuły wykonawcze na kwotę 1.605,00 zł. 

Z tytułu obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatku od nieruchomości, podatku 

rolnego, leśnego oraz  podatku od środków transportowych Gmina w I półroczu 2010r. 

umniejszyła swe dochody o 312.939,39 zł. W tym  z tyt. podatku od nieruchomości o 

277.922,82 zł, w podatku od środków transportowych o 35.016,57 zł. 

Umniejszenie dochodów z tytułu udzielonych ulg i umorzeń wyniosło 8.974,00 zł , w tym 

z tyt. Umorzenia zaległości podatkowych 221,00 zł oraz z tyt. ulg i zwolnień udzielonych 

przez Radę Gminy  8.753,00zł. 

 

W dziale 758 poza subwencjami omówionymi wcześniej wpłynęły dochody z tytułu 

otrzymania środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego 

przez Gminny Ośrodek Oświaty tj. 99,37% planu. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale, to przede wszystkim 

odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych zrealizowane na kwotę 

33.419,20 tj. 59,15% - przedszkola oraz 59.837,20 tj. 65,4% - szkoły. Wpływy z różnych 

opłat w szkołach (głównie za wydane duplikaty świadectw) zrealizowano w wysokości 

116,00 zł przy planowanych 800zł., a wpływy z różnych dochodów w wysokości 937,20 

zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna uzyskano wpływy z tytułu wyegzekwowanych alimentów 

w wysokości 6.384,93 zł, odsetek w wysokości 0,20 zł oraz zwrotu kosztów upomnień w 

wysokości 41,13zł.Zaległośćz tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat z 

Funduszu Alimentacyjnego wynosi 184.851,69 zł i z miesiąca na miesiąc ulega 

zwiększeniu.  

Ponadto uzyskano dochód  w wysokości 4.732,80 zł z tytułu refundacji wydatków na 

zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych. Otrzymano darowiznę 

w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc społeczną. 

Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano wpływ w wys. 768,00 zł. 

W dziale 853 Pozostała działalność – zaplanowano wpływy z dotacji rozwojowej 

omówione już wcześniej. 
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W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowane wpływy z dotacji  

omówiono wcześniej. 

W dziale 900 wpływy z opłat za korzystanie z kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

zrealizowano w kwocie 62.995,77 zł, tj.52,94%.Zaległość z tytułu w/w usług wynosi 

12.431,78zł. Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska uzyskano kwotę w wys. 460,32 zł. natomiast w § 097 

księgowano środki pozostałe po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (238.475,34 zł). 

Ponadto z tytułu opłaty  produktowej  wpłynęło 606,58 zł tj.60,66% planu. 

Ponadto w związku z  zatrudnieniem  pracowników w ramach prac interwencyjnych i 

publicznych  z tyt. refundacji  ich wynagrodzeń w dziale 900 wpłynęło 

36.268,76zł.Zatrudnienie pracowników interwencyjnych będzie realizowane w kolejnych 

miesiącach drugiego półrocza. W § 083 uzyskano 810,39 zł za wykonaną usługę  

 

W dziale 921 uzyskano dochody w wys. 3.211,39 z tytułu ubezpieczenia za szkody 

wyrządzone przez wichurę na sali w Garbach. 

 

W dziale 926 uzyskano dochody w wys. 14.000 zł z tyt. pomocy udzielanej między jednostkami na 

remont sali gimnastycznej w ZS w Pięczkowie. Wpływ w § 097 planuje się zrealizować w II półroczu. 

 

WYDATKI 

 

Wydatki w I półroczu 2010 roku wykonane zostały w 38,79%. Na planowane  

19.852.661,95 zł   wydatkowano  7.701.561,50 zł. 

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco : 

A. Wydatki majątkowe   4.173.155,48 zł tj. 21,02 %  

B. Wydatki bieżące    15.679.506,47 zł tj.  78,98% 

w tym: 

I.   Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   8.040.906,19 zł  tj.   40,50% 

II. Dotacje                 444.184 zł  tj.   2,24% 

III. Wydatki na obsługę długu                              123.000,00 zł  tj.    0,62% 
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IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego              35.517,46 zł   tj.   0,18% 

V. Wydatki na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej      2.370.500,00 zł  tj.  11,94% 

VI. Wydatki z dotacji celowych  

na dofinansowanie zadań własnych                  116.286,00 zł  tj.     0,59% 

VII. Wydatki z dotacji pochodz. ze środków UE        462.983,67 zł  tj.      2,33% 

VIII. Pozostałe wydatki                                             4.086.129,15 zł  tj.   20,58% 

 

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco: 

 

A. Wydatki majątkowe      165.014,25 zł tj.3,95% planu  

B. Wydatki bieżące                        7.536.547,25 zł tj.48,07% planu 

w tym: 

I.   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.850.332,02 zł  tj.   47,88% planu 

II.  Dotacje                      233.867,44 zł  tj.   52,65% planu 

III. Wydatki na obsługę długu                                     30.717,33 zł tj.   24.97% planu 

IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego             16.225,28 zł  tj.   45,68% planu 

V. Wydatki na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej    1.199.554,61  zł tj.   50,60% planu 

VI. Wydatki z dotacji celowych  

na dofinansowanie zadań własnych         77.881,29zł  tj.    66,97% planu 

VII. Wydatki pochodz. ze środków UE                         69.214,30zł  tj.   14,95 %  planu 

VIII.  Pozostałe wydatki         2.058.754,98zł tj.     50,38% planu 

 

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy przedstawia załącznik nr 2. 

 

A. Wydatki majątkowe 

 

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W budżecie na 2010 rok zaplanowano następujące wydatki na finansowanie inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych: 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

01010 Budowa kanalizacji sanitarnej z 
przykanalikami  w miejscowości 
Sulęcinek etapIII (podetapII) 

1.540.000,00 1.170,20 0,08% 
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40002 Budowa sieci wodociągowej Bronisław i 
Młodzikowice, i wodociągu Krzykosy-
Solec oraz rozbudowa wod.P-wo-
Murzynówko 

110.000,00                58.071,78 52,79% 

40002 Zakupy inwestycyjne stacja 
wodociągowa 

10.000,00 5.795,00 57,95% 

60016 Przebudowa ul. Zielonej w Pięczkowie 400.000,00 2.468,80 0,62% 
60016 Przebudowa drogi gminnej Murzynowo 

Leśne-Garby 
25.000,00 14.945,00 59,78% 

60016 Budowa chodnika Pięczkowo(środki 
funduszu sołeckiego) 

20.462,00 107,45 0,53% 

60016 Budowa chodnika Solec(środki 
funduszu sołeckiego) 

19.785,00 19.785,00 100,00% 

60016 Budowa chodnika Sulęcinek(środki 
funduszu sołeckiego) 

5.000,00 0,00 0,00% 

70005 Budowa zbiornika kanalizacyjnego w 
Krzykosach 

9.000,00 9.000,00 100% 

70005 Budowa zbiornika kanalizacyjnego w 
Pięczkowie 

10.500,00 10.426,52 99,30% 

75023 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu 
Gminy(kopiarka cyfrowa) 
 

20.000,00 8.174,00 40,87% 

75412 Zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Sulęcin 

12.500,00 12.180,50 97,44% 

80103 Budowa placu zabaw przy ZSP w 
Sulęcinie 

9.000,00 8.550,00 95,00% 

80103 Modernizacja kotłownii w budynku 
przedszkolnym w Pięczkowie 

30.000,00 0, 0,00% 

80103 Zakup wyposażenia placu  zabaw  przy 
ZS w Pięczkowie (przedszkole Witowo)- 
środki funduszu sołeckiego 

7.900,00 7.900,00 
 

100% 

     
92109 Remont i modernizacja świetlic 

wiejskich  
W tym środki funduszu sołeckiego: 
- 84.701.70 plan 
-   950,00 wykonanie 

770.000,00 6.440,00 0,84% 

92605 Zakup kosiarki na boisko w Krzykosach 7.000,00 0,00 0,00% 
92605 Zakup kosiarki na boisko w Sulęcinie 5.600,00 0,00 0,00% 
 RAZEM: 3.011.747,00 165.014,25 5,48%
     
     
     
     
     
     
 

Rozpoczęto procedury formalne w celu realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w 

Sulęcinku, w następnym półroczu planuje się uruchomienie kredytu na ten cel oraz wpływ 

dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Odnowa wsi”. Trwają prace 

nad budową sieci wodociągowej Bronisław i Młodzikowice, Krzykosy-Solec oraz 

Pięczkowo – Murzynówko. Opracowane zostały projekty, założone dzienniki budowy. 
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Dokonano zakupu aparatu głębinowego na stację wodociągową w Pięczkowie. W II 

półroczu 2010r planuje się zakończenie przebudowy ulicy Zielonej w Pięczkowie. Podjęto 

działania zmierzające do uzyskania kredytu długoterminowego na powyższy cel. 

Opracowano wniosek studium wykonalności dot. przebudowy drogi gminnej Murzynowo 

Leśne-Garby. Zakończono budowę chodnika w Solcu, natomiast budowa chodnika w 

Pięczkowie jest na etapie opracowania map. 

Zakończono budowę zbiornika kanalizacyjnego w miejscowości Pięczkowo i Krzykosy. 

Zakupiono kopiarkę cyfrową dla Urzędu Gminy. Zrealizowano zakup samochodu 

strażackiego dla OSP Sulęcin. Zakończono budowę placu zabaw przy ZSP w Sulęcinie 

oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Witowie. Rozpoczęto 

czynności formalne dot. opracowania projektu odnowy wsi  w ramach, którego mają być 

remontowane świetlice wiejskie (opracowanie map świetlicy w Murzynowie Leśnym oraz  

Miąskowie).  

Pozostałe inwestycje będą realizowane w II półroczu 2010r. 

 

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

60014 Dotacja celowa na przebudowę 
ul.Głównej w Krzykosach 

891.000,00 0,00 0,00% 

92109 Dotacja inwestycyjna dla GOK- 
rozbudowa sali wiejskiej w Garbach 

250.408,48 0,00 0.00% 

92109 Dotacja inwestycyjna dla GOK- 20.000,00 0,00 0,00% 
 RAZEM: 1.161.408,48 0,00 0,00% 

 

Dotacja inwestycyjna dla GOK zostanie przekazana po zakończeniu prac oferenta 

wyłonionego w ramach przetargu. Dotacja dla Powiatu Średzkiego zostanie przelana po 

rozpoczęciu prac na ul. Głównej w Krzykosach. 

 

 

B. Wydatki bieżące 

W tym: 

I.   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia osobowe 

pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 

związane z poborem podatków i opłat, wynagrodzenia bezosobowe, składki  na 

ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników i niektóre osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej  oraz składki na Fundusz Pracy.  
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Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały kwocie 3.850.332.02zł, 

 tj.   47,88% planu 

 

II. Dotacje 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

a) dotacje celowe na zadania bieżące 

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Gminy Nowe Miasto i Gminy Środa Wlkp. 

tytułem zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza 

dziecko z terenu Gminy Krzykosy. Dotacje przekazano w wysokości 2.972,06 zł. 

W rozdziale 90002 zaplanowano dotację dla Gminy Jarocin na realizację zadania na 

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na 

zorganizowanie gospodarki odpadami. Dotację przekazano w wysokości 13.204 zł. 

oraz dotację dla Powiatu Średzkiego na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 

samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na likwidację wyrobów budowlanych 

zawierających azbest. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2010r. 

 

b) Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 

Z budżetu gminy w  2010 roku  zaplanowano  dotacje podmiotowe  na wydatki bieżące dla 

instytucji kultury w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy  208.000,00 zł  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach   178.000,00 zł 

RAZEM:  386.200,00zł.  

 

Dotacje przekazano w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy   96.500,00 zł, tj.  46,39 % planu  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach   103.711,39 zł, tj. 58,26% planu 

RAZEM:    200.211,39 zł, tj. 51,84% planu  

c) Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych 

W rozdziale 75412 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom w wysokości 12.000 zł. Dotacja została przekazana na rzecz 

Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Krzykosy  w wys. 11.479,99 zł. 
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W rozdziale 85295 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom w wysokości 12.000 zł. Dotacja została przekazana na rzecz 

Stowarzyszenia Pomocy KRĄG w Dębnie w wys. 6.000 zł. 

 

 

III. Wydatki na obsługę długu              

W 2008r. zaciągnięto kredyt długoterminowy, na realizację inwestycji pod nazwą 

„Przebudowa drogi Murzynowo Leśne – Garby”, w kwocie 650.000 zł. W I półroczu 

2010r. poniesiono wydatki z tytułu odsetek od kredytu w wysokości 4.531,72 zł.  

Z tytułu zaciągniętego kredytu w sierpniu 2009r. w kwocie 650.000 zł na realizację 

inwestycji pod nazwą „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Witowo-Pięczkowo” w I 

półroczu 2010r poniesiono wydatki z tytułu odsetek w wys. 16.593,57 zł. 

Na spłatę zaciągniętego kredytu w celu sfinansowania planowanego deficytu i rozchodów 

budżetu w grudniu 2009r w kwocie 400.000 poniesiono w I półroczu 2010r wydatki z 

tytułu odsetek w wys. 9.592,04 zł. 

Ponadto planowane jest zaciągnięcie kredytów na realizację inwestycji pod nazwą 

„Przebudowa ulicy Zielonej w Pięczkowie” oraz „Budowa kanalizacji w miejscowości 

Sulęcinek etap III podetap II”. 

 

IV. Wydatki jednostek pomocniczych gminy 

W 2010r roku zaplanowano kwotę 173.366,16 na wydatki przeznaczone do dyspozycji 

jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano w I półroczu 19.632,50 zł. Wydatki 

bieżące jednostek pomocniczych gminy planowane były na poziomie 35.517,46 zł, a 

wykonane zostały w I półroczu na poziomie 16.225,28 zł, tj. 45,68%. Wydatki 

inwestycyjne zostały omówione w punkcie A.1 Wydatki na inwestycje i zakupy 

inwestycyjne.  Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych jednostek pomocniczych 

gminy przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

 

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 

50,60%, na planowane 2.172.070,00 zł wykonano1.199.554,61 zł. 
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Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

01095 zwrot podatku akcyzowego rolnikom 179.998,00 179.997,48 100,00 % 
75011 zadania z zakresu administracji 

publicznej – Urzędy Wojewódzkie 
56.800,00 28.008,00  49,31% 

75101 Krajowe Biuro Wyborcze – aktualizacja i 
utrzymanie rejestru wyborców 

1.070,00 338,60 31,64% 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

18.181,00 10.742,53 59,09% 

85212 Świadczenia rodzinne i fundusz 
alimentacyjny 

2.113.300,00 980.000,00 46,37% 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne od 
świadczeń z pomocy społecznej i 
świadczeń rodzinnych 

1.151,00 468,00 40,66% 

 

 

W 100% wykonano wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego rolnikom. Dotację  

na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonano na poziomie ok. 60%.  

Pozostałe wydatki wykonano na poziomie ok. 50%, z wyjątkiem wydatków na aktualizację 

i utrzymanie rejestru wyborców, którą wykonano w  31,64% 

 

VI. Wydatki z dotacji celowych  na dofinansowanie zadań własnych 

gminy 

 

Wydatki z dotacji celowych  na dofinansowanie zadań własnych gminy  zrealizowano 

w  66,97 % na planowane 116.286zł wydatkowano 77.881,29 zł. 

 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

80101 Oświata i wychowanie (radosna szkoła) 11.973,00 11.973,00 100% 
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej, 
niektóre świadczenia rodzinne oraz za 
osoby uczestniczące w zajęciach w 
centrum integracji  społecznej 

860,00 575,64 66,93% 

85214 dofinansowanie wypłaty zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej 

11.778,00 7.179,05 60,95% 

85216 Zasiłki stałe z ośrodka pomocy 
społecznej 

9.930,00 6.396,00 64,41% 

85219 dofinansowanie utrzymania Ośrodka 
Pomocy Społecznej 

44.097,00 19.542,00 44,31% 

85295 dofinansowanie programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 

23.200,00 17.767,60 76,58% 

85415 dofinansowanie świadczeń pomocy 
materialnej dla uczniów –stypendia i 
„Wyprawka szkolna” 

14.448,00 14.448,00 100,00% 
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VII. Wydatki ze środków z Unii Europejskiej 

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach"; Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 

wiejskich"; Projekt "Wirtualna społeczność szkolna Zespołu Szkół w Pięczkowie" 

wydatkowano kwotę 49.397,57 zł przy planowanej 49.710,00 zł. 

W ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki; Priorytet VII „Promocja integracji 

społecznej”; działąnie 7.1”Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji „; Dajmy sobie 

szansę- integracja poprzez rozwój” wydano kwotę 19.816,73 zł przy planowanej 

121.824.67. 

Nie poniesiono wydatków w I półroczu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka; Priorytet VIII „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności 

gospodarki „ Działanie 8.3”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-enclusion”; ”Z 

rodzicami poznajemy Internet” przy planie 291.449,00 zł.  

 

VIII. Pozostałe wydatki 

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością gminy i  obejmują środki 

przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy 

naukowych, usług, energii, podróże służbowe, różne opłaty i składki, odpisy na ZFŚS. 

Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości 2.058.754,98 zł, tj. 50,38 % planu. 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na prace przy renowacji rowów 

melioracyjnych wykonane zostały do wysokości planu, tj. 8.000 zł. 

Pozostałe wydatki dotyczą inwestycji oraz wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej i zostały omówione już wcześniej. 

W dziale 020 zakupiono drzewa i krzewy do rozsady na terenie gminy za kwotę 1.998,04 

zł, co stanowi 99,90% planu.  

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę obejmuje 

wydatki na utrzymanie trzech wodociągów wiejskich: w Garbach, Młodzikowie i 

Pięczkowie.  

W 2010 roku  wydatkowano na ten cel kwotę 151.854,34zł, co stanowi 49,07% planu. 

Struktura wydatków przedstawia się następująco: 
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 - płace, pochodne płac i inne świadczenia  na rzecz pracowników 53.536,84 zł 
- materiały i wyposażenie      7.025,17 zł 

- wodomierze, podchloryn, narzędzia, baterie, olej, falownik 5.879,18 zł 
- papier do faktur                                342,20 zł 
- uzupełnienie apteczki                                              36,91 zł 

-  energia i woda       52.261,26 zł 
-  usługi remontowe        12.595,48 zł 
w tym: 

- usuwanie awarii (Pięczkowo)           7.681,89 zł 
- usuwanie awarii (Garby)                                                           854,83 zł 
, usuwanie awarii, prace elektr. napr. drukarki(Młodzikowo)   4.058,76 zł 

-  pozostałe usługi (badanie i analiza wody, dozór techniczny, 
czyszczenie sieci, zamontowanie falownika- Młodzikowo)     
  5.664,20zł 

 -  zakup usług telekomunikacyjnych           604,12 zł 
 -  podróże służbowe          2.422,62 zł 
 -  opłata za pobór wody        15.813,00 zł 
 - podatek od towarów VAT                                                                1.931,65 zł 
W dziale 600 Transport i łączność wydatkowano na drogi publiczne gminne kwotę 

217.315,40 zł, tj. 12,56% planu. Z tego 37.306,25 zł na inwestycje, które zostały 

omówione wcześniej. Na wydatki bieżące składają się.: 

- płace, pochodne płac i inne świadczenia  na rzecz pracowników   18.444,93 zł 
-  materiały i wyposażenie                     110.154,99 zł 

w tym: 
                        - 

- zakup żużla (środki wiejskie Młodzikówko)   5.587,60 zł  
- żużel, tłuczeń na naprawę i utwardzenie dró         60.786,40 zł 
- paliwo do ciągnika, olej                                         28.648,87 zł. 
-części do ciągnika i pozost. sprzętów    7.068,97 zł 

  - zakup wiaty przystankowej                                      3.416,00 zł  
- zakup kosiarki spalinowej , części do kosiarki         3.854,15 zł 
- beton                                                                            793,00 zł 
 

   
- usługi remontowe –                                                          27.676,52 zł 
W tym: 
            - naprawa ciągnika                                                              3.763,08 zł 
            - naprawa pługa                                                                   2.742,56 zł. 
            - profilowanie drogi                                                             5.799,87 zł 
            - naprawa kosiarki                                                                  350,00 zł 
           - naprawa dróg                                                                   15.021,01 zł 
- pozostałe usługi- transport solanki, odśnieżanie, mapy          22.423,56 zł 

 - usługi telekomunikacyjne                                                                273,50 zł 
            - różne opłaty i składki (umieszcz. w pasie drog. inne)                  1.035,65 zł 
 
Wydatki inwestycyjne zostały omówione wcześniej  
 

W dziale 700   Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano łącznie kwotę 79.025,67 zł, tj. 

45,60% planu,  z tego na: 
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  - płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika 10.501,18 zł 

 - opał do mieszkań komunalnych     17.905,95 zł 
 - energia i woda    1.680,97 zł 
 - usługi remontowe(naprawa dachu, c.o P)                    610,00 zł 
 - pozostałe usługi (wywóz nieczyst,, palenie, podział działki,                    22.478,70 zł 
                 wycena działki  mapy)     
- ubezpieczenie budynków                       984,00 zł 
 - podatek VAT                                                                                    1.000,00 zł 
           - Kary i odszkodowania (ugoda przedsądowa)                                   4.638,35 zł 
Wydatki inwestycyjne zostały omówione wcześniej 

W dziale 710   Działalność usługowa zaplanowano 87.940,00 zł na zmiany w planie 

zagospodarowania przestrzennego. W I półroczu wydatkowano 1.458,68 zł tj.1,66% na 

przygotowanie do wprowadzenia zmian w planie (mapy i ogłoszenia w gazecie), pozostała 

część będzie realizowana w II półroczu.  

W dziale 750  Administracja publiczna wydatkowano 849.308,30 zł, tj. 47,94% planu. 

Na kwotę tą składają się wydatki na: 

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonane do wysokości otrzymanej 

dotacji tj.28.008,00 zł, 

2) wydatki dotyczące Rady Gminy, które wyniosły 34.533,65 zł, tj. 51,67% planu, 

 w tym: 

-diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, podróże służbowe 32.048,32 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia        1.097,92zł 
- zakup usług pozostałych (szkolenia)                 1.069,00 zł 
- usługi telekomunikacyjne           318,41 zł 

3) utrzymanie Urzędu Gminy, które kosztowało 770.221,26 zł, tj. 48,17% planu, 

 z tego  wydano na: 
 - płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika    512.701,54 zł 
 - materiały i wyposażenie                 80.351,07 zł 

w tym: 
  - materiały biurowe    2.788,82 zł 
  - prenumerata czasopism,publ.książki 3.324,51 zł 
  - wyposażenie (regały, meble,drukarki)                     47.881,98 zł 
  - materiały do remontu (drzwi)           13.884,80 zł 
  - środki czystości    2.960,88 zł 
  - opał      4.299,62 zł 
  - druki                                                             1.132,44 zł 
  - pozostałe(woda,żarówki, drobne wyposaż) 4. 078,02 zł 
 - energia i woda         8.359,52 zł 
 - usługi remontowe       31.661,84 zł 
  w tym: 
  - naprawa ksero    1.402,98 zł 
  - naprawa UPS                                       534,56 zł 
  - naprawa instal.telefon. i alarmowej  526,04 zł 
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  - prace remontowe w budynku urzędu19.291,86 zł 
  - remont dachu                    9.906,40 zł 

            - usługi zdrowotne         40,00 zł 
 -  usługi pozostałe             51.262,29 zł 

  w tym: 
  - usługi informatyczne   10.980,00 zł 
  - obsługa prawna    16.104,00 zł 
  - usługi monitorowania i konserwacji syst.     1.137,65 zł 
  - usługi pocztowe    11.235,04 zł 
  - oprawa dzienników                                        2.260,00 zł       
  - nadzór budowy schodów                                  732,00 zł 
  - wywóz śmieci         546,02 zł 

- pozostałe (RTV, certyfikat.ksera.ogłoszenia)                   8.267,58zł 
 - dostęp do internetu       1.920,51 zł 
 - usługi telekomunikacyjne      7.003,23 zł 
 - podróże służbowe      10.681,55 zł 
     - różne opłaty i składki(ubezp.kom., bud)                                         6.628,00 zł 
 - szkolenia pracowników     8.754,37 zł 
 - zakup papieru       2.478,95 zł 
 - zakup akcesoriów komputerowych    40.204,39 zł 

Wydatki inwestycyjne zostały omówione wcześniej  
 

    
4) promocję jednostek samorządu terytorialnego, na którą wydatkowano    8.224,97 zł, 

 tj. 27,42% , w tym: 

 - spotkanie przedstawicieli gmin     1.450,00 zł 
 - składka LEADER                  3.322,00 zł 
 -opracowanie strategii promocji regionu     LEADER  2.500,00 zł 
 - pozostałe (materiały promocyjne)                   952,97 zł  

5) pozostałą działalność, w której ujęte  są  wydatki na diety dla sołtysów za udział w  

sesjach Rady Gminy 4.240,00 zł,  a także składki na WOKiSS   i Związek Gmin Wiejskich  

4.080,42 zł. 

Dział751   wydatki w ramach dotacji zleconych omówiono wcześniej 

W dziale 754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  wydano 155.714,19 

zł tj.71,20% planu  

Z tego:  

1) na zakup materiałów i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp.- 

wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu. 

2) na utrzymanie 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatkowano środki w 

kwocie 71.933,70 zł, tj. 56,91% z tego na: 
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 - wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarniczych  

  i ryczałt dla Komendanta OSP       8.775,07 zł 
 - materiały         13.105,58 zł 
   w tym: 
  - paliwo, płyn, olej     2.055,63 zł 
  - części zamienne(akumulator, opony)                        2.893,24 zł 
  - materiały do remontu                                  253,84 zł 

- tlen medyczny i uzupełn. apteczki K. 542,10 zł 
  - buty       1.423,10 zł 

- czasopisma i książki na nagrody                 1.165,48 zł 
  - pozostałe   2.428,59 zł. 
  - środki wiejskie Garby   2.343,60 zł 
 - energię w remizach         7.074,38 zł 
 - usługi remontowe (prace elektr.G., napr. pompy, koła)  10.318,17zł 
 - usługi zdrowotne                                                                               2.244,00 zł 

- zakup usług (przeglądy samochodów,przegląd aparatów tlenowych, 
gaśnic, serwis sprzętu, opł.poczt., badania lekar.)                                       3.233,81 zł 

 - podróże służbowe            326,20 zł 
 - ubezpieczenie samochodów strażackich  i drużyn pożarniczych   2.696,00 zł 
 - szkolenia              500,00 zł 
  

- dotacja dla jednostek OSP (omówiono wcześniej)               11.479,99 zł 

Inwestycje zostały omówione wcześniej. 

3) na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego( powodź)wydano  83.780,49 zł. 

tj.92,27% 

W tym: 

            - materiały (żużel, paliwo, kruszywo)    17.719,40zł 

  - środki żywności         4.825,96 zł 

  - usługi remontowe(profilowanie dróg)   39.695,14 zł 

  - usługi pozostałe (transport piasku, gruzu)   18.668,75 zł 

  - usługi telekomunikacyjne       1.419,53 zł 

  - podróże służbowe        1.101,45 zł 

  - zakup papieru           350,26 zł 

 

W dziale  756  na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków 

wydano 8.541,00 zł. Za materiały biurowe, takie jak papier, druki, kwitariusze oraz 

koperty  zapłacono 986,25 zł. Opłata komornicza za egzekucję zaległości podatkowych  

oraz koszty znaczków pocztowych wyniosły 3.483,70 zł, na akcesoria komputerowe 

427,00 zł. 
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W dziale  757  poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały omówione  

w punkcie III. Wydatki na obsługę długu. 

W dziale 758  z rezerwy celowej wykorzystano 41.987,93 tj.14,23% , środki przesunięto 

do działu 75421- (wydatki powodziowe omówione wcześniej). Ponadto poniesiono 

wydatki z udziałem  środków europejskich omówione w dziale VII. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie  wydatki  wyniosły 3.947.560,01 zł, w tym bieżące 

3.931.110,01 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 16.450,00 zł. dot. placów zabaw przy 

ZSP w Sulęcinie na kwotę 8.550,00 zł oraz przy ZSP w Pięczkowie na kwotę 7.900,00 zł 

(zakupiony  w ramach środków z funduszy sołeckich omówionych wcześniej). Wydatki 

bieżące  związane są z utrzymaniem trzech zespołów szkół, dwóch zespołów szkolno-

przedszkolnych,  Gminnego Ośrodka Oświaty  oraz dowożeniem dzieci do szkół. 

1) W szkołach podstawowych wydatki bieżące  wyniosły 1.877.180,09 zł, w tym: 

- płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika  1.660.633,30 zł 
- materiały i wyposażenie                      77.577,35 zł 

 -  materiały do remontu   8.364,16 zł 
  - materiały biurowe    5.210,20 zł 
  - uzupełnienie wyposażenia            15.766,97 zł 
  - opał               40.677,91 zł 
  - środki czystości   7.234,30 zł 
  - pozostałe          41,62 zł 
  - zakup papieru       282,19 zł 
- pomoce naukowe i dydaktyczne      14.076,40 zł 
- energia i woda, gaz        43.498,40 zł 
- usługi remontowe 44.900,99 zł 
  W tym: 
         - naprawy urządzeń 1.452,06 zł 
         - remonty wod-can, czyszczenie C.O.                                                      6.829,60 zł 
         - remont instalacji elektrycznej                                                                 1.563,91 zł 
         - remont Sali gimnastycznej M.L.                                                             3.839,20 zł 
         - założenie pozbruku S-ek                                                                       13.313,25 zł 
         - montaż monitoringu K-sy, S-ek                                                            14.808,00 zł 
         - pozostałe(montaż rolet, renowacja tablic,odnowienie drzwi, odśnieżanie dachu)    3.094,97 zł 
 
- pozostałe usługi (monitoring, usł.kominiarskie,informatyczne wywóz nieczystości, 
usł.zdrow., usł. pocztowe, przegl.techn.budynków,)                      15.654,25 zł 
- usługi telekomunikacyjne       5.934,70 zł 
- dostep do sieci internet       1.790,16 zł 
- ubezpieczenia majątkowe       3.559,00 zł 
- podróże służbowe        4.900,75 zł 
- szkolenia            920,00 zł 
- programy i akcesoria komputerowe     3.734,79 zł 
 

2) Na bieżące utrzymanie   oddziałów przedszkolnych wydano 553.997,48 zł 
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w tym: 
- płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika  458.805,57 zł 
- materiały i wyposażenie         8.386,76 zł 
  - materiały do remontu 1.689,86 zł 
  - uzupełnienie wyposażenia   3.286,09 zł 
  - opał 2.120,00 zł 
  - środki czystości 1.146,41 zł 
  - materiały biurowe 144,35 zł 
      
- pomoce naukowe i dydaktyczne        1.287,10 zł 
 - środki żywności                   32.788,96 zł 
- energia         19.838,34 zł 
- usługi remontowe(prace.elektr., remont korytarza,przemurowanie kominu,  
elewacja,naprawa zmywarki, dezynfekcja piaskownicy )    13.003,68 zł 
- usługi pozostałe(wywóz nieczystości, usł.zdrow.,RTV)      2.238,29 zł 
- usługi telekomunikacyjne                          1.024,28 zł 
- dostęp do sieci Internet            157,70 zł 
- podróże służbowe               16,80 zł 

Pozostał e wydatki majątkowe w kwocie 16.450,00 zł zostały omówione wcześniej. 

3) W trzech gimnazjach  wydatki wyniosły ogółem  959.203,61 zł, w tym: 

- płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika      847.624,10 zł 
- materiały i wyposażenie          48.911,21 zł 

- materiały do remontu 8.249,03 zł 
  - opał 30.512,78 zł 
  - środki czystości 1.978,64 zł 
  - materiały biurowe 2.050,72 zł 
  - uzupełnienie wyposażenia 6.062,09 zł 
- pomoce naukowe i dydaktyczne                             1.943,12 zł 
- energia           18.855,50 zł 
- usługi remontowe          18.503,85 zł 
  - naprawy urządzeń 7.625,30 zł 
  - remont korytarza, wymiana okna, K-sy 8.860,80 zł 
  -przegląd techn.P-wo 1.012,60 zł 
  - pozostałe 1.005,15 zł 
 
- usługi pozostałe(,usł.edukacyjna-j.ang.pocztowe, monitoring)    20.206,80 zł  
- podróże służbowe           2.018,18 zł 
- akcesoria komputerowe i programy        1.140,85 zł 
 

4) utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty kosztowało 160.075,88 zł. 

- płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika         149.430,75 zł 
- materiały i wyposażenie       1.382,47zł 
- usługi remontowe(czyszczenie i montaż klimatyzacji)   2.562,00 zł 
- usługi pozostałe                                                       843,50 zł 
- usługi telekomunikacyjne       1.237,07 zł 
- podróże służbowe           900,20 zł 
- opłaty i składki           252,00 zł 
- szkolenia            655,00 zł 
- zakup papieru            359,29 zł 
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- programy i akcesoria komputerowe      2.453,60 zł 

5) dowożenie uczniów do szkół zlecone przewoźnikowi kosztowało      169.767,05 zł 

6) doskonalenie nauczycieli        5.574,64 zł 

7) utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało             192.853,20 zł 

- płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracownika           125.121,78 zł 
- materiały i wyposażenie        16.552,48 zł 
(w tym wyposażenie 6.381,15zł)   
- środki żywności        50.507,54 zł 
- energia              122,00 zł 
- usługi zdrowotne               40,00 zł 
- usługi pozostałe             390,40 zł 
- podróże służbowe             119,00 zł 
7) pozostała działalność                   25.936,00 zł 

- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli 25.936,00zł 

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia znajdują się wydatki związane ze zwalczeniem narkomanii 

i  przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonane zostały w  na kwotę 32.620,24 zł, co 

stanowi 46,60 % planu. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia  członków komisji 

d\s przeciwdziałania alkoholizmowi, na które przeznaczono 1.210,00 zł .Za szkolenia 

pracowników z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zapłacono 985,00 zł. 

Wynagrodzenie opiekunów na świetlicach socjoterapeutycznych kosztowało11.761,00 zł, 

natomiast wynagrodzenie terapeuty wyniosło 7.600,00 zł. Za programy profilaktyczne 

zapłacono 3.665,00 zł. Za materiały biurowe, materiały plastyczne oraz środki żywności i 

środki czystości zapłacono 3.044,28 zł.    

Wykonanie wydatków z tytułu zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi 

przedstawiono w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania 

 

W rozdziale 85195 zostały zaplanowane wydatki na profilaktykę zdrowotną. 

Wydatkowano 1.278,65 zł na przewóz osób na szkolenia zdrowotne cukrzyków. 

 

W dziale 852 na pomoc społeczną  wydatkowano kwotę 1.230.234,18 zł, z czego 

1.031.928,29 zł sfinansowano z dotacji celowych. Środki wydatkowano na: 

1) na świadczenia rodzinne wydano 951.565,70 zł tj. 46,71% planu, natomiast na obsługę 

świadczeń wydatkowano 47.716,01 zł.  

2) zapłacono składki  na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.043,64 zł. 

3) na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano  58.875,78 zł, tj. 
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- zasiłki  celowe dla 105 osób 48.633,24 zł  

- zasiłki okresowe dla 7 osób  10.242,54 zł 

4)na  zasiłki stałe  (dla 3 osób)    6.396,00 zł 

4) na wypłatę dodatków mieszkaniowych    7.442,32 zł 

5) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 100.708,21 zł, tj. 40,17 % planu 

6) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne –  2.541,17 tj. 25,67% planu 

7) na pozostałą działalność socjalną: 

- dożywianie dzieci w szkołach  30.334,23 zł 

-  prace społecznie użyteczne    7.888,00 zł 

-  materiały                    544,63 zł 

- środki żywności        28,92 zł. 

Dotację omówiono wcześniej. 

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – zaplanowano do 

wydatkowania kwotę 172.998,52 zł, wydano 27.226,37 zł. tj. 15,74% planu na projekty z 

udziałem środków pochodzących z UE i zostały omówione  wcześniej. 

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -  na utrzymanie świetlic szkolnych 

wydatkowano 86.059,68 zł.  

-w tym na wynagrodzenia, pochodne wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz 

pracowników wydatkowano       83.050,86 zł. 

- zakup materiałów (opał, mat. biurowe, mat. do remontu)   1.093,82 zł 

- pomoce dydaktyczne         145,00 zł. 

- usługi remontowe(montaż blachy P-wo)   1.770,00 zł 

W rozdziale 85412 wydatki nie zostały zrealizowane ze względu na brak zapotrzebowania, 

natomiast w rozdziałach 85415, 85446 zostaną zrealizowane w II półroczu. 

 

W dziale 900 wydatki ponoszone są na: 

1) utrzymanie  oczyszczalni ścieków i kanalizacji, 

Wydatkowano  80.235,26zł. Na kwotę tę składają się: 

- płace, pochodne płac i inne świadczenia na rzecz pracowników          44.894,74 zł 
-materiały i wyposażenie (mat.do remontu, rury, narzędzia, śr.czyst.uzupeł.apteczki)          2.029,56 zł 
- energia i woda                 18.552,62 zł 
-usługi remontowe(napr.elektr., remontpompy,naprawarury)               6.881,78 zł 
-usługi pozostałe (czyszczenie przepompowni, wywóz nieczystości, modernizacja szafy)     3.416,36 zł 
- usługi telekomunikacyjne                     455,34 zł 
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- podatek od towarów i usług VAT                2.956,06 zł 

- pozostałe (podróże służbowe, opłata za zanieczyszczanie środowiska)  1.048,80 zł 

2) gospodarkę odpadami - 14.721,08zł. Z tego zapłacono: 

-opłatę za gospodarcze korzystanie ze środowiska 1.517,08 zł – dot. zamkniętego 

wysypiska śmieci oraz przekazano dotację celową omówiono w dziale II. 

3) wydatki na oczyszczanie miast i wsi, które wykonane zostały na kwotę 2.398,12zł. 

Wydatki te zostały poniesione na wywóz odpadów segregowanych z terenu Gminy. 

4) wydatki na utrzymanie zieleni realizowano na kwotę 182,50 zł  

Wydatki zostały poniesione na zakup kory i trawy ogrodniczej. 

5) oświetlenie ulic, placów i dróg, które kosztowało 94.033,82 zł. Na zakup energii 

wydano 63.129,69 zł,  na zakup usług remontowych (usł. konserwacji) 30.904,13 zł 

6) pozostałą działalność 

Wydatki te związane są z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych 

oraz kierowcy ciągnika i wynoszą 118.495,67 zł, tj. 81,39 % planu. 

Na wynagrodzenia, pochodne oraz inne świadczenia na rzecz pracownika wydatkowano 

83.287,35 zł, na materiały (głównie paliwo i części zamienne) wydano 29.996,10 zł, na 

zakup usług remontowych 2.190,00 zł, na usługi zdrowotne 491,00 zł a pozostałe 1.445,99 

zł, usługi telekomunikacyjne 246,23 zł, ubezpieczenie majątkowe 839,00 zł. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki ponoszone są na  

utrzymanie  świetlic wiejskich  oraz  dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji 

kultury.  

Wykonanie dotacji podmiotowych omówiono w Dz. II pkt.2. Dotacje, natomiast 

szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 

Krzykosy w I półroczu 2010 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w  Krzykosach w I półroczu 2010 roku” 

przedstawionych Wójtowi Gminy Krzykosy przez kierowników jednostek i załączonych 

do niniejszego sprawozdania.   

Na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 32.156,81 zł, w tym 20.576,28 zł na 

zakup energii oraz 10.080,38 zł na zakup materiałów i wyposażenia (środki funduszu 

sołeckiego), 1.500,15 zł na zakup usług pozostałych i ubezpieczenia budynków. 

Wydatki inwestycyjne w kwocie 6.440,00 zł (środki funduszu sołeckiego - Miąskowo, 

Murzynowo Leśne) omówiono wcześniej.  
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W rozdziale 92105 zaplanowano wydatki z Funduszu Sołeckiego, które będą realizowane 

w II półroczu. 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano 19.406,66zł.Wypłacono nagrody dla 

sportowców zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 4.100 zł. Zakupiono drobne 

nagrody i dyplomy na zawody sportowe za 1.131,27.Na materiały ze środków funduszu 

sołeckiego wydatkowano 640,10 zł (paliwo).Na utrzymanie boisk 1.327,79 zł. Zakupiono 

sprzęt sportowy w placówkach oświatowych na kwotę 3.563,43 zł. Usługi remontowe 

wyniosły 488,00 zł Za sędziowanie meczów piłki nożnej zapłacono 2.413,88 zł. Za 

przewozy na zawody zapłacono 5.028,45. Koszty energii wyniosły 713,74 zł.  

 

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE występujące na 30.06.2010r. wynikają z 

faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań wobec ZUS i Urzędu 

Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu. Zobowiązania 

wymagalne nie wystąpiły. 

 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

 
Na 2010 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 3.492.525,61 zł, który planuje się 

sfinansować kredytem w kwocie 2.313.746,86 oraz wolnymi środkami w kwocie 

1.178.778,75 zł. 

Dochody zrealizowano w wysokości 8.552.499,64 zł, natomiast wydatki w wysokości  

7.701.561,50 zł. Różnica w wysokości 850.938,14 zł stanowi nadwyżkę budżetu. 

W celu sfinansowania zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości 

Pięczkowo”  zaciągnięto kredyt długoterminowy w wys. 393.400 zł przypadający do spłaty w latach 

2011- 2014. 

W II półroczu planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 635.000 zł na inwestycję pn. 

„Budowa kanalizacji w miejscowości Sulęcinek etap III podetap II” , kredytu na dofinansowanie 

inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Krzykosy – Solec” w  kwocie 891.000 zł. oraz 

kredytu w wys. 1.244.600,86 zł na pokrycie planowanego deficytu i rozchody budżetu. 

W rozchodach budżetu planowana jest spłata kredytów w kwocie 850.254,00 zł., w I półroczu 

rozchody  z tego tytułu wyniosły 390.123,00 zł. Ponadto zaplanowano udzielenie pożyczki dla 
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GOK Krzykosy na realizacje inwestycji z udziałem środków unijnych. Pożyczka zostanie 

udzielona po zakończeniu prac inwestycyjnych. 

 

 

INSTYTUCJE KULTURY 

 

Z budżetu gminy w  2010 roku  zaplanowano  dotacje podmiotowe na bieżące utrzymanie i 

dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy- dotacja podmiotowa   208.000,00 zł  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach- dotacja podmiotowa    178.200,00 zł 

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach- dotacja inwestycyjna   270.408,48 zł 

 

RAZEM:    656.608,48 zł 

 

Dotacje przekazano w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy     96.500,00 zł, tj.46,39% planu  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach    103.711,39zł, tj. 58,20% planu 

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach            0,00 zł, tj.     0,00% planu 

 

RAZEM:    200.211,39 zł, tj. 51,84% planu  

 

Środki powyższe wykorzystane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 

pracowników i instruktorów, a także zakup książek, imprez kulturalnych i bieżące 

utrzymanie tych placówek. Dotacja inwestycyjna dla GOK zostanie przekazana po 

zakończeniu przez GOK inwestycji ze środków unijnych w ramach projektu „Odnowa 

wsi” . 

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy 

Krzykosy w I półroczu 2010 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w  Krzykosach w I półroczu 2010 roku” 

przedstawionych Wójtowi Gminy Krzykosy przez kierowników jednostek i załączonych 

do niniejszego sprawozdania.   
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WÓJT 

(-) inż. Andrzej Janicki 

 

 

 

 

 


