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Objaśnienia  do projektu budżetu gminy Krzykosy  na 2017 rok 

 
 
 Budżet gminy Krzykosy na 2017 rok zaplanowany został  po stronie dochodów w wysokości  

37.260.000,00 zł oraz  po stronie wydatków w wysokości 41.260.000,00 zł. 

Deficyt budżetu  w wysokości 4.000.000,00 zł planuje się sfinansować przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek. 

 

I. Na dochody gminy składają się: subwencja ogólna z budżetu państwa, dotacje celowe oraz 

dochody własne.  

           Subwencję ogólną na 2017 rok zaplanowano zgodnie z pismem Ministra Finansów  

Nr ST3.4750.31.2016. w wysokości 8.923.971,00 zł. 

Subwencja ogólna składa się z: 

        -  części oświatowej w wysokości            5.661.165,00 zł 

        -  części wyrównawczej w wysokości       3.262.806,00 zł 

         

           W projekcie budżetu gminy na 2017r. zaplanowane zostały dotacje celowe na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2016.8  z dnia 19 października 2016r. w następujących 

wysokościach:   

  a)   na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 

dział 750 rozdz.75011 § 2010                  58.797 zł 

dział 852 rozdz.85213 § 2010                    5.321 zł 

dział 852 rozdz. 85228 § 2010                   7.130 zł 

dział 855 rozdz. 85501 § 2060            5.937.373 zł 

dział 855 rozdz. 85502 § 2010            2.390.531 zł 

b) na dofinansowanie zadań własnych gminy : 

dział 852 rozdz.85213 § 2030      3.169 zł 

dział 852 rozdz.85214 § 2030                   25.121 zł  

dział 852 rozdz.85216 § 2030                   16.077 zł  

dział 852 rozdz.85219 § 2030                   32.607 zł 

 Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Koninie Nr DKN-421-20/16 z dnia 11 

października 2016r. zaplanowano dotację celową na prowadzenie i aktualizację stałego spisu wyborców w 

wysokości  1.340 zł.   
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 Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 3.931.496 zł, 

zgodnie z informacją przedstawioną w piśmie Ministra Finansów  

Nr ST3.4750.31.2016. Wypływy z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowane zostały na 

poziomie przewidywanego wykonania bieżącego roku przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w 

wysokości 103,9% zakładany w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2017.  

Dochody własne to przede wszystkim dochody z podatków i opłat. 

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane zostały w wysokości wynikającej z wyliczeń 

przy zastosowaniu stawek  uchwalonych na 2017 rok  Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr 

XXIV/153/2016 z dnia 27 października 2016r. 

 Dochody z podatku rolnego skalkulowane zostały na podstawie ewidencji podatkowej stosując 

dla gospodarstw rolnych stawkę dla 1 ha przeliczeniowego w wysokości  równowartości pieniężnej  2,5 q 

żyta, a dla nieruchomości (do 1 ha)  dla  1 ha fizycznego użytków rolnych  równowartość 5q żyta. Średnia 

cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  w wysokości 52,44 zł 

za 1 dt, a Rada Gminy podjęła uchwałę o obniżeniu stawki do wysokości 48,00 zł za 1 dt. 

Stawka podatku rolnego na 2017r.  będzie wynosiła: 

          - z 1ha przeliczeniowego  48,00 zł x 2,5q =     120,00 zł 

          - z 1ha fizycznego             48,00 zł x 5q    =     240,00 zł. 

Wpływy z podatku leśnego zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawki ustalonej   

w odniesieniu  do 1ha fizycznego lasu, która wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna,  obliczaną 

na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez  nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 

roku poprzedzającego rok  podatkowy. Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa   

Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 191,01 zł za 1 m3. Rada Gminy Krzykosy  nie podjęła 

uchwały o obniżeniu stawki podatku. Stawka podatku leśnego w roku 2017 będzie wynosiła 191,01 zł x 

0,220 m3 = 42,02 zł. 

 Dochody  z tytułu podatku od środków  transportowych zaplanowano w wysokości 243.820 zł 

przyjmując wyliczenia na podstawie stawek uchwalonych na 2017 rok  Uchwałą Rady Gminy Krzykosy 

Nr XXIV/155/2016 z dnia 27 października 2016r. 

 Nie wprowadzono opłaty z tytułu posiadania psów, opłaty targowej i opłaty reklamowej. 

Podatki i opłaty realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe zaplanowane zostały na 

podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku. 

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej 

zaplanowane zostały  w wysokości  2.000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 

przyjmując wzrost dochodów o wskaźnik PKB w wysokości 103,9% przewidywany w Założeniach 

Projektu Budżetu Państwa na rok 2017. Wzięto pod uwagę zmniejszającą się liczbę podmiotów 
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opłacających podatek w formie karty podatkowej, ale równocześnie uwzględniono zaległości występujące 

do zapłaty w tym podatku.           

Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn trudne są do oszacowania i na 2017 rok 

zaplanowano je w  wysokości 10.000 zł- na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016. 

Podatek od  czynności cywilnoprawnych  zaplanowany został w wysokości 160.000 zł – na 

poziomie przewidywanego wykonania za 2016r.  

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 roku 

w wysokości 30.000 zł. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  zaplanowane zostały w wysokości 180.000,00 

zł na podstawie informacji składanych przez osoby zobowiązane do jej uiszczenia.  

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 94.000 zł.  

W § 0490 zaplanowano wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 2.000 zł oraz wpływy z opłat 

za umieszczenie urządzenia technicznego w pasie drogowym 1.000 zł.  

Zaplanowano również wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w 

łącznej wysokości 9.518,73 zł. 

Nie zaplanowano dochodów  z tytułu wpłat za koncesje i licencje ze względu na brak 

przewidywanej realizacji w roku 2017. 

Wpływy za usługi dostarczania wody zostały zaplanowano w  wysokości  615.000 zł, przyjmując 

konieczność podwyżki cen wody o 5% oraz przewidywaną ilość  sprzedaży wody w roku 2017. 

Zaplanowano także wpływ z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 6.500 zł. 

W rozdziale 75011 zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej (wydawanie informacji adresowej) 20 zł. 

W rozdziale 75095 zaplanowano zwrot kosztów upomnień w wysokości 6.000 zł. 

W dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci  

w przedszkolach oraz w stołówkach szkolnych, wpływy z różnych opłat (za wydanie duplikatu 

świadectwa), wpływy z darowizn, wpłaty rodziców na wycieczki szkolne, a także wpływy z opłat za 

korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych.  

W dziale 852 zaplanowano oprócz dotacji celowych dochody z tytułu zwrotu zaliczki 

alimentacyjnej w wysokości 1.500 zł oraz z tytułu zwrotu wypłat z Funduszu Alimentacyjnego 7.000 zł.  

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu usług opiekuńczych realizowanych przez OPS w kwocie 500 zł 

oraz refundację, z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatków poniesionych na zorganizowanie prac 

społecznie użytecznych (ok. 60% kosztów). 
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Wpływy za ścieki dostarczane do oczyszczalni zostały zaplanowane w rozdziale 90001 na 

podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym przy założeniu  5 % podwyżki cen, tj. w kwocie 

245.600 zł, a odsetki w kwocie 600 zł. 

W rozdziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 

wysokości 450.280 zł. Wpływy zostały zaplanowane na podstawie złożonych deklaracji w oparciu o 

podjętą  uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 

ustalenia stawki opłaty oraz uchwały w sprawie  terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto, że w 2017r. zostanie złożonych 15 nowych deklaracji. 

Zaplanowano także zwrot kosztów upomnień w wysokości 15.000 zł oraz odsetki w wysokości 100 zł. 

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z wpływów z tytułu opłat i kar , o których mowa w 

art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości 20.000,00zł, które przeznaczono na 

finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą. 

Zaplanowano refundację, z Powiatowego Urzędu Pracy, wydatków poniesionych na 

zorganizowanie prac interwencyjnych (ok. 90% kosztów) oraz zwrot kosztów energii elektrycznej na 

świetlicach. 

 

Dochody z mienia komunalnego zaplanowane zostały, na podstawie przewidywanego wykonania 

roku bieżącego, w następujących wysokościach: 

- w dziale 020 zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy  obwodów  łowieckich w kwocie 5.200 zł, 

- w dziale 700 z tytułu ustanowienia służebności zaplanowano 40.000 zł 

- z tytułu wieczystego użytkowania zaplanowano na podstawie zawartych umów  

dochody w wysokości 14.500 zł, 

- z tytułu  najmu lokali mieszkalnych i użytkowych zaplanowano  kwotę 97.940 zł (od m-ca stycznia 

2017 planowany jest wzrost czynszów o 5%), 

- z tytułu odpłatności za usługi w budynkach komunalnych zaplanowano wpływ 10.000 zł. 

  

Ponadto zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży mienia. Ze względu na planowaną budowę 

kanalizacji i sieci wodociągowej do sprzedaży przeznaczono znaczną ilość gruntów rolnych i działek 

pod zabudowę: 

 działka nr 235/2 o pow. 536 m2 obręb Murzynówko 

 działka nr 235/3 o pow. 805 m2 obręb Murzynówko 

 działka nr 235/5 o pow. 829 m2 obręb Murzynówko 

 działka nr 235/6 o pow. 831 m2 obręb Murzynówko 

 działka nr 519/7 o pow. 790 m2 obręb Sulęcinek 
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 działka nr 519/9 o pow. 914 m2 obręb Sulęcinek 

 działka nr 519/10 o pow. 1184 m2 obręb Sulęcinek 

 działka nr 519/12 o pow. 1083 m2 obręb Sulęcinek 

 działka nr 190/5 o pow. 2177 m2 obręb Witowo 

 działka nr 190/6 o pow. 1834 m2 obręb Witowo 

 działka nr 190/7 o pow. 1858 m2 obręb Witowo 

 działka nr 190/8 o pow. 2169 m2 obręb Witowo 

 działka nr 190/9 o pow. 2350 m2 obręb Witowo 

 działka nr 187/3 o pow. 1672 m2 obręb Krzykosy 

 działka nr 187/6 o pow. 908 m2 obręb Krzykosy 

oraz działkę zabudowaną budynkiem komunalnym wraz ze sprzedażą lokali mieszkalnych 

 działka nr 523/1 Krzykosy 

 

Ze sprzedaży w/w działek i lokali planuje się uzyskanie dochodów w wys. 523.000,00 zł – 

założono, że nie wszystkie działki znajdą nabywców.   

Nie planuje się dochodów z tytułu  przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności. 

 

Ponadto w budżecie na 2017r. zaplanowano wpływy z dotacji celowej ze środków Województwa 

Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 150.000 zł.  

W 2016r. realizowana jest inwestycja z udziałem środków unijnych pod nazwą „Przebudowa 

drogi gminnej nr 550130P Sulęcinek-Solec”. Zgodnie z zapisami umowy rozliczenie umowy i złożenie 

wniosku o płatność przewidziane jest na miesiąc grudzień 2016r., dlatego szacuje się, że dofinansowanie 

w wysokości 495.723,00 zł wpłynie w I kwartale 2017r. 

Na lata 2016-2018 zaplanowano do realizacji inwestycję pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej 

i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości Pięczkowo i Witowo w gminie Krzykosy”. 

Złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

Inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. 

Regulamin konkursu przewiduje możliwość uzyskania zaliczek przed poniesieniem wydatków na 

realizację projektu. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów 

kwalifikowanych. W projekcie budżetu założono uzyskanie w 2017r. zaliczek w kwocie 

7.171.390,28 zł., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym we wniosku. 

Ponadto na podstawie art. 87 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. 

Dz. U. z 2011r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) planowany jest zwrot podatku VAT od przedmiotowej 
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inwestycji - zwrot w wysokości 2.587.300 zł dotyczy podatku VAT od części inwestycji, którą planuje się 

zrealizować w 2017r. Termin zwrotu podatku VAT od inwestycji wynosi 60 lub 25 dni. 

W przypadku nieuzyskania dofinansowania ze środków unijnych nie będzie możliwa realizacja 

w/w dochodów, jednak nie będą wówczas realizowane wydatki w wysokości 13.836.564,77 zł dotyczące 

inwestycji. 

 

Nie zaplanowano dochodów w § 057 i § 058, a także w dziale 85204- „Rodziny zastępcze”,  

85226-„Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze” ze względu na brak realizacji  dochodów z tych tytułów w 

poprzednich latach.  

 

 
II.  Wydatki w projekcie budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 41.260.000,00 zł  

z tego: 

       - wydatki majątkowe     -    15.562.999,30 zł 

        - wydatki bieżące           -    25.697.000,70 zł 

W wydatkach majątkowych  zaplanowano przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej: 

1) „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz przyłączami w miejscowości 

Pięczkowo i Witowo w gminie Krzykosy” – limit wydatków na 2017r. wynosi 13.836.564,77 zł. 

Złożony został wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach WRPO na lata 2014-2020. 

Inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków 

unijnych. Okres realizacji inwestycji to 2016-2018. 

2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3676P Sulęcinek - Murzynówko na odcinku Murzynowo Leśne 

– Miąskowo  - planuje się dotację celową dla Powiatu Średzkiego.  – limit wydatków na 2017r. 

967.916,45 zł. 

Ponadto zaplanowano inne inwestycje wyszczególnione w załączniku nr 4, w tym także inwestycje 

wnioskowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego. 

 

Przy planowaniu wydatków na wynagrodzenia przyjęto, że płace od 1 stycznia 2017r. wzrosną o 

1,5%. Zaplanowano wzrost płacy minimalnej do kwoty 2.000 zł. Odpis roczny na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych został przyjęty w wysokości 1.100 zł na etat, 1.276,25 zł na osobę niepełnosprawną  

i 182,32 zł na emeryta lub rencistę przyjmując za podstawę do obliczenia wysokości odpisu w kwocie 

2.917,14 zł.  
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Dla nauczycieli odpis na ZFŚS naliczono według kwoty bazowej ogłaszanej corocznie w ustawie 

budżetowej.  

W projekcie budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano wydatki na realizację zadań zleconych  

z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.400.492,00 zł. 

Wydatki bieżące zostały zaplanowane z około 1,3% wzrostem biorąc pod uwagę średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz uwzględniając planowane wykonanie na koniec 

2016r. Zaplanowano mniejsze wydatki głównie na remonty, usługi oraz zakupy materiałów, które nie są 

niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania poszczególnych placówek. 

 Dla instytucji kultury, jakimi są Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy oraz  Gminny Ośrodek 

Kultury w Krzykosach zaplanowano dotacje  podmiotowe w łącznej wysokości  566.700,00 zł.  

Zaplanowano także dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji „Przebudowa 

i wyposażenie Filii Bibliotecznej w Pięczkowie z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych” w 

wysokości 90.000 zł. 

 W dziale 758 rozdz.75818 § 4810 zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 60.000 zł,  

w wysokości nieprzekraczającej  1% planowanych wydatków budżetu. Ponadto w dziale 754 

zaplanowano kwotę  78.000 zł na rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego.  

Pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością gminy zaplanowano w poszczególnych 

rozdziałach klasyfikacji budżetowej. 

W dziale 010 zaplanowano dotację dla spółek wodnych  na utrzymanie i konserwację rowów 

melioracyjnych oraz odpis dla Izb Rolniczych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku 

rolnego. Zaplanowano także dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W dziale 400 zaplanowano środki na utrzymanie trzech hydrofornii  i sieci wodociągowych oraz wydatki 

na zakupy inwestycyjne.  

W dziale 600 planowane wydatki obejmują zakup żużla, piasku, soli, znaków drogowych, profilowanie i 

naprawę dróg, remonty chodników, odśnieżanie, a także środki na wynagrodzenia dla pracownika oraz 

środki na utrzymanie ciągnika do profilowania i odśnieżania dróg, a także wydatki inwestycyjne. 

Zaplanowano także dotację celową dla Gminy Kórnik na zorganizowanie lokalnego transportu 

autobusowego na terenie naszej Gminy. 

W dziale 700 zaplanowano środki na wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały 

geodezyjne oraz ogłoszenia prasowe o sprzedaży nieruchomości, a także środki na utrzymanie budynków 

komunalnych. Ponadto zaplanowano środki § 4590 związane z ugodą sądową zawartą ze względu na 

niedostarczenie lokalu socjalnego.  
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W dziale 710 zaplanowano środki na wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 

Ponadto dla Powiatu Średzkiego zaplanowano dotację na posiedzenia komisji urbanistycznej niezbędne do 

wprowadzenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. 

 

W dziale 750 zaplanowano środki na utrzymanie urzędu gminy (w tym zakup materiałów i usług do 

dalszego remontu elewacji urzędu), środki na wynagrodzenie pracowników, środki na utrzymanie Rady 

Gminy,  środki na promocję gminy, diety dla sołtysów oraz składki na WOKiSS i Związek Gmin 

Wiejskich. W rozdziale 75095 zaplanowano wydatki związane z naliczaniem i poborem podatków. 

Zabezpieczono środki w rozdziale 75085 na utrzymanie Centrum Usług Wspólnych, które zgodnie z 

uchwałą Rady Gminy rozpocznie działalność z dniem 01.01.2017r. 

Dział 751 to wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. 

W dziale 754 zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup sprzętu 

przez Komendę Powiatową Policji w Środzie Wielkopolskiej oraz przeprowadzenie inicjatyw 

profilaktycznych.  

W rozdziale 75412 zaplanowano wydatki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych tj. na zakup 

paliwa do samochodów, na wydatki związane z badaniem kierowców i aktualizacją świadectw 

kwalifikacyjnych, drobnymi remontami pojazdów i motopomp oraz przeglądami technicznymi i 

ubezpieczeniem pojazdów i członków OSP. Zaplanowano także dotację celową na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 13.000 zł. 

Ponadto w rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 

oraz środki na utrzymanie telefonu do celów zarządzania kryzysowego.  

W dziale 757 zaplanowano wydatki związane z odsetkami bankowymi od kredytów długoterminowych 

już zaciągniętych, a także planowanych kredytów bankowych. Zabezpieczono również środki na odsetki 

od ewentualnego kredytu krótkoterminowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego. 

Dział 801 obejmuje wydatki na utrzymanie dwóch Zespołów Szkolno-Przedszkolnych oraz trzech 

Zespołów Szkół oraz wydatki na dowożenie dzieci do szkół, dokształcanie nauczycieli, a także Fundusz 

Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. 

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji dla Gminy Środa Wlkp. oraz Zaniemyśl z tytułu uczęszczania dzieci 

z Gminy Krzykosy do przedszkoli  niepublicznych na terenie tych gmin. 

W rozdziale 80150 zaplanowano środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Nie wystąpiła 

natomiast potrzeba  planowania środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.  

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na dotację celową do Szpitala Średzkiego. 
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W dziale 851 przewidziano środki na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz 

narkomanii uwzględniając Gminne Programy. 

Dział 852 Pomoc Społeczna obejmuje wydatki na zasiłki stałe, okresowe, celowe oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Ponadto zaplanowano w tym dziale wypłatę dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, 

utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, środki na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, na Ośrodki 

wsparcia, środki na pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej oraz wydatki na usługi opiekuńcze, a także 

udział własny w programie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Zaplanowano również środki  na 

ogłoszenie konkursu w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym z terenu gminy, a także środki 

uczestnictwo w Programie operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.  

W dziale 85395 zabezpieczono środki na udział Ośrodka Pomocy Społecznej w programie realizowanym 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. „Zwiększenie dostępności do usług 

społecznych w powiecie średzkim”. 

W dziale 854 przewidziane zostały wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych.  

W dziale 855 zaplanowano wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych, świadczeń 

rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także środki na zatrudnienie asystenta rodziny.  

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska obejmuje wydatki na utrzymanie oczyszczalni 

ścieków, gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, utrzymanie bezdomnych psów z terenu Gminy 

Krzykosy w schronisku dla zwierząt oraz oświetlenie ulic. Zaplanowano także dotację dla Gminy Jarocin 

na realizację porozumienia w sprawie zorganizowania i nadzoru gospodarki odpadami. Ponadto w 

rozdziale 90095 zaplanowano środki na zatrudnienie pracowników interwencyjnych.  

Wydatki na zorganizowanie gospodarki odpadami zaplanowano na poziomie 465.380 zł, pozostałe 

wydatki w rozdziale 90002 dotyczą rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów.   

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego znajdują się wydatki przeznaczone na 

utrzymanie świetlic wiejskich i dotacje podmiotowe dla instytucji kultury oraz dotacja celowa dla 

Biblioteki. Ponadto zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego. 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport - zaplanowano wydatki na remont i bieżące utrzymanie boisk 

sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz koszty przejazdu zawodników na zawody sportowe oraz 

wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano także wydatki na nagrody dla sportowców zgodnie 

z Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XXIII/134/2008 z dnia 12 listopada 2008r.  w sprawie wyróżnień i 

nagród sportowych przyznawanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. 
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Na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XL/276/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 marca 2014 roku 

w budżecie na 2016r. wyodrębniono środki na wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 

229.047,25 zł.  

 

 

III. Przychody budżetu oraz źródło pokrycia deficytu 
 
Planowane są przychody w wysokości  4.600.196,00 zł 

Na pokrycie deficytu planuje się kredyt bankowy na rynku krajowym.   

 

IV. Rozchody budżetu- 600.196,00zł, w tym: 
 
Planuje się  spłatę kredytów krajowych na łączną kwotę 600.196,00zł  w tym: 
 

1) na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011r. na pokrycie planowanego deficytu (wkład własny do 

projektów unijnych) 159.996,00 zł, 

2) na spłatę kredytu zaciągniętego na dofinansowanie inwestycji w 2013r. 130.200,00 zł, 

3) na spłatę kredytu zaciągniętego na dofinansowanie inwestycji w 2014r. 10.000,00 zł, 

4) na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu zaciągniętej na dofinansowanie „Rozbudowy oczyszczalni Ścieków w Sulęcinku. Gm. 

Krzykosy” 300.000,00 zł. 

 

 

 

        Wójt 
 
(-) inż. Andrzej Janicki 


