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Sprawozdanie z wykonania  budżetu gminy Krzykosy 

w 2019r. 

 

Budżet Gminy  na 2019 rok został uchwalony  dnia  20 grudnia 2018 roku uchwałą  

Nr III/34/2018 w następujących wysokościach: 

                      - dochody          40.670.000,00 zł 

                      - wydatki           52.350.000,00 zł. 

Następnie został zmieniony:   

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 10/2019 z dnia 28 stycznia 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 14/2019 z dnia 31 stycznia 2019r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr V/46/2019 z dnia 21 marca 2019r., 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VI/57/2019 z dnia 7 maja 2019r., 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 33/2019 z dnia 23 maja 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 35/2019 z dnia 31 maja 2019r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr VII/67/2019 z dnia 13 czerwca 2019r., 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 43/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 47/2019 z dnia 18 lipca 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 50/2019 z dnia 20 sierpnia 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 52/2019 z dnia 28 sierpnia 2019r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr IX/80/2019 z dnia 12 września 2019r., 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 64/2019 z dnia 30 września 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 68/2019 z dnia 11 października 2019r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr X/95/2019 z dnia 29 października 2019r., 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XI/109/2019 z dnia 26 listopada 2019r., 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 80/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy Nr 82/2019 z dnia 18 grudnia 2019r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XIII/131/2019 z dnia 30 grudnia 2019r., 

 

Ostatecznie plan po zmianach wynosi: 

- po stronie dochodów 47.632.928,00 zł, 

- po stronie wydatków 59.537.928,00 zł. 

 

Planowane było pokrycie deficytu budżetu w kwocie 11.905.000,00 zł przychodami z tytułu 

kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. 
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DOCHODY 

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco : 

A. Dochody majątkowe     12.915.385,86 zł tj.  27,11 % 

I.   Dotacje i środki      12.832.351,57 zł  

II. Dochody własne            83.034,29 zł 

B. Dochody bieżące  34.717.542,14 zł tj. 72,89% 

I.   Dotacje               12.213.257,14 zł 

II. Subwencje              10.311.023,00 zł 

III. Dochody własne    12.193.262,00 zł 

Dochody w 2019r. wykonane zostały w 88,96% na  planowane 47.632.928,00 złotych 

zrealizowano 42.375.547,05  zł.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco : 

 

A. Dochody majątkowe   8.133.647,06 zł tj. 62,98 % planu  

w tym: 

I.   Dotacje i środki   8.050.612,77 zł  

1.Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na 

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

W rozdziale 01042 zaplanowano dochody z tyt. dotacji udzielanych między JST w 

wysokości 123.750,00 zł, ze środków Województwa Wielkopolskiego, na przebudowę  

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygranka. Dochody zostały 

zrealizowane w 100%. 

Na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim uzyskano dofinansowanie ze środków 

Województwa Wielkopolskiego na realizację dwóch projektów w ramach konkursu 

„Pięknieje wielkopolska wieś”: 

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie” dofinansowanie 11.000,00 zł 

- „Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku” dofinansowanie 11.450,00 zł 

 

2. Dotacje celowe i środki na dofinansowanie zadań własnych 

W rozdziale 75814 wpłynęła dotacja celowa w wysokości 20.646,80 zł przeznaczona na 

zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku.  
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3. Dotacje ze środków  Unii Europejskiej 

W dniu 26.07.2018r.  podpisana została umowa nr RPWP.04.03.01-30-0027/17-00 z 

Zarządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie inwestycji „Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy” w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Założono uzyskanie w 2019r. zaliczek 

i refundacji wydatków w kwocie 11.633.784,00 zł., zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym załączonym do umowy. Środki wpłynęły w wysokości 6.866.825,14 zł. Ostatni 

wniosek o przekazanie zaliczki został rozpatrzony pozytywnie, jednak z powodu braku środków 

wypłata zaliczki została przesunięta na styczeń 2020r. 

Na podstawie podpisanej umowy dotacyjnej z Urzędem Marszałkowskim oraz umów z 

mieszkańcami zaplanowano dochody związane z realizacją inwestycji „Wytwarzanie energii ze 

źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy”. Uzyskane dochody, w wysokości 861.200,68 

zł, dotyczą wpłat mieszkańców obejmujących wkład własny oraz koszty niekwalifikowane. 

W rozdziale 80104 uzyskano dotacje ze środków WRPO w wysokości 28.770,00 zł, w 

ramach realizacji projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy”.  

 

 Na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego 

uzyskano dotację ze środków unijnych w wysokości 126.970,15 zł z tytułu realizacji w 

2018r. inwestycji „Poprawa estetyki i funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Miąskowie”.  

 

II. Dochody własne             83.034,29   zł  

 

Dochody z mienia 

W rozdziale 70005 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Z tytułu sprzedaży gruntów 

uzyskano 75.030,00 zł. 

W rozdziale 90001 uzyskano 7.700,00 zł z tytułu sprzedaży beczkowozu. 

 

Pozostałe dochody własne 

Wpłynęła kwota niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających w wysokości 

304,29 zł. 

 

 



 4 

B. Dochody bieżące  34.241.899,99 zł tj. 98,63%  planu 

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1.  

Struktura wykonanych dochodów bieżących przedstawia się następująco: 

 

I. Dotacje    12.109.405,50 zł tj. 99,15% planu  

1. Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały 

w 98,89%, na planowane 11.237.123,73 zł wpłynęło 11.112.445,06 zł. 

 

Rozdział  Nazwa zadania  Plan  Wykonanie  % 

01095 Zwrot podatku akcyzowego rolnikom 547.876,70 547.876,70 100% 

75011 
Zadania z zakresu administracji publicznej - Urzędy 
Wojewódzkie 

45.526,00 44.144,57 96,97% 

75101 
Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja i utrzymanie 

rejestru wyborców 
1.388,00 1.388,00 100% 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 23.161,00 22.461,00 96,98% 

75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów 92,00 92,00 100% 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.651,00 22.651,00 100% 

80153 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 64.988,98 64.466,31 99,20% 

85215 Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 242,00 193,27 79,86% 

85228 Usługi opiekuńcze  16.592,00 16.552,58 99,76% 

85501 Świadczenia wychowawcze 7.326.797,00 7.301.994,50 99,67% 

85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.863.340,00 2.768.376,08 96,68% 

85503 
Realizacja rządowego programu wspierania rodzin 

wielodzietnych  
480,00 480,00 100% 

85504 Realizacja rządowego programu „Dobry start”  306.950,00 304.730,00 99,28% 

85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 

rodzinnych 
17.039,05 17.039,05 100% 

  RAZEM: 11.237.123,73 11.112.445,06 98,89% 

 

Dotacje w większości wpłynęły w wysokości 90-100%. Dotacja na zadania z zakresu 

administracji publicznej nie została uzyskana w planowanej wysokości. Zgodnie ze 

sprawozdaniem o rodzajach wykonywanych zadań zleconych wraz z ich czasochłonnością 

Gmina Krzykosy była zmuszona dokonać zwrotu części dotacji. 

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych wpłynęła w wysokości 

poniżej 80%, zgodnie z występującymi potrzebami. 
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2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 98,49%, na 

planowane 544.936,49 zł wpłynęło 536.702,80 zł. Poszczególne dotacje celowe na  

dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących 

wysokościach: 

Rozdział  Nazwa zadania  Plan  Wykonanie  % 

75814 Dofinansowanie wydatków z funduszu sołeckiego 62.769,07 62.769,07 100% 

80104 Wychowanie przedszkolne 286.212,00 286.212,00 100% 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

4.240,55 4.240,55 100% 

85214 Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z 

pomocy społecznej 

34.712,00 34.584,24 99,63% 

85216 Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej 45.714,87 45.614,87 99,78% 

85219 Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

33.332,00 33.131,41 99,40% 

85230 Dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" 

21.294,00 21.294,00 100% 

85415 Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 
uczniów (stypendia) 

36.484,00 28.942,66 79,33% 

85504 Asystent rodziny 20.178,00 19.914,00 98,69% 

 RAZEM: 544.936,49 536.702,80 98,49% 

 

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych wpłynęły w 90%-100%. Wyjątek stanowi 

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, która wpłynęły w 

niższej wysokości - zgodnie z potrzebami w tym zakresie. 

 

3. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jst      114.344,48 zł 

W rozdziale 60004 uzyskano dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Powiatu 

Średzkiego na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego 90.000 zł.  

W rozdziale 75412, ze środków Powiatu Średzkiego, na dofinansowanie wypłaty 

ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych otrzymano 9.000,00 zł, a na 

przeprowadzenie kursów kwalifikowanych pierwszej pomocy 6.360,00 zł, a na zakup 

hełmów dla jednostki OSP Miąskowo 5.000,00 zł. 

Ponadto w rozdziale 92605, ze środków Powiatu Średzkiego, otrzymano kwotę 3.984,48 zł 

na zatrudnienie pracownika na kortach tenisowych w Solcu. 

 

4. Dotacje ze środków  Unii Europejskiej    345.913,12 zł 

W rozdziale 80104 uzyskano dotacje ze środków WRPO w wysokości 215.913,12 zł, w  

ramach realizacji projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy”.  
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W rozdziale 85295 wpłynęła dotacja w wysokości 130.000,00 zł  w związku z realizacją 

projektu pn. „Gmina Krzykosy wspiera lokalna społeczność”. Projekt jest realizowany 

przez Centrum Usług Wspólnych przy dofinansowaniu z WRPO na lata 2014-2020.  

 

5. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 

W rozdziale 75412 wpłynęła dotacja w wysokości 0,04 zł  w związku z rozliczeniem 

dofinansowania uzyskanego w 2018r. z Funduszu Sprawiedliwości. 

 

II. Subwencje                10.311.023,00 zł tj. 100 % planu                              

Subwencje  z  budżetu  państwa  w 2019r. wpłynęły  w wysokości 100% planowanych, tj. 

w  kwocie 10.311.023,00 zł. 

 

III. Dochody własne      11.821.471,49 zł tj. 96,95 % planu 

Pozostałe dochody wykonane zostały w 2019r. w wysokości 11.821.471,49 zł tj. 96,95 % 

planu i przedstawiają się następująco: 

 

W dziale 010 zaplanowano wpływy z podatku VAT związane z budową kanalizacji.  

Dochody te nie były zrealizowane ze względu na konieczność odprowadzenia podatku 

należnego związanego z inwestycją „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na 

terenie Gminy Krzykosy” 

Otrzymano zwrot niewykorzystanej dotacji z Gminy Miłosław. 

Ponadto otrzymano nagrodę dla Sołectwa Sulęcinek ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego 3.000 zł. 

 

W dziale 020 uzyskano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 

10.736,72 z tj. 100% planu.  

W dziale 400 dochody ze sprzedaży wody zrealizowano w 101,15%. Wpłynęło 

804.113,95 zł z tytułu usług oraz 3.664,60 zł z tytułu odsetek za zwłokę.  

Sprzedano 278 676,99 m3 wody. Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą 48.118,83 

zł. Stan zaległości na koniec 2018r. wynosił 47.456,56 zł. Z tytułu odsetek za zwłokę 

zaległość wynosi 6.597,38 zł.  

W celu wyegzekwowania zaległości wysłano 396 wezwań do zapłaty oraz 32 ostateczne 

przesądowe wezwania do zapłaty.  
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W odniesieniu do 16 gospodarstw domowych rozpoczęta została procedura zmierzająca do 

odcięcia wody i wskazania zastępczego punktu czerpania wody poprzez wysłanie 

zawiadomień o zamiarze zaprzestania dostarczania wody. 

Obecnie w skutek nieuregulowania zaległości z poprzednich lat 1 nieruchomość ma 

odcięty dopływ wody.  

Uzyskano 135,12 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. 

 

W dziale 600  Transport i łączność- uzyskano wpływy w wysokości 420,00 zł z tytułu 

sprzedaży złomu. 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy ze sprzedaży majątku gminy zostały 

omówione wcześniej. 

Z tytułu ustanowionej służebności wpłynęło 10.729,00 zł.  

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości wyniosły  15.017,85 zł tj. 100% 

planu.  

Dochody z tytułu najmu i dzierżaw wpłynęły w wysokości 92.061,82 zł tj. 98,57%  planu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.667,28 zł. W celu wyegzekwowania należności, w 

2019r. doręczono 7 wezwań do zapłaty. Uzyskano nakaz zapłaty w postępowaniu 

upominawczym. 

Z tytułu odsetek za zwłokę w zapłacie wpłynęła kwota 442,08 zł. Zaległość z tytułu 

odsetek wynosi 10,22 zł. Ponadto wpłynęła kwota 8.899,89 z tytułu zwrotu za usługi 

wykonywane na rzecz lokatorów mieszkań komunalnych, 12.947,00 z tytułu zwrotu 

kosztów dokumentacji do ustanowienia służebności oraz 25,00 z tytułu różnych opłat.  

 

W dziale 750 - z opłat za wydanie informacji adresowej uzyskano 1,55 zł.  

W rozdziale 75023 w § 0970 wpłynęło 229,19 zł. 

W rozdziale 75095 wpłynęły dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień w wysokości 

7.797,69 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży książki „Dzieje Gminy Krzykosy” w 

wysokości 191,80 zł.  

 

W dziale 754  uzyskano dochody związane ze zwrotem składki ubezpieczeniowej 46,00 zł. 
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W dziale 756  dochody wykonane zostały w 101,64%. 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 

wyniosły 1.199,51. Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. i 

dlatego są trudne do oszacowania. Zaległości z tytułu tego podatku wynoszą  5.669,00 zł. 

Nie wpłynęły odsetki. 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 

podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 100,20%, 

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 104,86%.  

Z tytułu podatku od nieruchomości płaconego przez osoby prawne wpłynęło 

1.341.740,90zł, tj. 100,23 %, natomiast płaconego przez osoby fizyczne 1.027.508,61 zł, tj. 

100,88%. Podatek rolny od osób prawnych wpłynął w wysokości 15.639,00 zł, tj. 

100,57%, a od osób fizycznych w wysokości 179.735,03 zł, tj. 98,52%. Podatek leśny od 

osób prawnych wpłynął w wysokości 81.396,00 zł, tj. 100,09%, natomiast od osób 

fizycznych w wysokości 22.316,58 zł, tj. 101,16%. Podatek od środków transportowych 

płacony przez osoby prawne wpłynął w 100%, tj. 15.470,00 zł, a płacony przez osoby 

fizyczne wpłynął w wysokości 100,05%, tj. 250.858,30 zł. Wpływy z podatku od 

czynności cywilnoprawnych płaconego przez osoby fizyczne uzyskano na poziomie 

272.665,73 zł, tj. 139,83 %, natomiast z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 

płaconego przez osoby prawne wpłynęło 2.750,00zł, tj. 91,67%. Podatek od spadków i 

darowizn uzyskano w wysokości 32.314,00 zł, tj. 95,04%.  

Podatek od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych realizowany jest 

przez urząd skarbowy i trudny jest do oszacowania. 

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 7.901,16 zł od osób prawnych i 

fizycznych. 

Łącznie zaległości z tytułu podatków od osób prawnych, fizycznych oraz innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej wynoszą 253.597,87 zł.  

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby 

fizyczne 246.912,93zł. W podatku rolnym zaległość od osób fizycznych wynosi 3.176,13 

zł, w podatku leśnym – 374,24zł, w podatku od środków transportowych 1.955,20 zł, a w 
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podatku od czynności cywilnoprawnych 775,27 zł. Osoby prawne zalegają na kwotę 

379,10 zł w podatku od nieruchomości i 25 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych. 

W 2019r., w celu wyegzekwowania należności podatkowych, doręczono 690 upomnień. 

Wystawiono 152 egzekucyjne tytuły wykonawcze w podatku rolnym, leśnym i od 

nieruchomości  na kwotę  65.600,40 zł oraz 9 tytułów w podatku od środków 

transportowych na kwotę 20.438,60 zł. Tytuły wykonawcze w podatku od środków 

transportowych zostały zrealizowane w na kwotę 18.746,60, natomiast w podatku od 

nieruchomości, rolnym i leśnym zrealizowanych zostało 39 tytułów wykonawczych na 

łączną kwotę 36.215,70 zł.  

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

rolnego oraz  podatku od środków transportowych Gmina w 2019r. umniejszyła swoje 

dochody o 992.862,27 zł. W tym  z tyt. podatku od nieruchomości o 706.423,78 zł, z tyt. 

podatku rolnego o 8.010,49 zł,  natomiast z tyt.  podatku od środków transportowych o 

278.428,00 zł. 

Umniejszenie dochodów z tytułu zwolnień udzielonych Uchwałą Rady Gminy wyniosło 

36.062,75 zł. Nie dokonano rozłożenia na raty zaległości podatkowej. Nie wystąpiło 

odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania lub ograniczenie poboru. 

Nie wystąpiło umorzenie.  

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw wykonano w 99,86%. Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w 

wysokości 31.685,00 zł, tj. 105,62%, a wpływy z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 

329.585,80 zł, tj. 99,87%.  

Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 96.460,74 zł, tj. 98,43% 

planu. Dochody te w całości zostały przeznaczone na realizację Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomani i po stronie wydatków zostały zaksięgowane w rozdziale 

85153 oraz 85154. 

W § 0490 wpłynęła opłata z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym w 

wysokości 7.919,43 zł oraz opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 17.854,80 zł. Z 

tytułu opłaty planistycznej wpłynęło 57,07 zł.  

Uzyskano zwrot kosztów upomnień od opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym w kwocie 11,60 zł oraz odsetki od opłaty w kwocie 16,13 zł.  
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Uzyskano zwrot kosztów upomnień od opłaty eksploatacyjnej w kwocie 69,60 zł oraz 

odsetki od opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5.741,38 zł.  

Zaległości w opłacie planistycznej wynoszą 20.288,28 zł. W celu ich wyegzekwowania 

wysłano 16 upomnień.  

Zaległości w opłacie za zajęcie pasa drogowego, to 3.123,00 zł. W celu ich 

wyegzekwowania wysłano 1 upomnienie.  

Zaległości w opłacie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wynoszą 319,78 zł. 

Wystawiono 1 upomnienie oraz 1 tytuł wykonawczy, aby odzyskać powyższą kwotę. 

Zaległości w opłacie eksploatacyjnej wynoszą 7.438,20 zł. W celu ich wyegzekwowania 

wystawiono 6 upomnień oraz 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 68.215,80 zł, z tego 

Urząd Skarbowy zrealizowała 2 tytuły na łączną kwotę 60.777,60.  

Zaległości z tytułu odsetek od opłat wynoszą 16.429,48 zł. 

Nie wystąpiły opłaty za udzielenie koncesji. 

 

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 101,12%. 

Wyższe niż przewidywano były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, w 

którym udziały uzyskano na poziomie 5.183.866,00 zł, tj. 100,94%. Dochody z tego tytułu 

zostały wykazane wyjaśnieniami zamieszczonymi w Piśmie Ministerstwa Finansów z dnia 

10 lipca 2001r. znak ST2-4831-104/2001.  

Zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych wykonanie wpływów w podatku 

dochodowym od osób prawnych wyniosło 45.582,40 zł.  

Zaległość w udziałach w PIT i CIT wynosi 811,38 zł. 

 

W dziale 758   wpłynęły subwencje omówione wcześniej. W rozdziale 75814 wpłynęły 

odsetki od lokat terminowych na rachunku bankowym w wysokości 6,36 zł, darowizna w 

wysokości 12.000,00 zł, wyrównanie opłaty produktowej za lata poprzednie w wysokości 

104,93 zł, a także zwrot świadczeń rekompensujących utracone dochody przez żołnierza 

powołanego do odbycia ćwiczeń wojskowych w wysokości 2.434,22 zł. 

Ponadto wpłynęły środki z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków 

niewygasających w wysokości 24.600,00 zł. 
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W dziale 801 Oświata i wychowanie – dochody w tym dziale, to przede wszystkim 

odpłatność za posiłki w przedszkolach zrealizowane na kwotę 126.773,10 tj. 86,53% i 

stołówkach szkolnych na kwotę 128.408,00 tj. 84,76%. 

Z tytułu darowizn uzyskano w szkołach podstawowych 11.756,82 zł, a w przedszkolach 

7.560,00 zł. 

Wpływy z różnych opłat w szkołach (głównie za wydane duplikaty świadectw i inne 

duplikaty) zrealizowano w wysokości 339,00 zł.  

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyniosły 20.915,50 zł. 

Wpływy z różnych dochodów wyniosły 22.702,04 i dotyczą wpłat gmin z tytułu zwrotu 

kosztów dotacji dla przedszkoli, do których uczęszczają dzieci terenu tych gmin.  

Wpłynęły także środki związane z realizacją projektu unijnego przez Zespół Szkół w 

Sulęcinku 39.330,62 zł – środki dotyczą rozliczenia wydatków za poprzednie lata. 

Wpływy z usług w stołówkach szkolnych wyniosły 9.178,70 zł.  

Wpłynęło także 247,50 zł z tytułu refundacji kosztów poniesionych na zakup 

podręczników w roku ubiegłym.  

W rozdziale 80195 wpłynęły środki w wysokości 47.428,00 zł z tytułu odpłatności za 

wycieczki organizowane przez szkoły.   

 

W dziale 852 - Pomoc społeczna – Uzyskano wpływy z tytułu odpłatności za utrzymanie 

członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w wysokości 13.346,48 zł. Zaległość z tego 

tytułu wynosi 1.278,28 zł.  

Ponadto uzyskano odszkodowanie w związku z uszkodzeniem pojazdu służbowego 

3.307,44 zł. Nie uzyskano wpływów z tytułu usług opiekuńczych świadczonych przez 

Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Z tytułu refundacji wydatków na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie 

użytecznych uzyskano dochód w wysokości 10.956,00 zł.  

 

W dziale 855 – Rodzina-  Wpływy z tytułu odsetek w rozdziale 85501 wyniosły 619,64 zł, 

natomiast zwrot nienależnie pobranych świadczeń wyniósł 7.691,16 zł. 
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W rozdziale 85502 uzyskano zwrot nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych za lata 

ubiegłe w kwocie 7.261,41 zł oraz wpływy z tytułu wyegzekwowanych alimentów w 

wysokości 17.029,93 zł. Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz wypłat 

z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 6785.490,60 zł. Zaległość systematycznie ulega 

zwiększeniu ze względu na comiesięczne wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego. W 2019r., 

w celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych, przeprowadzono szereg 

czynności, m.in.  

Wysłano do dłużnika alimentacyjnego informację o jego zobowiązaniach do zwrotu 

organowi wierzyciela 5 szt., o potrzebie zarejestrowania się jako osoba bezrobotna 4 szt. 

Wysłano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego do organu 

właściwego dłużnika 20 szt. Prowadzono korespondencję z komornikiem sądowym 

zobowiązanym do ściągania należności z dłużników alimentacyjnych. Wystawiono 20 

wniosków o przyłączenie się do egzekucji alimentacyjnej komornika. Złożono 20 

zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury wraz z wnioskiem o 

ściganie. Wystawiono 24 wnioski o przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego i 

odebranie od dłużnika oświadczenia majątkowego. Wystawiono 1 wniosek o zatrzymanie 

prawa jazdy, a także 4 wnioski o udostępnienie danych z Centralnej Ewidencji Kierowców. 

Wysłano informację do rejestru dłużników: 

- BIG Info Monitor – 54 dłużników – 12 razy, 

- KBIG S.A. – 54 dłużników – 12 razy, 

- ERIF BIG S.A. – 54 dłużników – 12 razy, 

- KRD BIG S.A. – 54 dłużników – 12 razy, 

- KIDT BIG S.A. – 54 dłużników – 12 razy. 

Odsetki w rozdziale 85502 wpłynęły w kwocie 233,77 zł, a zwrot kosztów upomnień w 

kwocie 23,20 zł. 

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

zrealizowano w kwocie 372.483,16 zł, tj. 99,86%. Zaległość z tytułu w/w usług wynosi 

20.818,13 zł. Odsetki wpłynęły w wysokości 2.595,38 zł, a zaległość z tytułu odsetek 

wynosi 2.561,48 zł.  

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wynosi 888.713,54 zł, tj. 90,43% planu.  

Z tytułu zwrotu kosztów upomnień wpłynęło 12.033,20 zł, a z tytułu odsetek 514,48 zł.  
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Zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami wynoszą 101.277,93 zł, a z tytułu 

odsetek 5.549 zł. W celu ich wyegzekwowania wysłano 1.105 upomnień.  

Wystawiono 160 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 30.714,90 zł, które przekazano 

do egzekucji właściwemu urzędowi skarbowemu. Urząd Skarbowy zrealizował 27 tytułów 

wykonawczych na kwotę 4.187,90 zł. 

W rozdziale 90015 uzyskano zwrot kosztów modernizacji oświetlenia drogowego 

52.938,91 zł. 

Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska uzyskano kwotę 5.292,21 zł, tj. 26,46% planu.  

W związku z  zatrudnieniem  pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, 

zaplanowano dochody z tyt. refundacji  ich wynagrodzeń. Wpłynęło 19.468,88 zł.  

 

W dziale 921 uzyskano dochody w wysokości 7.435,70 zł z tytułu zwrotu opłat za energię 

elektryczną  w świetlicach wiejskich oraz 959,40 zł z tytułu zwrotu za palety. Wpłynęły 

także odsetki umowne za nieterminowe wykonanie projektu pomnika 1.217,70 zł. 

 

 

WYDATKI 

Wydatki w 2019 roku wykonane zostały w 78,61% Na planowane  59.537.928,00 zł   

wydatkowano  46.805.704,84 zł. 

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco : 

A. Wydatki majątkowe   25.186.895,15  zł tj.  42,30%  

B. Wydatki bieżące    34.351.032,85  zł tj.  57,70% 

w tym: 

I.   Wynagrodzenia i składki od nich naliczone   12.963.327,82 zł  tj.   37,74% 

II. Dotacje          1.506.386,55 zł  tj.    4,39 % 

III. Wydatki na obsługę długu          270.000,00 zł  tj.    0,79% 

IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego              224.711,82 zł   tj.   0,65% 

V. Wydatki na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej      11.237.123,73 zł  tj.    32,71% 

VI. Wydatki z dotacji celowych  

na dofinansowanie zadań własnych                     544.936,49 zł   tj.    1,59%  

VII. Pozostałe wydatki                                                7.604.546,44 zł   tj.   22,14% 
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Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco: 

A. Wydatki majątkowe   14.512.659,86 zł tj.  57,62% planu 

B. Wydatki bieżące                        27.858.798,66 zł tj. 94,01% planu 

w tym: 

I.   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.263.321,87 zł  tj.   94,60% planu 

II.  Dotacje        1.490.866,23 zł  tj.   98,97% planu  

III. Wydatki na obsługę długu                                    189.645,34 zł  tj.    70,24% planu 

IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego           224.182,73 zł  tj.    99,76% planu 

V. Wydatki na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej 11.112.445,06 zł  tj.   98,89% planu 

VI. Wydatki z dotacji celowych  

na dofinansowanie zadań własnych 536.702,80 zł  tj.   98,49%  planu  

VII.  Pozostałe wydatki                                             2.041.634,63 zł tj.    26,85%  planu 

 

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy przedstawia załącznik nr 2. 

 

 

A. Wydatki majątkowe 

 

1. Wydatki na inwestycje, zakupy inwestycyjne oraz na finansowanie lub 

dofinansowanie inwestycji 

 

W budżecie na 2019 rok zaplanowano następujące wydatki na finansowanie inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych: 

Dział Rozdz. § Treść Plan Wykonanie % 

010     Rolnictwo i łowiectwo 23 249 272,40 13 646 793,31 58,70% 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 818 576,40 13 278 160,31 58,19% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 557 502,08 2 505 152,49 54,97% 

      

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo 
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy  

4 557 502,08 2 505 152,49 54,97% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 633 784,87 6 865 620,93 59,01% 

      

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo 
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy  

11 633 784,87 6 865 620,93 59,01% 
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    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 615 289,45 3 904 660,92 59,02% 

      

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo 
oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy  

6 615 289,45 3 904 660,92 59,02% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

12 000,00 2 725,97 22,72% 

      
Dotacja celowa na budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

12 000,00 2 725,97 22,72% 

  01042   Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 360 000,00 312 043,00 86,68% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 360 000,00 312 043,00 86,68% 

      Przebudowa drogi w miejscowości Wygranka 360 000,00 312 043,00 86,68% 

  01095   Pozostała działalność 70 696,00 56 590,00 80,05% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 56 590,00 56 590,00 100,00% 

      
Budowa siłowni zewnętrznej w Miąskowie - 
"Pięknieje wielkopolska wieś" 

27 926,00 27 926,00 100,00% 

      
Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku - 
"Pięknieje wielkopolska wieś" 

28 664,00 28 664,00 100,00% 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych 

14 106,00 0 0,00% 

      
Dotacja celowa dla Stowarzyszeń na wkład 
własny w projektach z "Odnowy wsi" 

14 106,00 0 0,00% 

400     
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

12 600,00 12 546,00 99,57% 

  40002   Dostarczanie wody 12 600,00 12 546,00 99,57% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 600,00 12 546,00 99,57% 

      Zakupy  inwestycyjne,  stacja wodociągowa 12 600,00 12 546,00 99,57% 

600     Transport i łączność 60 406,25 38 367,39 63,52% 

  60016   Drogi publiczne gminne 60 406,25 38 367,39 63,52% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 406,25 38 367,39 63,52% 

      Budowa chodnika Solec FS 36 706,25 36 608,49 99,73% 

      
Przebudowa ulicy Podgórnej w Sulęcinku - 
dokumentacja projektowa 

23 700,00 1 758,90 7,42% 

700     Gospodarka mieszkaniowa 70 000,00 10 054,80 14,36% 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 000,00 10 054,80 14,36% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

70 000,00 10 054,80 14,36% 

      Zakup gruntu pod drogę 70 000,00 10 054,80 14,36% 

754     
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

17 500,00 16 987,92 97,07% 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 17 500,00 16 987,92 97,07% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 500,00 16 987,92 97,07% 

      
Modernizacja remizy OSP w Murzynowie 
Leśnym 

17 500,00 16 987,92 97,07% 

801     Oświata i wychowanie 729 370,00 721 236,59 98,88% 

  80101   Szkoły podstawowe 675 600,00 667 503,22 98,80% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 575 600,00 567 504,69 98,59% 

      
Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Murzynowie Leśnym 

575 600,00 567 504,69 98,59% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

100 000,00 99 998,53 100,00% 
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Zakupy inwestycyjne CUW - zakup sprzętu 
komputerowego dla szkół 

100 000,00 99 998,53 100,00% 

  80104   Przedszkola  53 770,00 53 733,37 99,93% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 14 999,85 100,00% 

      
Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu w 
Pięczkowie FS 

15 000,00 14 999,85 100,00% 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 750,62 38 733,52 99,96% 

      
Prace remontowo-wykończeniowe wraz z 
zakupem i montażem wyposażenia w 
przedszkolu ZS Sulęninek 

38 750,62 38 733,52 99,96% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19,38 0 0,00% 

      
Prace remontowo-wykończeniowe wraz z 
zakupem i montażem wyposażenia w 
przedszkolu ZS Sulęninek 

19,38 0 0,00% 

851     Ochrona zdrowia 10 000,00 0 0,00% 

  85195   Pozostała działalność 10 000,00 0 0,00% 

    6300 

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
między jednostkami samorządu terytorialnego 
na dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

10 000,00 0 0,00% 

      
Dotacja celowa dla Szpitala Średzkiego Sp. z 
o.o. na zakup sprzętu medycznego 

10 000,00 0 0,00% 

900     
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

896 000,00 29 460,49 3,29% 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 18 000,00 17 461,50 97,01% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

18 000,00 17 461,50 97,01% 

      Zakup przyczepy rolniczej 18 000,00 17 461,50 97,01% 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 000,00 11 998,99 99,99% 

    6060 
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

12 000,00 11 998,99 99,99% 

      
Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych 
ML 

12 000,00 11 998,99 99,99% 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 866 000,00 0 0,00% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 66 000,00 0 0,00% 

      
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie Gminy Krzykosy 

66 000,00 0 0,00% 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 0 0,00% 

      
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych 
na terenie Gminy Krzykosy 

800 000,00 0 0,00% 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 129 746,50 27 729,41 21,37% 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 129 746,50 27 729,41 21,37% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 129 746,50 27 729,41 21,37% 

      Modernizacja świetlicy w Młodzikowie 102 000,00 0 0,00% 

      
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w 
Sulęcinie FS 

27 746,50 27 729,41 99,94% 

926     Kultura fizyczna 12 000,00 9 483,95 79,03% 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 12 000,00 9 483,95 79,03% 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000,00 9 483,95 79,03% 

      Wiata magazynowa na boisku w Krzykosach 12 000,00 9 483,95 79,03% 

  
        

Razem 25 186 895,15 14 512 659,86 57,62% 
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Trwa „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i 

Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy”. 

Prace są wykonywane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Faktury są 

wystawiane w okresach kwartalnych.  

Wpłynął jeden wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Dotacja została przekazana w kwocie 2.725,97 zł. 

Wykonano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wygranka.  

Podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowy na dofinansowanie inwestycji „Budowa 

siłowni zewnętrznej w Miąskowie” oraz „Budowa siłowni zewnętrznej w Sulęcinku” w 

ramach konkursu "Pięknieje wielkopolska wieś". Inwestycje zostały realizowane w II 

półroczu.  

Nie było potrzeby przekazywania dla Stowarzyszeń dotacji celowej, którą miały otrzymać 

po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych projektów z „Odnowy wsi”. 

Zakupiono pompę głębinowa na stacje wodociągową w Pięczkowie. 

Zakończono budowę chodnika w Solcu w planowanym zakresie.  

Trwają uzgodnienia dot. gruntów pod drogę na ulicy Podgórnej w Sulęcinku. Wykonano 

projekt podziału terenu. 

Wydatki na zakup gruntu pod drogę związane są z uregulowaniem stanu prawnego ul. 

Kopczynowskiej w Sulęcinku oraz drogi w Solcu. 

Wykonano modernizację remizy OSP w Murzynowie Leśnym w planowanym zakresie.  

Wykonano rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym w 

planowanym zakresie. Zakupiono sprzęt komputerowy dla szkół.  

Przeprowadzono modernizację placu zabaw przy Przedszkolu w Pięczkowie ze środków 

funduszu sołeckiego. 

Wykonano „Prace remontowo-wykończeniowe wraz z zakupem i montażem wyposażenia w 

przedszkolu ZS Sulęcinek” w ramach projektu „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie 

Krzykosy” dofinansowanego ze środków WRPO. 

Nie było potrzeby wydatkowania środków na dotację celową dla Szpitala Średzkiego Sp z o.o.  

Zakupiono przyczepę rolniczą na potrzeby związane z obsługa gospodarki ściekowej. 

Zakupiono traktorek do koszenia trawy w Murzynowie Leśnym ze środków funduszu 

sołeckiego. 

Podpisano z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie inwestycji „Wytwarzanie 

energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy”. Inwestycja jest realizowana w 
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porozumieniu z gminą Kleszczewo – liderem projektu, który przygotowuje postępowanie 

przetargowe. 

Nie przeprowadzono modernizacji świetlicy w Młodzikowie ze względu na brak 

dofinansowania ze środków unijnych.  

Zakończono zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Sulęcinie ze środków funduszu 

sołeckiego. 

Ustawiono wiatę magazynową na boisku w Krzykosach. 

 

B. Wydatki bieżące 

W tym: 

 

I.   Wynagrodzenia i składki od nich naliczane  

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 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 oraz składki na Fundusz Pracy.  

Wydatki na płace i pochodne płac zrealizowane zostały w kwocie 12.263.321,87 zł  tj.   

94,60% planu.  

Wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne ujęto w 

punkcie V.  Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz w punkcie 

VI. Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych . 

 

II. Dotacje 

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: 

 

a)  Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 675.500,00 zł 

W budżecie gminy w 2019 roku  zaplanowano  dotacje podmiotowe  na wydatki bieżące 

dla instytucji kultury w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy  363 000,00 zł  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach   366.500,00 zł 

RAZEM:  729.500,00 zł.  
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Dotacje przekazano w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy   363 000,00zł, tj.  100 % planu  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach   366.500,00 zł, tj. 100 %  planu 

RAZEM:    729.500,00 zł, tj. 100 %  planu  

 

b) dotacje celowe na zadania bieżące 722.101,43 zł 

W rozdziale 60001 zaplanowano dotację, w wysokości 187.766,00 zł, dla Województwa 

Wielkopolskiego na dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Dotację 

przekazano w 100%. 

W rozdziale 60004 zaplanowano dotację, w wysokości 322.150,00 zł, dla Gminy Kórnik 

na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Krzykosy. Dotację 

przekazano w wysokości 322.097,78 zł. Uzyskano dotacje celową z tytułu pomocy 

finansowej z Powiatu Średzkiego na ten cel w wysokości 90.000,00 zł. 

Ponadto na zorganizowanie lokalnego transportu zbiorowego przekazano pomoc 

finansową dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 28.330,55 zł.  

W rozdziale 71004 przekazano dotację dla Powiatu Średzkiego na zadania związane z 

planowaniem przestrzennym w wysokości 3.350,00 zł.  

W rozdziale 80104 zaplanowano środki tytułem zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych 

przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krzykosy. Dotację przekazano 

dla Gminy Środa Wlkp, dla Gminy Zaniemyśl, dla Gminy Miłosław oraz dla Gminy 

Września w łącznej wysokości 168.149,70 zł.  

W rozdziale 90002 przekazano dotację dla Gminy Jarocin, w wysokości 1.409,60 zł, na 

realizację zadania na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

z przeznaczeniem na zorganizowanie gospodarki odpadami.  

Ponadto zaplanowano dotację dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na realizację 

programu związanego z usuwaniem azbestu. Przekazano środki w wysokości 10.997,80 zł. 

 

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 39.264,80 zł 

W rozdziale 01009 przekazano dotację w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych przeznaczoną na 

bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowej na terenie gminy Krzykosy.  



 20 

W rozdziale 75412 przekazano dotacje na utrzymanie i doposażenie jednostek Ochotniczej 

Straży Pożarnej w wysokości 24.257,60 zł.  

W rozdziale 85295 przekazano 910,20 zł na rzecz Stowarzyszenia „Najlepiej razem” z 

przeznaczeniem na transport żywności z Banku Żywności dla najuboższych mieszkańców 

Gminy Krzykosy, natomiast 1.600,00 zł przeznaczono dla Fundacji „Dwa serca” na 

zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone im do realizacji.   

W rozdziale 92195 przekazano 2.497,00 zł na rzecz stowarzyszenia „Pięczkowianie” i 

Stowarzyszenia „Krzykosianki” z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury i 

dziedzictwa narodowego. 

 

III. Wydatki na obsługę długu              

 

W 2019r. na obsługę długu wydatkowano 189.645,34 zł, tj. 70,24% planowanych. 

Szczegóły dotyczące wydatków na odsetki związane z obsługą kredytów i pożyczek  

długoterminowych przedstawiono w tabeli poniżej. 

Rok 

zacią-

gnięcia 

kredytu/ 

pożyczki 
Przeznaczenie 

Kwota 

nominalna 

kredytu/pożycz

ki na dzień 

zaciągnięcia 

Kwota 

spłacona w 

2019r. 

Kwota 

odsetek 

spłaconych w 

2019r. 

Kwota 

nominalna 

pozostała do 

spłaty 

31.12.2019r. 

Okres spłaty 

 

 KREDYTY 14.395.000,00 260.000,00 113.376,09 2.874.400,00  

2013r. 

Kredyt na dofinansowanie 

inwestycji 2013r. 800.000,00 210.000,00 7.731,30 199.400,00 2016-2020r. 

2014r. 

Kredyt na dofinansowanie 

inwestycji 2014r. 970.000,00 50.000,00 20.099,50 890.000,00 2016-2021r. 

2018r. 

Kredyt na dofinansowanie 

inwestycji 2018r. 1.525.000,00 0,00 48.761,56 1.525.000,00 2021-2028r. 

2019r. 

Kredyt na dofinansowanie 

budowy kanalizacji 2019r. 11.100.000,00 0,00 36.783,73 11.100.000,00 2021-2028r. 

 POŻYCZKI Z BGK 2.944.021,74 300.000,00 68.890,52 2.044.021,74  

2015r.i 

2016r. 

Pożyczka z WFOŚIGW na 

rozbudowę oczyszczalni 

ścieków 2.944.021,74 300.000,00 68.890,52 2.044.021,74 2017-2023r. 

 

RAZEM: 17.339.021,74 560.000,00 182.266,61 15.758.421,74 

 

x 

 

 

IV. Wydatki z funduszu sołeckiego 

W 2019r. roku zaplanowano kwotę 325.414,57 na wydatki przeznaczone do dyspozycji 

jednostek pomocniczych gminy, a wydatkowano 324.882,53 zł. Wydatki bieżące jednostek 

pomocniczych gminy planowane były na poziomie 224.711,82 zł, a wykonane zostały na 

poziomie 224182,73 zł, tj. 99,76%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie 
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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  

98,89%, na planowane 11.237.123,73 zł wydano 11.112.445,06 zł. 

 

Rozdział  Nazwa zadania  Plan  Wykonanie  % 

01095 Zwrot podatku akcyzowego rolnikom 547.876,70 547.876,70 100% 

75011 
Zadania z zakresu administracji publicznej - Urzędy 
Wojewódzkie 

45.526,00 44.144,57 96,97% 

75101 
Krajowe Biuro Wyborcze - aktualizacja i utrzymanie 
rejestru wyborców 

1.388,00 1.388,00 100% 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 23.161,00 22.461,00 96,98% 

75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów 92,00 92,00 100% 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 22.651,00 22.651,00 100% 

80153 Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 64.988,98 64.466,31 99,20% 

85215 Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych 242,00 193,27 79,86% 

85228 Usługi opiekuńcze  16.592,00 16.552,58 99,76% 

85501 Świadczenia wychowawcze 7.326.797,00 7.301.994,50 99,67% 

85502 Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny 2.863.340,00 2.768.376,08 96,68% 

85503 
Realizacja rządowego programu wspierania rodzin 
wielodzietnych  

480,00 480,00 100% 

85504 Realizacja rządowego programu „Dobry start”  306.950,00 304.730,00 99,28% 

85513 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 

rodzinnych 
17.039,05 17.039,05 100% 

  RAZEM: 11.237.123,73 11.112.445,06 98,89% 

 

Wydatki w poszczególnych rozdziałach zrealizowano na poziomie 90-100%, z wyjątkiem 

wydatków na dodatki energetyczne, gdzie środki wykorzystano do wysokości 

występujących potrzeb.  

 

VI. Wydatki z dotacji celowych  na dofinansowanie zadań własnych 

gminy 

Wydatki z dotacji celowych  na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 

98,49%, na planowane 544.936,49 zł wpłynęło 536.702,80 zł. Poszczególne wydatki na  
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dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących 

wysokościach: 

Rozdział  Nazwa zadania  Plan  Wykonanie  % 

75814 Dofinansowanie wydatków z funduszu sołeckiego 62.769,07 62.769,07 100% 

80104 Wychowanie przedszkolne 286.212,00 286.212,00 100% 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

4.240,55 4.240,55 100% 

85214 Dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych z 
pomocy społecznej 

34.712,00 34.584,24 99,63% 

85216 Zasiłki stałe z Ośrodka Pomocy Społecznej 45.714,87 45.614,87 99,78% 

85219 Dofinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

33.332,00 33.131,41 99,40% 

85230 Dofinansowanie programu "Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania" 

21.294,00 21.294,00 100% 

85415 Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla 

uczniów (stypendia) 

36.484,00 28.942,66 79,33% 

85504 Asystent rodziny 20.178,00 19.914,00 98,69% 

 RAZEM: 544.936,49 536.702,80 98,49% 

 

Poszczególne wydatki z dotacji na dofinansowanie zadań własnych zrealizowano w 90%-

100%. Wyjątek stanowią wydatki z dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów, która wpłynęły w niższej wysokości - zgodnie z potrzebami w 

tym zakresie. 

 

 

VII. 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 1.940.934,83 zł, tj. 25,87  % planu. 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo- Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonano w 

wysokości 4.177,94 zł, tj. 97,16%.  

Pozostałe wydatki dotyczą wydatków majątkowych, wydatków na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej oraz dotacji i zostały omówione już wcześniej.  

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

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

Pięczkowie oraz na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i gaz. 

 

.  
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W 2019 roku  wydatkowano na ten cel kwotę 613.219,74 zł. Struktura wydatków 

bieżących przedstawia się następująco: 

 - wynagrodzenia i  składki od nich naliczane                    159.459,04 zł 

- materiały i wyposażenie              44.543,09 zł 
    w tym:  

  -hydranty, zasuwy    8.241,00zł 

  -rury ciśnieniowe    9.003,60zł 

  -uszczelki, wodomierze                4.393,56zł 

  -części do naprawy pompy   2.276,87zł 

  -materiały eksploatacyjne do agregatu     691,88zł 

  -membrana chloratora    2.952,00zł 

  -paliwo, olej do ciągnika   1.666,48zł 

  -podchloryn               12.260,64zł 

  -pozostałe     3.057,06zł 

 -energia i woda               132.070,93zł 

 -usługi remontowe                            24.829,47zł 

 -pozostałe usługi                            50.767,18zł 

  w tym: 

  -analizy laboratoryjne wody   9.309,10zł 

  -badania urządzeń    3.250,00zł 

  -okresowa kontrola stanu technicznego  2.214,00zł 

  -projekt robót geologicznych na wykonanie 

 awaryjnego otworu    2.000,00zł 

-przegląd agregatu prądotwórczego i gaśnic 1.574,40zł 

-usługa przy agregacie prądotwórczym            10.149,37zł 

-usługa Wuko     2.299,98zł 

-wykonanie przeglądów elektrycznych  5.289,00zł 

-wykonanie studzienki wodociągowej  1.718,45zł 

-wymiana pompy    4.000,34zł 

-wymiana rur, wodomierzy i zaworów  7.972,47zł 

-pozostałe        990,07zł 
    
  

 - zakup usług telekomunikacyjnych                             1.328,40 zł 

 - podróże służbowe                 9.505,78 zł  

 - opłata za pobór wody                        42.689,59 zł 

- pozostałe (ekwiwalent za pranie, ZFŚS, usługi zdrowotne)              6.867,18 zł 

- koszty postępowania sądowego        257,12 zł  

            - podatek od nieruchomości                                                                      95.626,00 zł           

- podatek od towarów i usług VAT                                                          39.125,96 zł 

   

W rozdziale 40003 wydano 6.150,00 zł na opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, 

energie elektryczną i gaz. 

 

  

W dziale 600 -Transport i łączność -wydatkowano na drogi publiczne gminne kwotę 

897.339,40 zł, tj. 91,31% planu. Z tego 38.367,39 zł na inwestycje, a 538.194,33 zł na 

dotacje, które zostały omówione wcześniej. Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 

kwotę 320.777,68 zł, na którą składają się.:  

 - wynagrodzenia i  składki od nich naliczane                   59.304,28 zł                                

-  materiały i wyposażenie              71.560,49 zł 
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    w tym: 

- części do ciągnika, sprzętu drogowego  27.092,03zł 

  -paliwo, olej do ciągnika   26.397,59zł 

  - wiata przystankowa      8.044,43zł 

  -znaki informacyjne, tabliczki z nazwami ulic   9.187,44zł 

  - wpust ściekowy         442,80zł 

  -pozostałe          396,20zł 

 -usługi remontowe                  33.371,74zł 

 -pozostałe usługi                           146.711,74zł 
     w tym: 

  -dostaw i rozładunek żużla   96.157,71zł 

  -wynajem ładowarki, walca, równiarki    8.271,75zł 

-wykonanie przeglądów  dróg     6.273,00zł 

-pozostałe     36.009,28zł 
 

        - zakup usług telekomunikacyjnych                                             397,29 zł   

        - różne opłaty i składki (opł. za wyłączenie gruntów z użytkowania, ubezp.)               7.252,41 zł 

        - podróże służbowe                                                                                      152,00 zł 

        - pozostałe (odpisy na ZFŚS, ekwiwalenty)                                                   3.827,73 zł 

 

Przekroczony został plan na odpis na ZFŚS ze względu na dokonanie błędnego przelewu w 

dniu 31.12.2019r.: winien być wykonany przelew z konta ZFŚS na konto ogólne, a został 

mylnie wykonany przelew z konta ogólnego na konto ZFŚS.          

  

W dziale 700   Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano łącznie kwotę 227.923,12 zł,   

z tego na wydatki bieżące 217.868,32 zł: 

 - zakup materiałów i wyposażenia                   60.174,02 zł 

  w tym: 

  -zakup opału      29.901,82zł 
  -materiały do wymiany pokrycia dachowego 

  w budynku komunalnym Solec ul. Głowna 4  22.743,33zł 

  -pozostałe        7.528,87zł 
 

 - energia i woda                                                 1.910,84 zł 

 - usługi remontowe                           46.028,95 zł 

 - pozostałe usługi                                           82.109,35 zł 
   w tym:  

  -usługi dot. Gospodarki gruntami 49.330,24zł  

   -ogłoszenia w gazecie    2.654,34zł 
   -przygotowanie gminnego  

programu rewitalizacji    2.214,00zł 

   -usługi geodezyjne             19.684,00zł 

   -opracowanie map geodezyjnych  3.700,00zl 

   -usługi notarialne    3.804,40zł 

   -wykonanie operatów szacunkowych           13.960,50zł 

   -pozostałe     3.313,00zł 

 -usługi w budynkach komunalnych 32.779,11zł 

   -odbiór odpadów    1.980,00zł 

   -okresowe kontrole budynków            13.597,20zł 
   -wymiana stolarki okiennej w budynku  

komunalnym Solec ul. Głowna 4  9.841,62zł 

-pozostałe     7.360,29zł 
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- opłaty za administrowanie                3.320,46 zł 

- podatek od nieruchomości                1.743,00 zł 

- podatek leśny          199,00 zł  

            - kary i odszkodowania (ugoda pozasądowa)                                3.207,36 zł 

 - koszty postępowania sądowego               1.626,00 zł 

 - umowa zlecenie, składki na ubezpieczenie                       17.549,34 zł 

 

Wykonanie wydatków  w §4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych wynika z 

zawartej ugody pozasądowej dotyczącej wypłaty odszkodowania właścicielowi lokalu z 

tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego, osobie uprawnionej do niego, z mocy wyroku 

sądowego. 

 

W dziale 710 Działalność usługowa – wydatkowano środki na ogłoszenia w prasie  dot. 

zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, opracowania zmian Planu, mapy, 

opinie urbanistyczne, wypisy z rejestru gruntów, a także dotację omówioną wcześniej. 

Wydatki w kwocie 24.300,00 zł znalazły się na wykazie wydatków niewygasających z 

upływem roku.  

 

W dziale 750 Administracja publiczna- wydatkowano środki bieżące w kwocie 

2.973.176,50 zł, tj. 89,15% planu. Część wydatków omówiono już wcześniej w punkcie I. 

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w punkcie V. Wydatki na zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej oraz w punkcie VI. Wydatki z dotacji celowych na 

dofinansowanie zadań własnych. 

 

Na kwotę wydatków bieżących składają się wydatki na:  

 

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

dotacji tj. 44.144,57 zł,  

2) wydatki dotyczące Rady Gminy, które wyniosły 155.300,38 zł,  

     w tym: 

- diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, podróże służbowe         135.510,48 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia             12.216,30 zł 

- zakup usług remontowych (konserwacja i naprawa kserokopiarki)           1.276,71 zł 

- zakup usług pozostałych (licencje na programy, podpisy elektroniczne)           5.863,93 zł

 - usługi telekomunikacyjne                   432,96 zł 

 

3) bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, które kosztowało 2.123.630,84 zł,  

z tego wydano na:  

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  1.589.399,74 zł 

 - materiały i wyposażenie                       106.762,32 zł 
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w tym: 
                    -materiały biurowe, druki   47.420,55zł 

   -prenumerata czasopism, literatura fachowa   4.588,70zł 

   -materiały do remontów     4.148,76zł 

   -środki czystości      7.886,71zł 

   -opał      10.560,00zł 

   -sprzęt komputerowy    23.505,33zł 

   -pozostałe       8.652,27zł 

       

      - energia i woda                                               16.136,69zł  

  - usługi remontowe                   5.584,19 zł 

      - PFRON                 30.720,00 zł 

 -  usługi pozostałe               245.833,74 zł 

  w tym: 
                                -usługi informatyczne    29.520,00zł 

   -obsługa prawna    68.376,00zł 

   -doradztwo prawno-podatkowe     9.225,00zł 

   -opieka autorska i aktualizacje programów 48.354,30zł 

   -usługi pocztowe    36.316,75zł 

   -pełnienie obowiązków pełnomocnika OIN 11.808,00zł 

   -obsługa bankowa    13.635,00zł 

   -odbiór odpadów      5.280,05zł 

   -usługa monitoringowa      1.476,00zł 

   -montaż klimatyzacji      6.466,60zł 

   -przygotowanie postępowania  

przetargowego na zakup energii     4.500,00zł 

-pozostałe     10.876,04zł 

 

      - usługi telekomunikacyjne         21.670,46 zł 

 - podróże służbowe               20.643,03 zł 

 - szkolenia pracowników              26.075,10 zł 

      - opłaty i składki               17.281,56 zł 

 - pozostałe (usł.zdrow., ZFŚS, ekwiwalenty, postępowanie sądowe)      43.524,01 zł 

  

4) promocję jednostek samorządu terytorialnego, na którą wydatkowano 14.401,29 zł, 

    w tym: 

- materiały promujące gminę                6.459,79 zł 

- usługi promujące gminę                                  4.467,00 zł 

- opłaty i składki  (LZW)                                                                  3.474,50 zł

  

 

5) wspólną obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW), na którą wydatkowano        

553.514,27  zł, tj. 97,61% , w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane          497.571,92 zł  

- materiały i wyposażenie                                     10.757,22 zł  

            - usługi remontowe                                                            6.023,83 zł  

- usługi pozostałe                20.047,09 zł  

- usługi telekomunikacyjne                 2.666,26 zł  

- podróże służbowe                                                                                     1.830,90 zł 

- podatek od nieruchomości                                                                           332,55 zł  

- szkolenia                                                                                                   3.555,00 zł  
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- pozostałe (usł.zdrowotne, ZFŚS, wydatki osobowe)                             10.729,50 zł  

 

6) pozostałą działalność 82.185,15 zł, tj. 85,59 % w której ujęte  są: 
 

-  wydatki na diety dla sołtysów za udział w  sesjach Rady Gminy         16.150,00 zł  

-  wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów  

    za inkaso podatków               29.178,00 zł  

            -  materiały i wyposażenie                3.616,94 zł 
    (w tym zakup tablic informacyjnych FS Sulęcinek 2.568,14zł) 

  

-usługi pocztowe               12.231,40 zł 

-składki WOKISS, Związek Gmin Wiejskich                      11.183,83 zł 

-zwrot odsetek podatnikowi od nadpłaty podatku – decyzja SKO           5.140,00 zł 

-opłata komornicza za egzekucję zaległości podatkowych            4.582,61 zł  

 

Na podstawie decyzji SKO w Poznaniu organ podatkowy dokonał odpisu podatku od 

nieruchomości i wypłacił podatnikowi należne odsetki od dokonanej wpłaty.  

 

Dział 751   - wydatki w ramach dotacji zleconych omówiono wcześniej. 

 

W dziale 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- zaplanowano 

środki na: 

1) wpłaty na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej 

Policji. Środki przekazano w kwocie 2.496,90 zł. 

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

bieżące w kwocie 168.430,86 zł. Z tego 24.257,60 zł na dotacje, które zostały omówione 

wcześniej.  

Na pozostałe wydatki bieżące składają się: 

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych           19.546,97 zł  

- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarniczych  

   i ryczałt dla Komendanta OSP                        17.302,56 zł 

 - materiały                                       37.399,68 zł 

   w tym: 
-OSP Krzykosy      11.800,29zł 

 -OSP Pięczkowo       6.160,38zł 
  w tym fundusz sołecki  1.999,00zł 
 -OSP Witowo        3.926,57zł 

 -OSP Sulęcinek        2.474,29zł 

 -OSP Sulęcin        3.585,34zł 
  w tym fundusz sołecki  2.000,00zł 

 -OSP Garby           741,28zł 

 -OSP Murzynowo Leśne      2.519,75zł 

 -OSP Miąskowo       2.575,23zł 

Wydatki przeznaczono głównie na paliwo, czasopisma, materiały do remontu 

samochodów, a także osprzęt do pompy (OSP Krzykosy). Ponadto wydatkowano środki 

na nagrody w zawodach strażackich oraz turnieju wiedzy pożarniczej w wysokości 

3.616,55zł. 

  

      - energia w remizach                 9.277,24 zł 
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- usługi remontowe               19.048,91 zł 

 - zakup usług zdrowotnych                           8.805,00 zł 

 - zakup usług pozostałych                         20.058,70 zł 

  w tym: 
-OSP Krzykosy      2.320,30zł 

 -OSP Pięczkowo     2.622,25zł 

 -OSP Witowo         767,77zł 

 -OSP Sulęcinek      1.278,45zł 

 -OSP Sulęcin      1.933,45zł 

 -OSP Garby           12,30zł 

 -OSP Murzynowo Leśne       551,29zł 

 -OSP Miąskowo        542,89zł 

Wydatki przeznaczono głównie na przeglądy samochodów i sprzętu, legalizację butli 

tlenowych, usługi alarmowania. Ponadto wydatkowano środki na przeprowadzenie 

kursów pierwszej pomocy oraz szkolenia w kwocie 10.030,00zł 
                                                                    

- podróże służbowe                    1.779,20 zł 

 - ubezpieczenia osobowe i majątkowe            10.955,00 zł 

  

3) wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, zrealizowane na kwotę 5.564,31 zł. 

Wydatek dotyczy usług telekomunikacyjnych oraz systemu ostrzegania smsowego. Nie 

wykorzystano środków z rezerwy. 

 

W dziale  757  poniesiono wydatki na obsługę długu publicznego, które zostały omówione  

w punkcie III. Wydatki na obsługę długu. 

 

W dziale 758  wypłacono rekompensatę za utracone dochody żołnierzy odbywających 

ćwiczenia wojskowe 2.555,41 zł. W ciągu roku wójt dokonał podziału rezerwy ogólnej w 

kwocie 206.500,00 zł. 

 

 

W dziale 801 Oświata i wychowanie - wydatki bieżące wyniosły 11.598.624,00 zł. 

Wydatki inwestycyjne omówiono wcześniej. Wydatki bieżące  związane są z utrzymaniem 

trzech zespołów szkół, dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych oraz z dowożeniem 

dzieci do szkół. 

1) W szkołach podstawowych wydatki bieżące  wyniosły 7.379.263,68 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                6.144.382,17 zł 

- materiały i wyposażenie                                   250.261,96 zł 
             - materiały do remontów 14.296,68 zł 

             - materiały biurowe  22.218,85 zł 

             - uzupełnienie wyposażenia  46.363,32 zł 

             - opał           112.375,68 zł 

             - środki czystości 24.504,70 zł 

             - pozostałe 30.502,73 zł 

- środki dydaktyczne i książki                               61.362,22 zł 
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- energia, woda, gaz                                                        100.689,24 zł 

- usługi remontowe                                                                                        114.190,87 zł 

- pozostałe usługi (monitoring, usł.kominiarskie, informatyczne, usł.RODO, 

        wywóz nieczystości, usł. pocztowe, przeglądy i konserwacje, projekt boiska ZS K.)        83.861,57 zł 

- usługi telekomunikacyjne                   16.951,16 zł 

- ubezpieczenia majątkowe                         10.733,09 zł 

- podróże służbowe                            6.378,81 zł 

- szkolenia                                         7.400,00 zł 

-pozostałe (ekwiwalenty, ZFŚS, PFRON, usł. zdrowotne)                                        583.052,59 zł  

 

 

2) Na bieżące utrzymanie  przedszkoli wydano 2.079.357,25 zł 

w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                       1.407.994,86 zł 

- materiały i wyposażenie                                     21.375,93 zł 

- środki żywności                  126.655,11 zł 

- środki dydaktyczne i książki                                   5.123,58 zł 

- energia                                       34.034,70 zł 

- usługi remontowe                                           84.953,81 zł 

- usługi pozostałe(wywóz nieczystości, przeglądy, abonament RTV)                     39.399,58 zł  

- usługi telekomunikacyjne                                                                                2.590,85 zł 

- usługi od innych jednostek – opieka przedszkolna                                       19.305,30 zł 

- podróże służbowe                               273,60 zł 

- szkolenia           375,00 zł 

- pozostałe (ekwiwalenty, usł. zdrowotne, odpis na ZFŚS)                   136.387,75 zł 

 

Ponadto wydano 200.887,18 zł na realizację projektu z udziałem środków unijnych pod 

nazwą „Lepsza jakość edukacji przedszkolnej w Gminie Krzykosy”. Projekt był 

realizowany w ramach WRPO w Zespole Szkół w Sulęcinku. 

 

3) Dotacja celowa na zwrot kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych, do których 

uczęszczają dzieci z terenu Gminy Krzykosy wyniosła 168.149,70 zł.  

 

4) W trzech gimnazjach  wydatki bieżące wyniosły ogółem  712.577,78 zł, w tym: 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                          638.567,69 zł 

- materiały i wyposażenie                          12.753,35 zł 

- energia                            12.106,57 zł 

- usługi remontowe                 8.661,90 zł 

- usługi telekomunikacyjne                    362,92 zł 

- podróże służbowe                    532,99 zł 

- pozostałe (ekwiwalenty,  odpis na ZFŚS)                                  39.592,36 zł 

 

W związku z likwidacją gimnazjów wydatki były ponoszone do 30.08.2020r. 

 

5) dowożenie uczniów do szkół zlecone przewoźnikowi kosztowało 392.555,46 zł 

6) doskonalenie nauczycieli 30.678,65 zł 

7) utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało 525.862,06 zł, w tym: 
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- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                355.678,70 zł 

- materiały i wyposażenie                  4.271,81 zł 

- środki żywności                         128.296,45 zł 

- energia                   3.240,23 zł 

- usługi remontowe               17.668,94 zł 

- usługi pozostałe                       69,00 zł 

- podróże służbowe         230,40 zł 

- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty, usł.zdrowotne)                                            16.406,53 zł 

 

8) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego kosztowała             3.871,53 zł 

 

9) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych kosztowała              115.856,94 zł  

w tym:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane             78.425,04 zł  

- usługi pozostałe (przewóz osób niepełnosprawnych)                       37.431,90 zł  

 

10)realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 

prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, 

branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej 

prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

kosztowała                 4.705,39 zł  

11) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów 

edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych            64.466,31 zł  

 

12) pozostała działalność              121.279,25 zł 

     (wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli,  

     wycieczki szkolne, program Umiem pływać, odpis na ZFŚS dla emerytowanych   

      auczycieli)              

 

W dziale 851 Ochrona zdrowia - znajdują się wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii i 

przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonane zostały w kwocie 96.467,43zł, co stanowi 

89,30% planu, w tym: 

1) Wydatki poniesione w ramach zwalczania narkomani w kwocie 1.818,75zł  

2) Wydatki poniesione w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 94.648,68zł,  

w tym:  
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 -wynagrodzenia bezosobowe (komisja alkoholowa, opiekunowie 

 na świetlicach socjoterapeutycznych, sprzątanie)    32.259,02zł 

-zakup materiałów i wyposażenia      12.418,45zł 

 W tym: 

 -opał       6.201,60zł 

 -materiały profilaktyczne    2.026,00zł 

 -pozostałe      4.170,85zł 

-środki żywności          4.557,62zł 

-usługi pozostałe        40.210,10zł 

 W tym:      
 -warsztaty terapeutyczne dla uczniów  

oraz opiekunów      9.190,00zł 

 -usługi psychoterapeutyczne              21.150,00zł 

 -usługi transportowe     5.116,00zł 

 -pozostałe      4.754,10zl 

-usługi telefoniczne            723,49zł 

-podróże służbowe                       384,00zł 

-koszty postępowania sądowego                  1.300,00zł 

-szkolenia                   2.796,00zł

  

W dziale 852  na pomoc społeczną  wydatkowano kwotę          933.209,60 zł  

Środki wydano na: 

1) odpłatność za pobyt  3 osób w domach pomocy społecznej                          96.035,17 zł 

2) ośrodki wsparcia 0,00 zł - nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków. 

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                               3.398,55 zł 

4) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre  

świadczenia pomocy społecznej w kwocie                          4.413,07 zł 

5) na zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano 82.342,03 zł, tj. 

- zasiłki okresowe dla 26 rodzin  46.084,00 zł 

- zasiłki celowe dla 50 rodzin  36.258,03 zł 

6) na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych           14.152,68 zł 

7) na zasiłki stałe (dla 12 osób)               47.631,69 zł  

8) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 444.276,06 zł, tj. 92,73 % planu 

z tego  wydano na:  

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane                     366.479,10 zł 

 - materiały i wyposażenie                         17.486,49 zł 

 - usługi remontowe          150,00 zł 

 -  usługi pozostałe (usługi prawnicze, opłaty pocztowe i bankowe, obsługa RODO)        40.494,34zł 

 - usługi telekomunikacyjne                2.365,08 zł 

 - podróże służbowe         136,60 zł 

 - szkolenia                   3.272,45 zł 

      - ubezpieczenia majątkowe                                                                         2.253,00 zł 
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 - pozostałe (usł.zdrow., ZFŚS, ekwiwalent)             11.639,00 zł 

  

9) na pobyt 2 osób w mieszkaniach chronionych            15.851,62 zł 

10) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 16.552,58 zł w ramach zawartej umowy z 

pielęgniarką oraz psychologiem. 

11) na program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”            36.353,70 zł 

12) na pozostałą działalność socjalną: 

- prace społecznie użyteczne              18.260,00 zł 

- realizacja projektu „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność”  

z udziałem środków unijnych w ramach WRPO                      113.714,66 zł, 

- przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu          27.229,28 zł 

- pozostałe wydatki OPS              10.488,31 zł 

 

Wydatki na dotacje zostały omówione wcześniej.  

 

 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:  

1) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano           221.259,92 zł  

w tym na:  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                 175.072,69 zł 

- materiały i wyposażenie                2.983,68 zł 

- środki dydaktyczne                     988,65 zł 

- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty)                                    9.556,39 zł 

 

2) na wypłatę stypendiów wydano 32.658,51 zł,  

3) na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –nie wydatkowano środków  

 

W dziale 855 Rodzina: 

1) na świadczenia wychowawcze wydatkowano 7.310.117,11 zł  

w tym na:  

- zasiłki wychowawcze       7.206.266,50 zł  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane         78.388,39 zł 

- materiały i wyposażenie             10.454,38 zł 

- energia                   806,84 zł 

- usługi pozostałe (opłaty pocztowe, licencyjne)           2.350,74 zł 

- usługi telekomunikacyjne                 754,30 zł   

- pozostałe (ZFŚS, usł. zdrowotne)            2.097,00 zł 

- szkolenia                   876,80 zł 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych  

  z odsetkami                      8.122,16 zł  

 

2) na  świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano   

2.793.055,65 zł  
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w tym na:  

- zasiłki, fundusz alimentacyjny       2.565.158,65 zł  

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane        204.962,89 zł 

 - materiały i wyposażenie               4.386,15 zł 

 - energia                    806,84 zł 

 - usługi pozostałe (opłaty pocztowe, licencyjne)           6.517,70 zł  

 - usługi telekomunikacyjne        791,20 zł 

- szkolenia                1.540,20 zł   

 - pozostałe (ZFŚS)                1.482,00 zł 

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz 

  z odsetkami                       7.410,02 zł  

 

3) na realizację zadania „Karta dużej rodziny” wydatkowano 480,00 zł  

 

4) na zadania w zakresie wspierania rodziny – kwotę 362.402,96 zł, w tym: 

 - wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny  57.672,96 zł 

 - świadczenia „Dobry start”            304.730,00 zł 

 

5) na wynagrodzenie dla opiekuna z tytułu sprawowania pieczy zastępczej wydano 

8.721,42 zł (3 osoby). 

 

6) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia 17.039,05 zł. 

 

W dziale 900 wydatki ponoszone są na: 

 

1) Utrzymanie oczyszczalni ścieków i kanalizacji 699.779,05zł, 

na kwotę tę składają się: 

     -wynagrodzenia i składki od nich naliczane           164.973,92zł 

-materiały i wyposażenie                71.952,65 zł 

- energia i woda               141.200,75 zł 

- usługi remontowe                                       9.799,09 zł 

-usługi pozostałe: 
- wywóz nieczystości, analiza ścieków, usługi serwisowe,  przeglądy techniczne,  

   usługa WUKO)                            90.270,80 zł 

- usługi telekomunikacyjne               13.319,67 zł 

- podatek od nieruchomości            180.233,00 zł 

- opłata ekologiczna                  8.315,25 zł 

- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent, usł. zdrowotne)                             5.776,26 zł  

- podatek VAT               13.937,66 zł  

 

 

2) na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 1.120.380,32 zł, w tym: 

 

      - odbierania, transportu, zbierania, odzysku  

        i unieszkodliwiania odpadów komunalnych      1.033.448,04 zł, 

      - tworzenia i utrzymania punktów selektywnego  

        zbierania odpadów komunalnych                     0,00 zł, 

      - obsługi administracyjnej tego systemu            86.932,28 zł, 

      - edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania  

       z odpadami komunalnymi                                                                                     0,00 zł, 
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Nie dokonywano wydatków na koszty przewidziane w ustawie o utrzymaniu  w 

czystości i porządku w gminach w art.6r. ust 2a-2c (t.j. Dz. U. z 2019r., poz.2010). 

  

Wysokość wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi wyniosła 1.120.380,32 zł. 

 

3) wydatki na utrzymanie zieleni realizowano na kwotę 14.148,09 zł,  

 

4) wydatki na utrzymanie zwierząt w schronisku 27.602,78 zł,  

 

5) oświetlenie ulic, placów i dróg, które kosztowało 253.532,93 zł, w tym na zakup energii 

wydano 121.972,16 zł,  na zakup usług remontowych (usł. konserwacji) 131.560,77 zł,  

 

6) pozostałe działania związane z gospodarka odpadami- wydatki te dotyczą głównie 

nakładów na nieczynne wysypisko śmieci. 

 Dotacje omówiono wcześniej.  

7) pozostała działalność – wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach prac 

interwencyjnych i wynoszą 30.517,60 zł. 

Przekroczony został plan na odpis na ZFŚS ze względu na dokonanie błędnego 

przelewu w dniu 31.12.2019r.: winien być wykonany przelew z konta ZFŚS na konto 

ogólne, a został mylnie wykonany przelew z konta ogólnego na konto ZFŚS.          

 

 

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.  

Środki z dotacji wykorzystane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 

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

bieżące utrzymanie tych placówek. Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków 

instytucji kultury zostało zawarte w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu 

finansowego samorządowej instytucji kultury w 2019 roku- Biblioteka Publiczna Gminy 

Krzykosy” oraz  w „Sprawozdaniu rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej 

instytucji kultury w 2019 roku-  Gminny Ośrodek Kultury w  Krzykosach”.  

Na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 134.296,51 zł. Wydatki bieżące 

obejmują zakup energii w kwocie 42.349,15 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 

59.114,44 zł, zakup usług remontowych w kwocie 14.989,62 zł, zakup usług pozostałych 

w kwocie 17.673,30 zł, opłaty i składki 170,00 zł. Część wydatków zrealizowano w 

ramach funduszu sołeckiego. 

Wydatki inwestycyjne omówiono wcześniej.  
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W rozdziale 92195 realizowano głównie wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego.  

 

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatkowano ze środków bieżących 131.608,75 zł.  

1) obiekty sportowe – wydatki dotyczą głównie ogrodzenia boiska sportowego w 

Krzykosach w ramach funduszu sołeckiego, 

     2) zadania w zakresie kultury fizycznej dotyczą: 

- nagród dla sportowców - wypłacono 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, w kwocie   16.725,00 zł.   

- sędziowania meczów piłki nożnej w kwocie    2.108,38 zł 

- ubezpieczenia zawodników          509,28 zł 

- utrzymania kortów tenisowych w Solcu     5.976,71 zł 

- zakupu materiałów i wyposażenia    23.986,17 zł                            

- zakupu energii        1.696,17 zł  

       - zakupu usług remontowych                                                     676,50 zł 

- zakupu usług pozostałych                                                   13.015,70 zł 

 

 

2) pozostałej działalności, gdzie zrealizowano wydatki związane z utrzymaniem placów 

zabaw i siłowni zewnętrznych 51.764,51 zł. Część wydatków zrealizowano w ramach 

funduszu sołeckiego. 

 

 

 

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE występujące na 31.12.2019r. w kwocie 

1.233.277,27 zł wynikają z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz 

zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego dotyczących wynagrodzeń wypłaconych w 

miesiącu grudniu, a także nierozliczonych delegacji służbowych. Na dzień 31.12.2019r. 

występują ponadto zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz zaciągniętej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

łącznej kwocie 15.758.421,74 zł. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

 

W 2019r. dochody zrealizowano w wysokości 42.375.547,05 zł, natomiast wydatki w 

wysokości  46.805.704,84 zł. Różnica w wysokości 4.430.157,79 zł stanowi deficyt 

budżetu. Deficyt został pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie 

4.139.256,33 zł oraz przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 290.901,46 zł. 

Na koniec roku została zachowana proporcja, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach 

publicznych.  

Rozchody  zaplanowane na spłatę kredytów i pożyczek wyniosły 560.000,00 zł.  

Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 850.901,46 zł oraz z tytułu 

zaciągniętego kredytu  w kwocie 11.100.000,00 zł.  

 

     

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA 

REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM 

ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp  

 

1. Uchwałą budżetową Nr III/34/2018 z dnia 20 grudnia 2018r. Rady Gminy 

Krzykosy zabezpieczono środki na realizację projektu z udziałem środków 

unijnych: 

„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pięczkowo i 

Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solec i Sulęcin w gminie 

Krzykosy” 22.806.576,40zł. 

Uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 czerwca 2019r. 

przesunięto plan dotyczący kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji z § 

6058 do § 6057. 

Uchwałą Nr X/95/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019r. 

zmniejszono plan dotyczący kosztów kwalifikowanych podlegających refundacji o 

4.770.130,31. Środki przesunięto do realizacji na 2020r. 

W związku z otrzymaniem zapewnienia z Urzędu Marszałkowskiego, że dotacja ze 

środków unijnych dot. IV kwartału wpłynie w bieżącym roku dokonano zmian w 

uchwale budżetowej – Uchwałą Nr XI/109/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 26 

listopada 2019r. zwiększono plan dotyczący kosztów kwalifikowanych 

podlegających refundacji o 4.770.130,31.  
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2. Uchwałą Nr VI/57/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 7 maja 2019r. wprowadzono 

plan wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Wytwarzanie energii ze źródeł 

odnawialnych na terenie Gminy Krzykosy” 7.534.452,36 zł. 

Uchwałą Nr VII/67/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 13 czerwca 2019r. 

zmniejszono plan wydatków na przedsięwzięcie do kwoty 866.000,00 zł. Środki 

przesunięto na 2020r. 

Uchwałą Nr XIII/131/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 grudnia 2019r. 

przesunięto środki na przedsięwzięcie między paragrafami. 

 

3. Uchwałą Nr X/95/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019r. 

wprowadzono plan wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Lepsza jakość 

edukacji przedszkolnej” 244.702,50 zł. 

Uchwałą Nr XIII/131/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 grudnia 2019r. 

przesunięto środki na przedsięwzięcie między paragrafami. 

 

4. Uchwałą Nr X/95/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 2019r. 

wprowadzono plan wydatków na przedsięwzięcie o nazwie „Gmina Krzykosy 

wspiera lokalną społeczność” 117.564,38 zł. 

Uchwałą XI/109/2019 z dnia 26 listopada 2019r. Rady Gminy Krzykosy oraz 

Uchwałą Nr XIII/131/2019 Rady Gminy Krzykosy z dnia 30 grudnia 2019r. 

przesunięto środki na przedsięwzięcie między paragrafami. 

 

 

INFORMACJA O STOPNIU REALIZACJI PROGRAMÓW 

WIELOLETNICH 

 

W 2019 roku limitem wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy ostatecznie 

objęte zostały  następujące rodzaje przedsięwzięć:  

W ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 –  

Wydatki bieżące:  
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1. „Gmina Krzykosy wspiera lokalną społeczność”. 

Projekt jest realizowany przez Centrum Usług Wspólnych w Krzykosach przy 

dofinansowaniu w ramach WRPO na lata 2014-2020. Został zaplanowany na lata 

2019-2021. 

W 2019r. zrealizowano wydatki w kwocie 113.714,66 zł. 

Wydatki majątkowe:  

Zaplanowano wydatki na:  

1) zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w 

miejscowości Pięczkowo i Witowo oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Solec i Sulęcin w gminie Krzykosy”. Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016-

2020,  z limitem wydatków w 2019r. w kwocie 22.806.576,40 zł.   

W 2019r. realizowano inwestycję zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym. Wydano 13.275.434,34 zł. Płatność za prace wykonane w IV kwartale 

została zrealizowana w I kwartale 2020r. 

 

2) zadanie inwestycyjne pn.  „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie 

Gminy Krzykosy” 7.534.452,36 zł.” Inwestycję zaplanowano na lata 2019-2020, z 

limitem wydatków w 2019r. w kwocie 866.000,00 zł.  

Podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie inwestycji w 

ramach WRPO. Podpisano umowy z mieszkańcami (odbiorcami końcowymi). 

Wpłynęły zaliczki od mieszkańców. Przygotowano dokumentację przetargową. 

Inwestycja jest realizowana w partnerstwie z Gminą Kleszczewo, która jest liderem 

projektu. Wydatki będą zrealizowane w 2020r. 

 

Wśród  programów, projektów lub pozostałych zadań uwzględniono: 

Wydatki bieżące:  

Zaplanowano wydatki na: 

1.  „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze 

oddziaływania Aglomeracji poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń 

kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). Projekt 

zaplanowano na lata 2018-2020 z limitem wydatków na 2019r. w wysokości 

187.766,00 zł. 

Dotację przekazano w planowanej wysokości. 
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2. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Krzykosy”. Wydatki zrealizowano w kwocie 

1.033.448,04 zł. 

3. „Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Krzykosy i jej jednostek 

organizacyjnych”. Limit wydatków na 2019r. wyniósł 341.240,06 zł. Zakupy są 

realizowane sukcesywnie w miarę potrzeb. 

4. „Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Krzykosy”. Limit wydatków na 2019r. 5.500 zł. Wydatki zrealizowano w 

pełnej wysokości. 

5. „Dowóz uczniów z terenu Gminy Krzykosy do szkół podstawowych” i „Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Krzykosy”. Wydatki zrealizowano na 

kwotę 392.555,46 zł. 

 

Wydatki majątkowe:  

Zaplanowano wydatki na: 

1.  „Rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Murzynowie Leśnym”. Projekt 

zaplanowano na lata 2018-2020, z limitem wydatków w 2019r. w wysokości 575.600 zł. 

Rozbudowę wykonano w planowanym zakresie. Wydatkowano 567.504,69 zł. 

2. „Modernizacja drogi powiatowej nr 3671P na odcinku Borowo-Sulęcin”. W 2019r. 

podjęto uchwałę o pomocy finansowej dla Powiatu Średzkiego. 

 

 

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH – prowadzących działalność 

określoną w ustawie o systemie oświaty 

 

Gmina Krzykosy posiada 5 jednostek budżetowych,  które prowadzą działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty, należą do nich: 

 

1. Zespół Szkół w Krzykosach, ul. Główna 39 , 63-024 Krzykosy 

 

2. Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo 

 

3. Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26,  63-023 Sulęcinek 
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4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek 

 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek 

 

 

 

Organ stanowiący nie podjął uchwały umożliwiającej, w/w jednostkom budżetowym, 

gromadzenie dochodów na wydzielonym rachunku dochodów własnych na zasadach 

określonych w  ustawie o finansach publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009r.     

 

 


