Zarządzenie Nr 35/2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za 2014 rok

Na podstawie art.30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 i art. 269 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.)
zarządzam, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za 2014 rok.
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie podlega przekazaniu w terminie do dnia 31 marca 2015r.
- Radzie Miejskiej w Książu Wlkp.,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 35/2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 23 marca 2015 roku

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.,
2. Informacja o stanie mienia gminy Książ Wlkp. wraz z objaśnieniami.
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BURMISTRZ KSIĄŻA WLKP.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp.
za 2014 rok

Marzec 2015
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Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Książ Wlkp. za rok 2014
Rada Miejska w Książu Wlkp. Uchwałą Nr XXXVIII/249/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie budżetu gminy na rok 2014 uchwala dochody w wysokości 24 085 357,00 zł., w tym:
1/ dochody majątkowe w wysokości
921 762,00 zł.,
2/ dochody bieżące w wysokości
23 163 595,00 zł.
Dochody bieżące obejmują:
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 763 745,00 zł,
- dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 141 921,00 zł,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł,
dotacje celowe i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych
z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
w wysokości 7 330,00 zł,
dotacje celowe na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego 57 700,00 zł.
Plan wydatków w wysokości 23 205 357,00 zł, w tym:
Wydatki bieżące na kwotę 21 203 435,00 zł w tym:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne 10 243 751,00 zł,
b) dotacje 3 322 815,00 zł,
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 763 745,00 zł,
wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań 141 921,00 zł,
e )rezerwy budżetu 180 000,00 zł, z tego:
1) rezerwa ogólna 115 000,00 zł,
2) rezerwa celowa 65 000,00 zł na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych 97 000,00 zł.,
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3 000,00 zł.
wydatki na obsługę długu 280 000,00 zł,
wydatki na programy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości
7 330,00 zł,
wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego 57 700,00 zł,
wydatki bieżące związane z Wieloletnia Prognozą Finansową na lata 2014-2019 365 153,00 zł,
II. Wydatki majątkowe na kwotę 2 001 922,00 zł z tego:
a) wydatki związane z Wieloletnia Prognozą Finansową na lata 2014-2019 1 256 407 zł,
b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( jednoroczne)
w wysokości 745 515,00 zł,
Nadwyżka budżetu w wysokości 880 000,00 zł, w tym:
Plan przychodów
0,00 zł
Plan rozchodów
880 000,00 zł.
Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie
ze środowiska
- dochody - 30 000,00 zł.,
- wydatki - 30 000,00 zł.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
przychody 1 699 723,00 zł,
wydatki
1 695 113,00 zł
Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2014 r. 269 202,00 zł.
Uchwałą w sprawie budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014 Burmistrz został upoważniony do
zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do wysokości
400 000,00 zł. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz
lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.
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Ustalono limit
w wysokości 1 300 000,00 zł, do którego Burmistrz może samodzielnie zaciągać
zobowiązania w zakresie umów, które nie stanowią przedsięwzięć w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych.
W trakcie 2014 roku dokonano zmian w budżecie gminy:
1. Zarządzeniem Nr 5/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 stycznia 2014 roku - budżet po stronie
dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 18 714,00 zł na podstawie pism Wojewody
Wielkopolskiego w dziale 852:
Nr FB-I.3111.1.2014.2 o kwotę 14 796,00 zł na realizację bieżących zadań na pomoc finansową
realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego,
Nr FB-I.3111.27.2014.3 o kwotę 3 918,00 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych
za I kwartał 2014 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
W dziale 854 dokonano zmian planów wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu
i rozdziału.
2. Uchwałą Nr XL/255/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014 roku dokonano zmian po stronie dochodów w postaci przeniesienia pomiędzy paragrafami i rozdziałami
tego samego działu SP Chwałkowo Kościelne dotyczące opłat za dodatkowe godziny powyżej
5 godzin w oddziale przedszkolnym – za 1 godz. 1,00 zł.
Po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami w przedszkolu
w Książu Wlkp. na pokrycie drobnych remontów i szkolenia pracowników.
W Ośrodku Opieki Społecznej w Książu dokonano przeniesienia środków na wypłatę dodatkowego
wynagrodzenia rocznego za 2013 rok dla pracowników realizujących zadanie w ramach projektów PO
KL „ Barwny horyzont”.
3. Zarządzeniem Nr 16/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 12 lutego 2014 roku - Zmiana po stronie
wydatków dotyczy zwrotu nadmiernie pobranej dotacji na wychowanie przedszkolne za rok 2013
w wyniku korekty sprawozdania SIO na dzień 30 września 2013. Korekta została dokonana
w miesiącu styczniu 2014 roku w wyniku podania zawyżonej o 1 dziecko w Niepublicznym
Przedszkolu - uległa zmiana średnia roczna liczba dzieci przedszkolnych.
Dokonano korekty rozliczenia dotacji w wyniku czego zwrot dotacji to kwota 570,91 zł.
4. Uchwałą Nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku w budżecie po stronie dochodów zwiększono budżet o kwotę 43 866,00 zł oraz dokonano zmian:
- dział 600 – zmniejszono dochody o kwotę 512 796,00 zł. z tytułu dofinansowanie zadania w ramach
programu wieloletniego pod nazwą „ narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych – Etap II
Bezpieczeństwo- Dostępność- Rozwój” na realizacje zadania „ Poprawa układu komunikacyjnego
pomiędzy gminami Nowe Miasto n/w i Książ Wlkp. polegające na przebudowie dróg gminnych Nr
552927P, Nr 603011P”. Zrezygnowano z realizacji zadania - 59 miejsce w rankingu dofinansowania
na ogólną ilość wniosków 68 zakwalifikowanych do dofinansowania..
Zwiększono dochody o kwotę 129 000,00 zł. jako dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
- Dział 630 – zwiększono dochody o kwotę 20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakresie małych projektów w ramach działania
413 „ Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007- 2013 dotyczącej operacji
Utworzenie małej infrastruktury turystycznej – plac zabaw dla dzieci w miejscowości Jarosławki”.
Realizacja inwestycji i rozliczenia odbyło się w roku 2013.
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- dział 700 – zmniejszono dochody o kwotę 268 866,00 zł. – w roku 2014 nie dojdzie do sprzedaży
działek przy ul. Wiosny Ludów w Książu Wlkp. z powodu opóźnień w podjęciu uchwały o planie
zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Wywołanie planu dopiero w II półroczu 2014 roku.
- Dział 758 – zwiększono budżet o kwotę 59 670,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów
Nr ST3/4820/2/2014 o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin – zwiększono część
oświatową. Dokonano odpowiednich zwiększeń po stronie wydatków w dziale 801.
- Dział 801 – zwiększono o kwotę 416 750,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.58.2014.2 z przeznaczeniem na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania
przedszkolnego w 2014 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednio zmian w przedszkolach
i oddziałach przedszkolnych.
Dokonano również przeniesienia planu dochodów pomiędzy rozdziałami.
- Dział 852 – zwiększono o kwotę 95 296,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.66.2014.3 na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 w kwocie
57 700,00 zł. Pismem Nr FB-I.3111.72.2014.4 Wojewoda Wielkopolski zwiększył dochody o kwotę
2 013,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej. Pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.91.2014.4 zwiększono środki o kwotę 242,00 zł oraz pismem Nr FBI.3111.88.2014.5 o kwotę 35 341,00 zł na sfinansowanie osób uprawnionych do świadczenia
pielęgnacyjnego. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- Dział 921- zwiększono o kwotę 104 812,00 zł – w tym wpłata pomocy finansowej w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności na inwestycję pn.
„Przebudowa świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku” w wysokości 98 542,00 zł. Inwestycję
zrealizowano w roku 2013 – płatność ostateczna w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku
o płatność ostateczną nastąpiła pismem z dnia 24 lutego 2014 roku. Zwiększenie planu dochodów w
wysokości 6 270,00 zł. jako gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek od
ubezpieczyciela - dotyczy inwestycji „ Przebudowa świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym”.
Po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2 310 706,00 zł z tego 2 266 840,00 zł zwiększając wydatki
z tytułu innych rozliczeń krajowych – wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na
rachunku bieżącym budżetu oraz 8 525,00 zł. W wydatkach dokonano zmian wynikających ze zmian
po stronie dochodów oraz rozdysponowania wolnych środków w działach:
- 010 – kwota 791 886,00 zł została wprowadzona na realizację inwestycji „ Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. ( Radoszkowo Drugie, Kiełczyn),
- 600 – zrezygnowano z realizacji inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł jako - dotacji dla Gminy
Nowe Miasto na podstawie porozumienia na zadanie 1 000 000 zł „ Poprawa układu komunikacyjnego
pomiędzy gminami Nowe Miasto n/w i Książ Wlkp. polegające na przebudowie dróg gminnych
Nr 552927P, Nr 603011P”.
Wprowadzono 3 nowe zadania o łącznej kwocie 580 000,00 zł na
1. „ Przebudowa drogi Konarzyce – Zawory” – koszt 450 000,00 zł,
2. „ Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewice – koszt 80 000,00 zł,
3. „ Przebudowa ulicy Strzeleckiej na odcinku ul. Ogrodowa i ul. Wichury w Książu Wlkp. –
koszt 50 000,00 zł.
Dołożono środków na realizacje inwestycji „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
w wysokości 700 000,00 zł w tym dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu
w wysokości 129 000,00 zł.
- 750 – zwiększono o kwotę 10 640,00 zł na utrzymanie strony internetowej BIP oraz na uzupełnienie
środków dotyczących promocji gminy - zorganizowanie Walnego Zebrania członków stowarzyszenia
Lider Zielona Wielkopolska.
- 758- zwiększono rezerwę ogólna o kwotę 70 000,00 zł na nieprzewidziane wydatki.
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- 801 - zwiększono o kwotę 683 989,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach, oddziałach przedszkolnych i przedszkolach publicznych
w tym środki z tytułu dotacji na wychowanie przedszkole.
Dokonano korekty planów finansowych dotyczących przedszkoli rozdz.80104 przy szkołach
podstawowych i przeniesiono do rozdziału 80103 oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
w Chwałkowie i w Mchach. Zabezpieczono środki na remonty szkół w tym na remont Szkoły
podstawowej w Książu Wlkp. po ostatnich wichurach – zerwanie części dachu, odnowienie sal
lekcyjnych po zalaniu w wyniku zerwanego dachu.
Zwiększono środki na inwestycję „ Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Mchach „ według
kosztorysu inwestorskiego.
- dział 851 – zwiększono środki o kwotę 30 000,00 zł na remont świetlicy w Mchach ( różnica
pomiędzy wykonaniem dochodów, a wykonaniem wydatków w roku 2013 – zezwolenia na sprzedaż
napoi alkoholowych).
- 852 – zwiększono środki o kwotę 95 296,00 zł - dotacja w zakresie finansowania dożywiania przez
OPS, na utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej oraz sfinansowanie rządowego programu
wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- 900 – zwiększono o kwotę 205 224,00 zł na :
1) wprowadzono inwestycję pn „ wymiana urządzeń do usuwania skrawek i piasku w oczyszczalni
ścieków – 100 000,00 zł,
2) zwiększono środki związane z odpadami komunalnymi na – 35 224,00 zł z przeznaczeniem na
koszty szkoleń dla pracowników, wyjazdy służbowe poborcy, usługi zdrowotne oraz koszty dla spółki
Jarocin w ramach przejęcia nieczynnego wysypiska śmieci we Włościejewkach.
3) zwiększono wydatki o 70 000,00 zł na zadanie „ Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie
Książ Wlkp.” Radoszkowo Drugie, projekt oświetlenia Jarosławki i Feliksowo. Zwiększono środki
w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego za zakup energii
elektrycznej.
- 921- wprowadzono nowa inwestycję pn „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie” – koszt
inwestycji szacuje się na 50 000,00 zł. Dołożono 5 000,00 zł na dotacje na prace konserwatorskie
i odnowę zabytków oraz 6 271,00 zł na remont podłogi świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kośc.
- dział 926 – zwiększono o kwotę 82 400,00 zł. wprowadzając do budżetu dwie inwestycje:
1) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym – park miejski w Książu wlkp. 38 400,00 zł,
2) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym – na placu przy ulicy 23 Stycznia w Książu
Wlkp. – 31 000,00 zł,
3) dołożono 13 000,00 zł do zakupu energii – dotyczy terenu parku i szatni dla sportowców.
5.Uchwałą Nr XLII/273/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 28 kwietnia 2014 roku - Budżet
po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 645 464,09 zł.
Zmian dokonano w działach:
- 010 – 489 419,48 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot
części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
poniesionych przez gminę . Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- 751- 5 709,00 zł., zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie
z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Po stronie
wydatków dokonano odpowiednich zmian.
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- 801 – 13 059,61- zwiększono dochody na podstawie decyzji o przyznaniu odszkodowania przez
Compensa TU S.A. za szkody wyrządzone przez wichurę – dach Szkoły Podstawowej w Książu wlkp.
oraz zalanie przez deszcz pomieszczeń lekcyjnych.
- 852 – zwiększono o kwotę 37 775,00 zł. na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego
na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
w kwocie 30 732,00 zł oraz Wojewoda Wielkopolski zwiększył dochody o kwotę 7 043,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian. Dokonano również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami po stronie
wydatków na opłatę dowozu posiłków do szkół dla uczniów w ramach programu dożywiania dzieci.
- 854 - zwiększono o kwotę 75 889 zł na podstawie pisma Wojewody wielkopolskiego
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze
socjalnym. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
- 926 – wprowadzono środki w kwocie 23 612,00 zł. zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach
Programu PROW z Urzędu marszałkowskiego na zadanie „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym -park miejski w Książu Wlkp. Po stronie wydatków dokonano przeniesienia pomiędzy
paragrafami w tej inwestycji z podziałem na środki UE i własne.
Ponadto po stronie wydatków zwiększono środki pochodzących z dochodów za odszkodowanie
i środki własne wcześniej zabezpieczonych na budowę siłowni zewnętrznych na opłatę za
wbudowane urządzenia techniczne w drogach powiatowych, zakup sprzętu dla OSP Włościejewice
z okazji jubileuszu 55- lecia istnienia jednostki, remonty w szkołach podstawowych, wykonanie
tablicy pamiątkowej Floriana Dąbrowskiego na budynek na Placu Kosynierów w Książu Wlkp. oraz
zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń – zieleń miejska przy ulicach Polna, Piaskowa
i Krótka.
W załączniku Nr 6 –plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego- Zakład Usług
Komunalnych w Książu Wlkp. zwiększono przychody i koszty o kwotę 73 577,00 zł. za sprzedaż
wody i ścieków. Po stronie kosztów zwiększono zakupy o kwotę 20 000,00 zł – wodomierze
i materiały do naprawy sieci, o 18 719,00 zwiększono środki na remonty pomp i urządzeń
monitoringu. Kwotę 28 000,00 zł przeznaczono na opracowanie planu ochrony obiektów stacji
wodociągowych oraz 8 000,00 zł przeznaczono na wykonanie szamba przy budynku komunalnym
w Zaborowie.
6. Zarządzeniem Nr 49/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 maja 2014 roku - zmian po stronie
wydatków dokonano w działach:
- 750 -przeniesienie środków pomiędzy rozdziałami na zwiększenie umowy zlecenia na zastępstwo
pracownika – sprzątaczki z powodu jej choroby i urlopu oraz zwiększono środki na zakup nagród dla
sołectw – Turniej Sołectw gminy Książ Wlkp.
- 758 – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem do działu 750, 900 i 926.
- 900 – zwiększono środki w kwocie 5 000 zł na zakup energii i wody – fontanna, szalet miejski.
- 926 – zwiększono środki na zakup energii i wody w kwocie 5 000 zł boisko orlik, boisko sportowe
i szatnia oraz na zakup paliwa do kosiarek i farb – park miejski i amfiteatr.
7. Zarządzeniem Nr 52/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 maja 2014 roku - budżet po stronie
dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 4 720,00 zł na podstawie pisma Krajowego Biura
Wyborczego Delegatura w Lesznie w dziale 751 z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków
obwodowych komisji wyborczych – Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25
maja 2014 roku. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
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8. Uchwała Nr XLIV/284/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku - budżet
po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 24 481,00 zł. Zmian dokonano po stronie
dochodów w dziale 852 i w rozdziałach, zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego
- 85206 – zwiększono o kwotę 20 279,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań
własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na
rok 2014,
- 85295 – zwiększono o kwotę 1 242,00 zł na realizację przez gminę zadań z zakresu, o których mowa
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków
realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych,
- 85213 – zwiększono o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotne za
osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- 85212 – zmniejszono o kwotę 2 500,00 zł które przeniesiono do rozdz. 85213.
- 85219 zwiększono o kwotę 2 960,00 zł jako darowizny i dofinansowanie na realizację dwóch
projektów pn. „Odkrywamy Wielkopolskę” oraz „Do nauki przez zabawę” dla dzieci gminy Książ
Wlkp. – podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wyżej wymienione dochody wprowadzono po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.
W dziale 754 zwiększono środki o kwotę 10 ,000,00 zł z tytułu podpisanej umowy udzielenia pomocy
finansowej w formie dotacji celowej pomiędzy Powiatem Śremskim, a gminą Książ Wlkp.
z przeznaczeniem na działalność bieżącą Ochotniczej Straży Pożarnej w Książu Wlkp. na zakup opon
do samochodu pożarniczego. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Po stronie wydatków dokonano zmian:
1/ Przeniesiono środki z zaplanowanej inwestycji „ Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych”
w kwocie 100 000,00 zł na inwestycję „Przebudowa drogi Konarzyce-Zawory”,
2/ Przesunięto środki w wysokości 33 000,00 zł dla Gimnazjum w Książu Wlkp. na remont Sali
gimnastycznej dla uczniów,
3/ zwiększono środki w wysokości 900,00 zł na pokrycie wynagrodzeń dla ekspertów zasiadających
w komisjach powołanych w celu przeprowadzenia egzaminów na wyższy stopień awansu nauczycieli,
4/ wprowadzono nowe zadanie „ Roboty uzupełniające- w zakresie budowy punktu gromadzenia
odpadów „ w kwocie 71 002,00 zł. Kwota niniejsza została przeniesiona z inwestycji pn.
„Modernizacja budynków Zespołu szkół w Mchach”- oszczędności po przeprowadzonym przetargu.
5/ Zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego „ Budowa siłowni zewnętrznej w Mchach” na „Budowa
siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka
w Mchach z tego tytułu zmieniono klasyfikację budżetową z 926-92696-6050 na 801-9\80195-6050.
6/ W przedszkolu Publicznym dokonano przeniesienia środków na umowę zlecenie dla wykładowcy
języka angielskiego, a Urzędzie Miejskim na zabezpieczenie środków na opłatę za uzyskanie
informacji z Krajowego Rejestru karnego o zatrudnionym pracowniku.
7/ Zmniejszono rezerwę ogólna o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu
pożarniczego dla OSP Włościejewice oraz dołożono środki na przeglądy samochodów, ogłoszenia
w prasie w sprawie sprzedaży samochodu OSP.
Plan budżetu na 30.06.2014 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego,
kształtuje się następująco:
Plan dochodów wynosi 24 832 602,09 zł, w tym:
1/ dochody majątkowe 407 904,00 zł, w tym 140 100,00 zł ze sprzedaży majątku,
2/ dochody bieżące
24 424 698,09 zł.
Dochody obejmują:
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 319 132,48 zł.,
dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 752 327,00 zł.,
dotację celową na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego 67 700,00 zł. –na utrzymanie dzieci z innych gmin
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy oraz dofinansowanie zakupu
opon dla OSP Książ Wlkp..
pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129 000,00 zł. na
budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 149 484,00 zł.
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dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 100 000,00 zł.
9. Zarządzeniem Nr 89/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 lipca 2104 roku - budżet po stronie
dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 37 812,00 zł na podstawie pism od Wojewody
Wielkopolskiego Nr:
1/ FB-I.3111.215.2014.8 zwiększając plan dotacji w rozdz. 85213 o kwotę 1 087,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych,
2/ FB-I.3111.213.2014.8 zwiększając plan dotacji w rozdz.85214 o kwotę 21 793,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków okresowych,
3/ FB-I.3111.209.2014.4 zwiększając plan dotacji w rozdz.85215 o kwotę 350,00 zł z przeznaczeniem
na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wypłaty zryczałtowanego dodatku
energetycznego dla odbiorcy wrażliwego, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2013r poz. 984 ze zm.),
4/ FB-I.3111.211.2014.8 zwiększając plan dotacji w rozdz.85216 o kwotę 8 716,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
5/ FB-I.3111.204.2014.8 zwiększając plan dotacji w rozdz.85415 o kwotę 5 866,00 zł
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Pozostałe zmiany po stronie wydatków dotyczą w dziale 758 – zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę
12 760,00 zł, która przeznaczono na zapłatę podatku od nieruchomości od nowo powstałych budowli
gminy Książ Wlkp. w związku ze zmianą deklaracji w rozdz. 60095 i 92695 ( tereny rekreacyjne).
W dziale 754 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami na opłacenie opłaty rejestracji nowego
samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Włościejewicach oraz w dziale 801 na remont podłóg
w dwóch salach lekcyjnych w SP Chwałkowo Kościelne.
10. Zarządzeniem Nr 99/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2014 roku - budżet po
stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 41 173,76,00 zł na podstawie: 1) pisma
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2014.8 zwiększając plan dotacji w rozdz. 85295
o kwotę 28 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie – wsparcie gmin w zakresie dożywiania
„ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Odpowiednich zmian dokonano po
stronie wydatków.
2) pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.258.2014.7 zwiększając plan dotacji na zadania
zlecone o kwotę 12 373,76 zł w dziele 801, rozdz. 80101 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół
w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu. Po
stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w Szkołach podstawowych oraz udzielono dotacji
dla Niepublicznych Szkól Podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia.
Po stronie wydatków dokonano zmian w postaci przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami
i paragrafami tego samego działu. W dziale 900 i 700 przeniesiono środki na opłaty geodezyjne oraz
wycenę nieruchomości. W dziale 852 przeniesiono środki z przeznaczeniem na przesyłki listowe,
nadzór nad programami do świadczeń rodzinnych, na wynagrodzenia, przewóz posiłków do szkół.
W dziale 861 zmiany dotyczą zwiększenia środków na usługi – opieka psychologa i utrzymania
świetlic opiekuńczych związanych z opłatami na sprzedaż napoi alkoholowych.
11. Uchwałą Nr XLV/288/2014 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2014r - budżet po
stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 146 867,22 zł w działach:
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1/ 754- zwiększono o kwotę 13 340,00 zł w tym 7 340,00 zł z tytułu sprzedaży ( starego) samochodu
Ochotniczej Straży Pożarnej we Włościejewicach i 6 000,00 zł jako pomoc finansowa z Powiatu
Śremskiego na zakup dwóch aparatów powietrznych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mchach.
2/ 758 – zwiększono o kwotę 100 532,22 zł z tego:
- § 2030 o kwotę 70 398,76 zł i § 6330 o kwotę 7 338,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody
Wielkopolskiego Nr FB.I.3111.251.2014.3 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,
- § 6680 o kwotę 22 795,00 zł jako wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie
wydatków niewygasających,
3/ 801 – zwiększono o kwotę 2 789,00 zł - wpłata odszkodowania z tytułu szkody powstałej podczas
wichury i opadów deszczu. Uszkodzeniu uległ dach w SP Konarzyce oraz odszkodowanie po wybitej
szybie ( okno) w SP Chwałkowo Kościelne. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian,
4/ 852 – zwiększono o kwotę 800,00 zł darowizna na organizację projektu przez Ośrodek Opieki
Społecznej w Książu pn.” Do nauki poprzez zabawę”,
5/ 854 – zwiększono o kwotę 19 706,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB.I.3111.268.2014.8 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku –
„ Wyprawka szkolna”.
6/ 900 – zwiększono o kwotę 9 700,00 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem z Ministerstwem
Gospodarki – dotacja celowa na realizację zadania pn. „Program Usuwania wyrobów zawierających
azbest”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Po stronie wydatków dokonano zmian w działach:
1/ 600 – zwiększono środki w wysokości 33 872,22 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg
ora dokonano przeniesienia planu wydatków w wysokości 70 000,00 zł z rozdz. 60017 do rozdz.
60016 – dołożenie do zadania pn. „ Przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewice” z zadania pn.
„Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.”.
2/ 700 – zwiększono o kwotę 2 000,00 zł na remont budynku komunalnego - gospodarczego we
Włościejewicach oraz dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami – odszkodowanie
z tytułu zajęcia gruntów od wspólnoty mieszkaniowej ul. Dębniacka z przeznaczeniem na poszerzenie
drogi gminnej,
3/ 710 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami na opłaty geodezyjne,
4/ 750 – zwiększono o kwotę 365,00 zł plan wydatków na ZFŚS,
5/ 754 – zwiększono ogółem środki w kwocie 30 000,00 zł w tym: na wypłatę ekwiwalentów dla
członków OSP biorących udział w akcjach gaszenia pożarów i wypadków na drogach w wysokości
7 000,00 zł, kwotę 17 000,00 zł z przeznaczono na zakup bram garażowych do budynku OSP
w Mchach oraz 6 000,00 zł na zakup aparatów powietrznych – pomoc finansowa z Powiatu
Śremskiego.
6/ 801 – dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami z § 4210 na § 4240 z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie
kosztu zakupu - zadanie zlecone oraz dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, zgodnie z pismami
dyrektorów szkół. Zmniejszono ogółem wydatki o kwotę 7 276,00 zł, które przeniesiono do działu 854
i działu 900.
7/ 851- dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zakup
telewizora do świetlicy środowiskowej w Kołacinie oraz dwóch bramek do gry w piłkę nożną, siatek,
tuleje oraz montaż bramek przy świetlicy środowiskowej w Mchach.
8/ 854 – zwiększono wydatki o kwotę 24 929,00 zł na „ Wyprawkę szkolną”.
9/ 900 - zwiększono środki w wysokości 67 177,00 zł w tym 50 000,00 zł na inwestycję pn. „
Wymiana urządzeń do usuwania skrawek i piasku w oczyszczalni ścieków”, której nazwę zmieniono
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na. „Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników stalowych, pomostów i wymiana systemu
napowietrzania w oczyszczalni ścieków” oraz 5 000,00 zł na zakupy materiałów do odnowienia płotu
wokół terenu mogił – Wiosna Ludów 1848. Dokonano również zwiększenia o kwotę 12 177,00 zł. na
usuwanie azbestu w ramach programu pn. ‘Program usuwania wyrobów zawierających azbest”,
zgodnie z porozumieniem z Ministerstwem Gospodarki.
10/ 921 – zmniejszono o Kwotę 5 000,00 zł z zakupu usług remontowo konserwatorskich zabytków
oraz dokonano przeniesienia kwoty 50,00 zł na opłaty geodezyjne związane z świetlicami wiejskimi.
12. Zarządzeniem Nr 131/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 września 2014 roku - budżet po
stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 83 535,00 zł na podstawie:
1) pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.320.2014.3 zwiększając plan dotacji w rozdz.
85212 o kwotę 43 666,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie
ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego na postawie ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Odpowiednich zmian dokonano po stronie wydatków.
2) pisma Krajowego biura Wyborczego Delegatura w Lesznie dotacja w wysokości 39 869,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz zryczałtowane diety dla
członków terytorialnej i obwodowych komisji wyborczych,
3) dokonano przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w dziale 801, rozdz. 80104
w Przedszkolu Publicznym w Książu Wlkp. na pokrycie kosztów umowy – zlecenia w celu
zatrudnienia osoby wspomagającej w oddziale do którego uczęszczają dzieci niepełnosprawne.
13. Uchwałą Nr XLVI/299/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 października 2014 roku budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 453 256,85 zł w działach:
1/ 010 – zwiększono o kwotę 164 133,85 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.373.2014.8 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie
kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
2/ 75011 – zwiększono o kwotę 1 185,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.290.2014.6 z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne
pracowników wykonujących zadania administracji rządowej, w związku z podniesieniem od dnia
1 lutego 2012 roku wysokości składki rentowej. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
3/ 801 – zwiększono o kwotę 21 296,00 zł, jako pomoc w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 na operację
„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego
Baraniaka w Mchach”, zgodnie z umową pomiędzy gminą, a Urzędem Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
4/ 852 – zwiększono o kwotę 137 667,00 zł w tym:
- rozdział 85212 – o 35 565,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FBI.3111.350.2014.6 z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014 roku kwoty świadczenia
pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci oraz o kwotę 79 769,00 zł,
zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.365.2014.8 na realizacje ustawy
o ustalenie i wypłacie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonaniem wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 roku,
- rozdział 85214 zwiększono o kwotę 13 114,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.347.2014.8 na realizacje własnych bieżących zadań gminy na dofinansowanie wypłat
zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
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- rozdział 85216 zwiększono o kwotę 7 210,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.346.2014.6 na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłat
zasiłków stałych,
- 85295 zwiększono o kwotę 11 009,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
Nr FB-I.3111.363.2014.3 z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie
rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
5/ 854 – zwiększono o kwotę 82 823,00 zł z tego:
- kwotę 77 600,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.359.2014.8
z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów,
- kwotę 5 223,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.360.2014.8
przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „ Wyprawka szkolna”.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
6/ 921 – zwiększono o kwotę 25 000,00 zł, jako pomoc w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 na operację
„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich
zmian.
7/ 926 – zwiększono o kwotę 21 152,00 zł, jako pomoc w zakresie małych projektów w ramach
działania 413 Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 na operację
„Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ul. 23 Stycznia w Książu Wlkp.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Po dokonanych korektach po stronie wydatków budżetu i przeliczeniu środków na projekty z udziałem
środków z Unii Europejskiej pozostałą kwotę w wysokości 33 048,00 zł przeznaczono na:
- w dziale 600 kwotę 10 333,00 zł na zimowe utrzymanie dróg,
- w dziale 750 kwotę 3 000,00 zł na koszty postępowań sądowych,
- w dziale 921kwote 19 715,00 zł przeznaczono na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Centrum
Kultury Książ Wlkp. na realizacje małego projektu w ramach działania 413 „ wdrożenie lokalnych
strategii rozwoju „ objętego PROW 2007-2013 na wydanie powieści „ Stach Wichura. Powieść
historyczna z 1948 roku” autorstwa Macieja R. Wierzbińskiego.
Pozostałych zmian dokonano pomiędzy rozdziałami i paragrafami tego samego działu w celu
dostosowania wysokości plany wydatków w stosunku do potrzeb.
14. Uchwałą Nr XLVII/308/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 12 listopada 2014 roku budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 43 341,00 zł.
Po stronie dochodów zwiększono dział 756, rozdział 75618 o kwotę 43 341,00 zł z tytułu
zwiększonych wpływów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych w roku
2014.
Po stronie wydatków zwiększono dział 851, rozdział 85154 o kwotę 43 341,00 zł na realizacje
programu przeciwdziałania alkoholizmu na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic
opiekuńczych oraz na remont świetlicy opiekuńczej w Mchach.
Dokonano przeniesienia kwoty z działu 801- 3 429,00 zł. i z działu 900 – 1000,00 zł. na zakup
środków do fluoryzacji zębów dzieci ze szkół gminy Książ Wlkp., zakup opału, wywóz nieczystości
stałych i płynnych, przeglądy kotłowni w świetlicach wiejskich.
W dziele 801 i 854 dokonano przeniesień wysokości planu wydatków pomiędzy paragrafami
i rozdziałami w celu dostosowania ich do potrzeb m. in:
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- Szkoła Podstawowa w Książu Wlkp. zakup komputerów do pracowni komputerowej, zakup taśmy
antypoślizgowej na korytarze, zakup sejfu, dzwonków, szafek do sal lekcyjnych oraz drzwi do szaf,
zakup pomocy dydaktycznych na lekcje przyrody i matematyki, usługi związane z wywozem śmieci,
ścieków i serwisem kotłowni, szkolenia pracowników. Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu drzwi
ewakuacyjnych w Sali gimnastycznej,
- Gimnazjum Książ Wlkp. – zakup środków czystości, metalowej szafki do przechowywania
nośników danych, zakup sprzętu sportowego na lekcje w-fu oraz pomoce dydaktyczne na lekcje
chemii. Zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu kserokopiarki,
- Zespół Szkół w Mchach – zwiększenie wynagrodzenia w związku z zatrudnieniem osoby do opieki
nad dziećmi specjalnej troski – opinia o kształceniu specjalnym oraz zatrudnienie osoby w miejsce
pracownika przebywającym na urlopie macierzyńskim, dofinansowanie dokształcania nauczyciela
języka angielskiego oraz bieżące zakupy dla szkoły,
- Szkoła Podstawowa Chwałkowo kościelne – wymiana pompy kotła CO instalacji gazowej – awaria
pompy spowodowana przepięciem instalacji elektrycznej.
W Zakładzie budżetowym dokonano zwiększenia wydatków i przeniesień pomiędzy paragrafami na
zakup młota udarowego, piły do cięcia stali, na remont studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych.
Zadania majątkowe zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na zakup samochodu PICK- UP dla ekipy
remontowej wodociągów i kanalizacji sanitarnej.
W dziale 751 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków związanych z realizacja zadania
zleconego – wybory Burmistrza i do Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zarządzonych na dzień
16 listopada 2014 roku.
15. Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 listopada 2015 roku - budżet po
stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 12 300,00 zł, zgodnie
z pismem
Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.407.2014.2 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia
przyznanego opiekunowi przez są opiekuńczy za sprawowanie opieki. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian w planie finansowym Ośrodka Opieki Społecznej w Książu Wlkp.
Dokonano przeniesień planu wydatków pomiędzy paragrafami tego samego działu i rozdziału
w związku z II turą wyborów Burmistrza Książa wlkp. oraz na zabezpieczenie środków tworzenia
i opieki strony internetowej BIP Gminy Książ Wlkp. Zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 58 000,00
zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, zakup usług związanych
z oprogramowaniem LEX i opiek programów komputerowych Urzędu Miejskiego.
16. Zarządzeniem Nr 166/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2014 roku - budżet po
stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 40 759,00 zł na podstawie pism ministra
Finansów:
1) ST5/4822/32g/BKU/14 w kwocie 17 945,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich
zmian,
2) ST5/4822/36g/BKU/14 w kwocie 10 000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli
zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczycieli. Po stronie wydatków dokonano
odpowiednich zmian,
3) ST5/4822/42g/BKU/14 w kwocie 12 814,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
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pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich
zmian.
Po stronie wydatków dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej w wysokości 6 500,00 zł
i wprowadzono do działu 921 jako dodatkowe środki na zakup energii i wody w świetlicach
wiejskich na terenie gm. Książ Wlkp.
Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami i rozdziałami tego samego działu
w jednostkach oświatowych z przeznaczeniem na dokształcanie nauczycieli, remont pokoju
nauczycielskiego i sekretariatu w SP Chwałkowo Kościelnym oraz brakujące środki
zatrudnionych nauczycieli specjalistów logopedii i nauki języka angielskiego.
17. Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 grudnia 2014 roku - budżet po
stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 16 792,00 zł.
Po stronie dochodów zwiększono dział 801w rozdziałach:
- 80103 o kwotę 2 010,00 zł z tytułu wpływów z tytułu środków za dzieci uczęszczające do
oddziałów przedszkolnych publicznych w gminie Książ Wlkp. z innych gmin – Nowe Miasto,
- 80104 o kwotę 1 980,00 zł z tytułu środków za dziecko uczęszczające do Przedszkola Publicznego
w Książu Wlkp. z gminy Nowe Miasto, oraz kwota 3 900,00 zł. z tytułu wzrostu środków za dzieci
z innych gmin uczęszczające do Przedszkoli Niepublicznych na terenie gminy Książ Wlkp.
Zwiększono dział 926 o kwotę 8 902,00 zł, roszczenie z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej
właściwego usunięcia wad i usterek, zgodnie z decyzją Towarzystwa Ubezpieczającego – dotyczy „
Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach projektu Moje Boisko ORLIK
2012”. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian w paragrafie 4270 – remonty.
Po stronie wydatków dokonano zmian:
- w dziale 600 – przeniesiono kwotę 130 000,00 zł z inwestycji pn. „Budowa dróg dojazdowych do
gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.” do inwestycji pn. Przebudowa drogi Konarzyce –
Zawory”.
- Zwiększono dział 754 o kwotę 6 510,00 zł w tym ;
a) dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnej o kwotę 2 300,00 zł na zabezpieczenie bezpieczeństwa
przeciwpożarowego, powodziowego w celu utrzymania gotowości bojowej na 2014 rok w następstwie
awarii sprężarki do pompowania butli z tlenem oraz na zakup paliwa w związku z zwiększona liczbą
wyjazdów ratowniczo-gaśniczych.
b) remont masztu alarmowego w OSP Kołacin w kwocie 4 210,00 zł.
- W dziale 758 zmniejszono rezerwę ogólną na dotację dla OSP Książ Wlkp., remont masztu
alarmowego w OSP Kołacin oraz na wypłatę środków dla innych gmin za dzieci z naszej gminy
uczęszczające do Przedszkoli Publicznych na terenie innych gmin.
- W dziale 801 dokonano przeniesie pomiędzy paragrafami w Przedszkolu Publicznym w Książu
Wlkp. na zakup środków czystości, artykułów biurowych i przemysłowych oraz dokonano
zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na:
a) kwotę 1 900,00 zł na zwiększenie wydatków – dotacja dla innych gmin na dzieci uczęszczające do
Przedszkoli Niepublicznych,
b) kwotę 7 300,00 na wydatki – zakup usług – na dzieci z naszej gminy uczęszczające do Przedszkoli
Publicznych w innych gminach.
- W dziale 852 dokonano przeniesień plany wydatków pomiędzy paragrafami na wydatki zlecone
i własne.
- Dział 926 – zwiększono o kwotę 8 902,00 zł na remont budynku szatni na boisku ORLIK.
18. Uchwałą Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 22 grudnia 2014 roku - po stronie

wydatków dokonano zmian w postaci;
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1. w dziale 750 – dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na składki do
Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych oraz dokonania zakupów
tonerów, papieru, druków i drukarki.
2. W dziale 801 – dokonano przeniesień w kwocie 10 000,00 zł. w SP Książ na usługi
remontowe drzwi wejściowych na strych na drzwi przeciwpożarowe. Dokonano przeniesienia
środków w zespole Szkół w Mchach w kwocie 10 710,00 zł pomiędzy paragrafami
i rozdziałami tego samego działu na zakup pomocy naukowych w postaci komputerów do
biblioteki szkolnej przy Gimnazjum.
3. Dział 852- przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w Ośrodku Pomocy Społecznej
w kwocie 660,00 zł na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego na
podstawie wysłanych tytułów wykonawczych wobec dłużników alimentacyjnych.
Plan wydatków na prace społeczno użyteczne zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup opon do samochodu bojowego przy OSP Mchy – dział 754.
4. Dział 900 i 926 – dokonano przeniesień na usługi ciągnikiem związane z oczyszczaniem
miasta i wsi i wywóz śmieci Urzędu Miejskiego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej sp. z. o.o. w Śremie.
5. Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w Zakładzie Usług Komunalnych w Książu
Wlkp. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne- wykonanie zadaszenia nad poletkami przy
oczyszczalni ścieków oraz na zakup ciągnika, przyczepy, areatora na stację wodociągową.
19. Zarządzeniem Nr 187/2014 Burmistrza Książa wlkp. z dnia 29 grudnia 2014 roku w zarządzeniu Nr 166/2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku uchylam zapisy dotyczące

wprowadzenia po stronie dochodów i wydatków w kwocie 40 759,00 zł dotyczących:
1) ST5/4822/32g/BKU/14 w kwocie 17 945,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
świetlic szkolnych w szkołach podstawowych. Po stronie wydatków dokonano odpowiednich
zmian,
2) ST5/4822/36g/BKU/14 w kwocie 10 000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli
zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczycieli.
3) ST5/4822/42g/BKU/14 w kwocie 12 814,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
20. Uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku - budżet po
stronie dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 40 759,00 zł na podstawie pism ministra
Finansów:
1) ST5/4822/32g/BKU/14 w kwocie 17 945,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.
2) ST5/4822/36g/BKU/14 w kwocie 10 000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli
zwalnianych w trybie art. 20 Karty nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczycieli.
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3) ST5/4822/42g/BKU/14 w kwocie 12 814,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne
pomieszczeń do nauki dzieci 6 – letnich.
Po stronie wydatków dokonano odpowiednich zmian.
Ponadto po stronie wydatków dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami tego samego rozdziału
i działu w Zespole Szkół w Mchach w związku z brakującymi środkami na ubezpieczenia społeczne
oraz dodatku wiejskiego. Brakujące środki wynikają z zatrudnieniem nauczyciela na zastępstwo
przebywającego pracownika na urlopie macierzyńskim oraz dodatku specjalnego na dwójkę dzieci
posiadających opinie PPP o kształceniu specjalnym. Przeniesiono również środki na składki PFRON
w związku ze zwiększeniem podstawy wyliczenia składek w grudniu 2014 roku.
Plan budżetu na 31.12.2014 roku po zmianach dokonanych w ciągu okresu sprawozdawczego,
kształtuje się następująco:
Plan dochodów wynosi 25 708 438,92 zł, w tym:
1/ dochody majątkowe 512 825,46 zł, w tym 140 100,00 zł ze sprzedaży majątku,
2/ dochody bieżące
25 195 613,46 zł.
Dochody obejmują:
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 710 353,09 zł.,
dotacje z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących 1 019.179,22 zł.,
dotację celową na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia między
jednostkami samorządu terytorialnego 77 600,00 zł. –na utrzymanie dzieci z innych gmin
uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy oraz dofinansowanie zakupu
opon dla OSP Książ Wlkp..
pomoc finansową otrzymaną od Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129 000,00 zł. na
budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 216 932,00 zł,
dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 143 341,00 zł.
Plan wydatków wynosi 27 095 278,92 zł., w tym:
wydatki bieżące na kwotę 23 562 270,92 zł. z tego:
a) wynagrodzenia osobowe i pochodne w wysokości 10 840 892,61 zł.,
b) dotacje z budżetu gminy 2 353 279,85 zł.,
c) wydatki na obsługę długu 280 000,00 zł.,
d) wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 710 353,09 zł,
wydatki z dotacji z budżetu państwa związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy
w wysokości 1 019 179,22 zł,
wydatki z dotacji celowej na realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia
między jednostkami samorządu terytorialnego 77 600,00 zł,
wydatki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 166 827,00 zł.,
wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych 140 341,00 zł,
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
3 000,00 zł.,
wydatki bieżące związane z Wieloletnia Prognozą Finansową na lata 2014-2019 - 365 153,00 zł,
II. Wydatki majątkowe na kwotę 3 533 008,00 zł z tego:
a) wydatki związane z Wieloletnia Prognozą Finansową na lata 2014-2019 - 1 108 293,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych ( jednoroczne)
w wysokości 2 424 715,00 zł,
Deficyt budżetu w wysokości 1 386 840,00 zł., w tym:
Plan przychodów
2 266 840,00 zł.
Plan rozchodów
880 000,00 zł.
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Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie
ze środowiska
- dochody - 30 000,00 zł.,
- wydatki - 30 000,00 zł.
Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego:
przychody 1 773 300,00 zł,
wydatki
1 773 900,00 zł
Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na 2014 r. 269 202,00 zł.
Upoważnienia nie uległy zmianie.
Przychody i rozchody budżetu na 31.12. 2014 r.
L.p.

Treść

§

Plan

2

3

4

Przychody ogółem

2 266 840,00

Wykonanie

2 266 840,65

1.

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku
krajowym

952

0,00

0,00

2.

Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych –
obligacje komunalne

931

0,00

0,00

3.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6
ustawy o finansach publicznych

950

2 266 840,00

Rozchody ogółem

2 266 840,65

880 000,00

880 000,00

1.

Spłaty kredytów i pożyczek krajowych

992

80 000,00

80 000,00

2.

Wykup innych papierów wartościowych – obligacje
komunalne

982

800 000,00

800 000,00

1 386 840,00

1 386 840,65

saldo

Przychody i rozchody omówiono w informacji do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
Gmina Książ Wlkp. w 2014 roku nie udzieliła żadnych poręczeń i gwarancji.
Rezerwa budżetu na dzień 1.01.2014r wynosi 180 000,00 zł w tym:
a) rezerwa ogólna 115 000,00 zł,
b) rezerwa celowa 65 000,00 zł na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
Uchwałą Nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014 zwiększono rezerwę ogólną o kwotę 70 000,00
zł.
Zarządzeniem Nr 49/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 maja 2014 roku w sprawie zmian
w budżecie gminy Książ Wlkp. na rok 2014 zmniejszono rezerwę o kwotę 14 000,00 zł
z przeznaczeniem na zakup energii i wody – fontanna, boisko, szatnia, zakup paliwa do kosiarek, farby
do malowania, nagrody dla sołectw na Turniej Sołectw gminy Książ Wlkp.
Uchwała Nr XLIV/ 284/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku
zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla OSP
Włościejewice, usługi przeglądów samochodów, ogłoszenia w prasie o sprzedaży starego samochodu.
Zarządzeniem Nr 89/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 lipca 2014 roku zmniejszono rezerwę
o kwotę 12 760,00 zł na podatek od nieruchomości od nowo wybudowanych budowli gminy Książ
Wlkp. w związku ze zmianą deklaracji – tereny rekreacyjne.
Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 21 listopada 2014 roku zmniejszono
rezerwę o kwotę 58 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
zakup usług programu LEX i opieki programów komputerowych Urzędu Miejskiego.
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Zarządzeniem Nr 166/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 3 grudnia 2014 roku zmniejszono rezerwę
o kwotę 6 500,00 zł na zakup energii, gazu w świetlicach wiejskich.
Uchwałą Nr II/3/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 grudnia 2014 roku zmniejszono
rezerwę o kwotę 7 820,00 zł na remont masztu alarmowego w OSP Kołacin oraz na wypłatę środków
dla innych gmin za dzieci z naszej gminy uczęszczające do Przedszkoli Publicznych na terenie innych
gmin. Na dzień 31.12.2014 rezerwa wynosi- na zarządzanie kryzysowe 65 000,00 zł., a rezerwa
ogólna wysokości 74 920,00 zł.
DOCHODY
Na zaplanowane dochody w wysokości 25 708 438,92 zł uzyskano kwotę 25 555 968,48, co stanowi
99,41 %, w tym:
- dochody majątkowe plan 512 825,46 zł, a wykonano 392 636,29 zł 76,56 %,
- dochody bieżące plan 25 195 613,46 zł, a wykonano 25 163 332,19 zł 99,87 %.
L.p. Dochody
Dochody ogółem
I
Dochody własne w tym:
1/ dochody bieżące
2/ dochody z majątku gminy
3/ wpłata śr. fin. z niewykorzystanych w terminie
wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
II
Dotacje celowe z tego:
1/ zadania zlecone gminie
2/ na zadania własne bieżące
3/ porozumienia między JST
4/porozumienia z administracją rządową
5/ środki współfinansowanie zadań bieżących w
ramach środków Unii Europejskiej
6/ środki na współfinansowanie zadań
inwestycyjnych w ramach środków z UE
7/ pomoc finansowa na inwestycje między JST
III
Subwencja ogólna z tego:
1/ część oświatowa
2/ część wyrównawcza
3/ część równoważąca

Plan
Wykonanie
25 708 438,92 25 555 968,48
9 328 936,61 9 342 418,10
9 158 701,61 9 225 136,27
147 440,00
94 486,44
22 795,00

%
99,41
100,14
100,73
64,08

22 795,39 100,00

5 162 764,31
3 710 353,09
1 019 179,22
77 600,00
9 700,00

4 996 812,38
3 636 278,14
995 538,10
76 924,64
9 603,00

96,79
98,00
97,72
99,13
99,00

10 680,00

10 665,30

99,86

206 252,00
138 803,20 67,30
129 000,00
129 000,00 100,00
11 216 738,00 11 216 738,00 100,00
7 745 089,00 7 745 089,00 100,00
3 412 633,00 3 412 633,00 100,00
59 016,00
59 016,00 100,00

Realizacja dochodów - jednostki budżetowe gminy Książ Wlkp. w 2014 roku
Nazwa jednostki
Plan
Wykonanie
%
Urząd Miejski
25 411 520,92
25 319 370,27
Ośrodek
Pomocy
10 400,00
3 355,66
Społecznej
Przedszkole w Książu
129 248,00
122 981,15
SP Chwałkowo Kościelne
7 780,00
6 630,00
Zespół Szkół Mchy
7 200,00
6 266,00
Szkoła Podstawowa Książ
142 290,00
97 168,40
Szkoła
Podstawowa
0,00
197,00
Konarzyce
Ogółem
25 708 438,92
25 555 968,48

99,64
32,27
95,15
85,22
87,03
68,29
0,00
99,41
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Nazwa podatku

Skutki
górnych
podatku

Podatek
od
nieruchomości
Podatek rolny
Podatek
od
środków
transportowych
Podatek leśny
Opłata
od
posiadania psów
odsetki
Podatek
od
spadków i darowizn
OGÓŁEM

obniżenia
stawek

Skutki udzielonych przez
gminę
ulg
odroczeń,
umorzeń, zwolnień / bez
zwolnień ustawowych/

763 043,31
157 235,05

19 684,63
0,00

3 548,40
293,00

8 626,00
0,00

164 417,85

1 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44 939,73
0,00

78,00
0,00

0,00
0,00

0,00
45,00

0,00
1 129 635,94

0,00
21 492,63

0,00
3 841,40

3 786,00
12 457,00

Skutki decyzji wyd. przez
organ podatkowy na podst.
Ustawy OP obliczone za okres
sprawozdawczy
Umorzenia,
Rozłożenia
zaległości
na raty i
podatkowe
odroczenia
terminu
płatności

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, od środków
transportowych oraz opłaty od posiadania psów wynikają z obniżenia przez Radę Miejską górnych
stawek podatku oraz zwolnienia, zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
Umorzono 4 podatnikom podatek od nieruchomości, rozłożono na raty 1 podatnikowi podatek od
nieruchomości I i II rata, 1 podatnikowi umorzono podatek rolny II rata. W środkach transportowych
zwolniono z podatku autobus do przewozu dzieci do szkoły.
Jednej osobie rozłożono na raty podatek od otrzymanej darowizny.
Informacja o zaległościach podatkowych i niepodatkowych oraz podejmowane działania zmierzające
do likwidacji zaległości
Nazwa podatku, opłaty
Podatek od spadków i
darowizn
Dzierżawa gruntów
Wieczyste użytkowanie
gruntów
Sprzedaż
gminnego
mienia
Czynsz, dzierżawa w
szkołach czynnych
Wynajem
świetlic
wiejskich
Opłata za media św.wiej.
Pod. od nieruchomości
Pod.od śr. Transportow.
Podatek rolny
Pod. karta podatkowa
Pod. leśny
Pod.
od
czynności
cywilno -.prawne
Opłata od posiadania psa
Pod. od osób prawnych
Odsetki należności budż.

Stan zaległości na
1.01.2014 rok

Należność pozostała do
zapłaty

Zaległość na dzień
31.12.2014r.

6 020,00
374,24

14 743,00
265,35

6 020,00
265,35

2 042,75

2 861,80

2 861,80

0,00

38 493,00

0,00

0,00

560,52

240,00

895,69
582,90
180 542,55
6 235,40
10 970,60
12 670,83
393,00

1 435,69
940,44
184 175,96
2 772,53
11 951,96
13 978,33
349,00

1,265,69
834,37
184 175,96
2 772,53
11 951,96
13 978,33
349,00

0,00
147,00
0,00
5 851,67

0,00
329,00
0,00
11 255,78

0,00
329,00
0,00
10 084,78
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Odsetki podat. i opłaty
Zal. I Fund.Alimentacyj.
Usługi ciągnikiem
Opł.za korzystanie z
przystanki autobusowe
Zajęcie pasa drogowego
Urządzenia w drogach
Renta planistyczna
Opłaty za przedszkole
Opł.oddział przedszkol.
Kara umowna od umów
Stołówki szkolne
Opł.ekspl.kopalin
Opłata
za
gosp.
Odpadami komunalnymi
Zwrot dot. OSP
OGÓŁEM

0,00
476 245,80
60,00

85 463,00
542 761,05
0,00

0,00
542 761,05
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57 812,15
28,00
10 687,80

422,40
60,00
99,31
0,60
921,00
78,00
40 000,00
2 406,20
16 132,80

422,40
1,60
0,00
0,60
0,00
0,00
40 000,00
40,00
10 687,80

16 616,05
0,00
788 176,43

46 257,46
2 893,02
1 021 607,20

46 257,46
2 893,02
878 192,70

756- 75616 – osoby fizyczne
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Saldo zaległości wynosi - 142 121,16 zł. zalega z zapłatą podatku 125 podatników.
W roku 2014 wysłano upomnienia na kwotę 185 752,90 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 65 593,60 zł.
Zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłościowej na kwotę 33 751,70 zł – 2 podatników.
Umorzono podatek od nieruchomości na kwotę 3 548,40 zł - 4 podatnikom
Odroczono termin płatności I i II raty podatku na kwotę 8 626,00 - 1 podatnik.
§ 0320 Podatek rolny
Saldo zaległości wynosi - 11 949,96 zł. zalega z zapłatą podatku 46 podatników.
Wysłano upomnienia na kwotę 51 060,30 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 14 251,20 zł.
Umorzono podatek rolny na kwotę 293,00 – 1 podatnik.
§ 0330 Podatek leśny
Saldo zaległości wynosi 349,00 zł. zalega z zapłatą podatku 16 podatników.
Wysłano upomnienia na kwotę 1 004,60 zł.
Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 161,00 zł.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Saldo zaległości wynosi 2 772,53 zł. zalega z zapłatą podatku 6 podatników.
Wysłano 19 upomnień na kwotę 69628,00 zł.
Wystawiono 6 tytułów wykonawczych na kwotę 35 283,00 zł.
§ 0370 Opłata od posiadania psa
Saldo zaległości wynosi 329,00 zł. zalega z zapłatą opłaty 9 podatników.
Wysłano 21 upomnień na kwotę 572,00 zł.
Wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 390,00 zł.
756- 75615 – osoby prawne
§ 0310 Podatek od nieruchomości
Saldo zaległości wynosi 42 054,80 zł - zalega z zapłatą podatku 2 podatników.
Zgłoszono wierzytelności do syndyka masy upadłościowej na kwotę – 39 469,80 – 1 podatnik
§ 0320 Podatek rolny
Saldo zaległości wynosi 2,00 zł. ( 1 podatników)
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Udzielono ulgę inwestycyjną na kwotę 62.654,00 zł.
§ 0330 Podatek leśny
Saldo zaległości wynosi – 0,00 zł.
§ 0340 Podatek od środków transportowych
Saldo zaległości wynosi - 0,00 zł.
Dokonano odpisu podatku w kwocie 14 027,00 zł. za rok 2013 w związku z korektą deklaracji przeniesieniem siedziby firmy.
Rozdz. 90002 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Saldo zaległości wynosi 46 257,46 zł – zalega 291 podatników.
Wysłano 803 upomnień na kwotę 61 495,48 zł
Wstawiono 148 tytuły wykonawcze na kwotę 26 907,30 zł – na dzień 31,12. 2014r zakończono 68
postępowań pozostało do realizacji poborcę lub komorników sądowych.
Dzierżawa gruntów komunalnych – zaległość 265,35 zł ( 2 dzierżawców),
Sprzedaż mienia gminnego na raty – zaległość 0,00 zł,
Wieczyste użytkowanie gruntów - zaległość 2 861,80 ( 2 kontrahentów),
Wynajem świetlic wiejskich wraz opłatami za media 2 100,06 ( 11 kontrahentów),
Kara umowna za odstąpienie od umowy – realizacja inwestycji „ Budowa trzech zatok autobusowych
wraz z infrastrukturą” oraz za niedotrzymanie terminu realizacji – 40 000,00 zł – kwota zadłużenia
uległa obniżeniu na skutek ugody zawartej w Sądzie Rejonowym w Kościanie.
Opłata za eksploatacje kopaliny 10 687,80 zł ( 1 dłużnik ).
Wynajem sal w szkołach 240,00 zł 1 dłużnik.
Zwrot dotacji nadmiernie pobranej w wysokości 2 893,02 zł.
Opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych, zajecie pasa drogowego, renta planistyczna
424,60 zł (3 dłużników).
Ogółem należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą ogółem 1 350 361,10 zł, w tym
zaległości 1305 110,37 zł. Należności budżetu państwa w wysokości 790 751,96 zł, w tym zaległości
762 349,32 zł. Na należności budżetu gminy 559 609,14 zł, w tym zaległości 542 761,05 zł.
Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. zgodnie z ustawą z dnia
7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1228).
Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających na
terenie gminy Książ Wlkp. do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego,
ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika oraz odebrania od niego oświadczenia
majątkowego. W przypadku, gdy dłużnik nie pracuje w trakcie wywiadu zobowiązuje się jego do
zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane z wywiadu
alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność prowadzonej
egzekucji. Ponadto występuje się z wnioskami do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań
wobec dłużnika, który mieszka na terenie innej gminy. Przekazuje się również informacje
o zobowiązaniach alimentacyjnych dłużników do Info Monitora tj. Biura Informacji Gospodarczej
S.A. celem wpisania dłużników do rejestru dłużników.
Na dzień sprawozdawczy na terenie Gminy Książ Wlkp. mieszka 43 dłużników alimentacyjnych
z naszej gminy oraz 19 z terenu innych gmin.
Od 1.01.2014r do 31.12.2014 roku dochody wykonane to:
z tytułu zaliczki alimentacyjnej
2 550,91 zł,
z tytułu funduszu alimentacyjnego
38 932,12 zł,
odsetki
3 767,70 zł.
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Wykonanie dochodów za okres 1.01.2014 do 31.12.2014 rok

Dzia Rozdzia Paragra
Treść
ł
ł
f
010
Rolnictwo i łowiectwo

Wykonani %
e
653 553,33
653 550,81 99,99
Plan

Pozostała działalność

653 553,33

653 550,81 99,99

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

653 553,33

653 550,81 99,99

Leśnictwo

3 500,00

3 260,46 93,15

Pozostała działalność

3 500,00

3 260,46 93,15

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

3 500,00

3 260,46 93,15

129 500,00

129 516,50 100,01

Drogi publiczne gminne

500,00

516,50 103,30

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

500,00

516,50 103,30

Drogi wewnętrzne

129 000,00

129 000,00 100,00

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

129 000,00

129 000,00 100,00

Turystyka

20 000,00

20 000,00 100,00

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

20 000,00

20 000,00 100,00

2008

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

3 350,00

3.350,00 100,00

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

16 650,00

16 650,00 100,00

Gospodarka mieszkaniowa

183 400,00

127 759,94 69,66

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

01095

2010

020
02095

0750

Transport i łączność

600
60016

0750

60017

6300

630
63003

700
70005

183 400,00

127 759,94 69,66

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i
użytkowanie wieczyste nieruchomości

16 300,00

15 617,64 95,81

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

22 500,00

22 949,01 101,99

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

140 100,00

87 146,44 62,20
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0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

-62,20

0,00

4 500,00

2 109,05 46,86

112 770,00

132 386,93 117,39

Urzędy wojewódzkie

71 637,00

71 641,65 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

71 637,00

71 637,00 100,00

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

750

Administracja publiczna
75011

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75023

0,00

4,65

0,00

41 133,00

60 745,28 147,68

8 200,00

14 915,50 181,89

480,00

558,00 116,25

25 123,00

36 383,07 144,81

0690

Wpływy z różnych opłat

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

Wpływy z usług

0970

Wpływy z różnych dochodów

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

6 230,50

6 216,56 99,77

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

1 099,50

1 098,74 99,93

51 714,00

49 562,49 95,83

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

1 416,00

1 415,74 99,98

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1 416,00

1 415,74 99,98

39 869,00

37 773,98 94,74

39 869,00

37 773,98 94,74

10 429,00

10 372,77 99,46

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10 429,00

10 372,77 99,46

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

23 340,00

23 178,32 99,30

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

75101

2010

75109
2010
75113

2010

754

0,00

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do Parlamentu Europejskiego

0,00

1 573,41

0,00

24

Ochotnicze straże pożarne

75412

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

2710

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej
udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego
na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

23 340,00

23 178,32 99,30

7 340,00

7 340,00 100,00

16 000,00

15 838,32 98,98

7 848 616,00 7 928 676,52 101,02

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

4 400,00

6 814,48 154,87

0350

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej

4 400,00

6 808,48 154,74

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

75601

0,00

6,00

0,00

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 789 708,00 1 772 968,00 99,06

0310

Podatek od nieruchomości

1 401 150,00 1 466 930,00 104,69

0320

Podatek rolny

285 311,00

216 665,00 75,93

0330

Podatek leśny

63 981,00

63,940,00 99,93

0340

Podatek od środków transportowych

36 266,00

24 422,00 67,34

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

2 000,00

781,00 39,05

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

66,00

6,60

2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

0,00

164,00

0,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych

75616

1 767 141,00 1 797 850,25 101,73

0310

Podatek od nieruchomości

998 179,00 1 076 922,59 107,88

0320

Podatek rolny

447 267,00

422 658,64 94,49

0330

Podatek leśny

9 015,00

9 051,00 100,39

0340

Podatek od środków transportowych

146 245,00

137 552,87 94,05

0360

Podatek od spadków i darowizn

10 000,00

13 889,00 138,89

0370

Opłata od posiadania psów

12 662,00

11 768,00 92,93

0430

Wpływy z opłaty targowej

7 580,00

5 884,00 77,62

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

126 037,00

112 041,00 88,89

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

10 156,00

8 083,15 79,58

191 399,00

195 073,53 101,91

28 104,00

20 939,50 74,50

9 054,00

5 605,80 61,91

143 341,00

143 341,90 100,00

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

75618
0410

Wpływy z opłaty skarbowej

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

25

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

10 900,00

25 186,33 231,06

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

4 095 968,00 4 155 970,26 101,46

0010

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4 028 142,00 4 072 850,00 101,10

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

75621

Różne rozliczenia

758
75801
2920
75807
2920

83 120,26 122,54

11 347 270,22 11 403 190,32 100,49

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

7 745 089,00 7 745 089,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

7 745 089,00 7 745 089,00 100,00

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

3 412 633,00 3 412 633,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3 412 633,00 3 412 633,00 100,00

Różne rozliczenia finansowe

75814

67 826,00

130 532,22

186 452,32 142,84

0920

Pozostałe odsetki

30 000,00

85 919,71 286,39

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

70 398,76

70 398,76 100,00

6330

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

7 338,46

7 338,46 100,00

6680

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

22 795,00

22 795,39 100,00

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

59 016,00

59 016,00 100,00

Subwencje ogólne z budżetu państwa

59 016,00

59 016,00 100,00

821 116,37

753 769,36 91,79

30 962,37

34 608,11 111,77

2 740,00

6 634,11 242,12

75831
2920

Oświata i wychowanie

801

Szkoły podstawowe

80101

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

Wpływy z usług

0970

Wpływy z różnych dochodów

15 848,61

15 849,17 100,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 373,76

12 012,83 97,08

122 979,00

122 762,88 99,82

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

80103

0,00

112,00

0,00

0690

Wpływy z różnych opłat

1 380,00

1 224,00 88,69

0830

Wpływy z usług

2 010,00

1 949,88 97,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

119 589,00

119 589,00 100,00

Przedszkola

386 501,00

392 437,97 101,53

25 760,00

27 361,00 106,21

1 980,00

2 035,32 102,79

80104
0690

Wpływy z różnych opłat

0830

Wpływy z usług

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

0,00

212,80

0,00

26

0920

Pozostałe odsetki

0,00

82,75

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

679,40

0,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

2910

Wpływy za zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa
w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej
wysokości

297 161,00 100,00

61 600,00

61 086,32 99,16

0,00

3 819,38

0,00

Stołówki szkolne i przedszkolne

259 378,00

203 960,40 78,63

0690

Wpływy z różnych opłat

259 378,00

201 779,52 77,79

0920

Pozostałe odsetki

0,00

80,12

0,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

2 100,76

0,00

Pozostała działalność

21 296,00

0,00

0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

21 296,00

0,00

0,00

80148

80195

6208

Pomoc społeczna

852
85202
0690
85206
2030

3 290 143,00 3 202 871,45 97,34

Domy pomocy społecznej

8 400,00

2 803,87 33,37

Wpływy z różnych opłat

8 400,00

2 803,87 33,37

Wspieranie rodziny

20 279,00

19 048,62 93,93

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

20 279,00

19 048,62 93,93

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 832 871,00 2 772 161,20 97,85

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2 818 471,00 2 755 770,09 97,77

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami

14 400,00

16 391,11 113,82

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

13 132,00

12 650,53 96,33

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8 865,00

8 532,84 96,25

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

4 267,00

4 117,69 96,50

117 907,00

109 302,73 92,70

85212

85213

85214

297 161,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe

27

2030
85215

2010

85216
2030
85219

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

117 907,00

109 302,73 92,70

Dodatki mieszkaniowe

4 268,00

503,53 11,79

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 268,00

503,53 11,79

Zasiłki stałe

47 426,00

46 793,04 98,66

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

47 426,00

46 793,04 98,66

Ośrodki pomocy społecznej

80 089,00

80 088,01 99,99

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

3 760,00

3 759,01 99,97

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

12 300,00

12 300,00 100,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

64 029,00

64 029,00 100,00

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16 641,00

10 946,51 65,78

2 000,00

325,38 16,26

14 541,00

10 561,55 72,63

100,00

59,58 59,58

149 130,00

148 573,41 99,62

85228
0830

Wpływy z usług

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
Pozostała działalność

85295
0690

Wpływy z różnych opłat

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

62 630,00

61 847,00 98,74

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

86 500,00

86 500,00 100,00

Edukacyjna opieka wychowawcza

184 284,00

171 259,80 92,93

Pomoc materialna dla uczniów

184 284,00

171 259,80 92,93

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

159 355,00

146 330,88 91,82

854
85415
2030

0,00

226,41

0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki
wychowawczej finansowanych w całości przez budżet
państwa w ramach programów rządowych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24 929,00

24 928,92 99,99

841 562,00

797 679,23 94,78

Gospodarka odpadami

775 762,00

739 321,79 95,30

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

765 062,00

729 525,99 95,35

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

1 000,00

192,80 19,28

2040
900
90002

28

2020
90017
2370

90019
0690
90020
0400
90095
0830
921
92109

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej

0,00

872,49

0,00

Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych
samorządowego zakładu budżetowego

0,00

872,49

0,00

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

30 000,00

24 887,65 82,95

Wpływy z różnych opłat

30 000,00

24 887,65 82,95

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych

800,00

1 719,65 214,95

Wpływy z opłaty produktowej

800,00

1 719,65 214,95

Pozostała działalność

35 000,00

30 877,65 88,22

Wpływy z usług

35 000,00

30 877,65 88,22

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

144 004,00

126 793,76 88,04

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

144 004,00

126 793,76 88,04

10 160,00

13 883,70 136,65

4 032,00

8 093,57 200,73

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0830

Wpływy z usług

0920

Pozostałe odsetki

0970

Wpływy z różnych dochodów

6208

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

0,00

0970
92695

6208

3,87

0,00

6 270,00

6 270,62 100,00

123 542,00

98 542,00 79,76

53 666,00

32 512,59 60,58

Zadania w zakresie kultury fizycznej

8 902,00

8 901,39 99,99

Wpływy z różnych dochodów

8 902,00

8 901,39 99,99

Pozostała działalność

44 764,00

23 611,20 52,74

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

44 764,00

23 611,20 52,74

Kultura fizyczna
92605

9 603,00 99,00

Zakłady gospodarki komunalnej

0750

926

9 700,00

25 708 438,92 25 555 968,48 99,41

Wykonaie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie na rok 2014
Dział
Plan
Wykonanie
%
010
750
751
801
852
ogółem

653 533,33
71 637,00
51 714,00
12 373,76
2 921 075,00
3 710 353,09

653 550,81
71 637,00
49 562,49
12 012,83
2 849 515,01
3 636 278,14

100,00
100,00
95,84
97,08
97,55
98,00

29

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej na koniec 2014 roku
przedstawia się następująco:
Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 99,99% - dochody stanowią dotacje na zadania zlecone
z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.
Dział 020 – Leśnictwo – 93,15% - Wykonanie dochodów przez Starostwa Powiatowe Śrem, Jarocin
i Środa Wlkp. z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
Dział 600 – Transport i łączność – 100,01% - dochody uzyskane w tym dziale stanowią;
- wpływy za reklamy oraz czynsz za aleję owocową - 103,30%.
- Pomoc finansowa od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu do budowy dróg dojazdowych do
gruntów rolnych – 100,00% Zrealizowano zadanie w miejscowości Radoszkowo.
Dział 630 – Turystyka- 100% - wpłata dofinansowania z udziałem środków UE z tytułu
zrealizowania w 2013 roku zadania pn „Utworzenie małej infrastruktury turystycznej – plac zabaw
dla dzieci w miejscowości Jarosławki”.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 69,66 % - dochody stanowią wpływy za wieczyste
użytkowanie gruntów. Dzierżawę gruntów rolnych i innych gruntów komunalnych. Sprzedaż mienia
komunalnego. Dokonano sprzedaży – 4 działek rolnych w tym 3 działki nieużytki w miejscowości
Włościejewki oraz 1 działki w Książu Wlkp. oraz grunty wzdłuż kanału białego na jego poszerzenie
podczas prac melioracyjnych. Wpłaty z tytułu sprzedaży nieruchomości na raty oraz odsetki od
nieterminowych wpłat i sprzedaż na raty lokali mieszkalnych. Nie dokonano sprzedaży zaplanowanej
działki przy Ulicy Piaskowej w Książu Wlkp. Dokonano odpisu dochodów – nadpłata z tytułu
dokonania wyceny mieszkania komunalnego przez biegłego. Różnica wynikła z naliczenia VAT –u.
Dochody za z tytułu służebności przesyłu energii elektrycznej.
Dział 750 – Administracja publiczna – 117,39% - uzyskano dochody na realizację zadań z zakresu
administracji rządowej- 100,00 %. Pozostałe dochody stanowią:
- 5% dochody gminy z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych,
- czynsz za lokal w budynku Urzędu Miejskiego - LOTTO,
- usługi stanowią wpływy z usług za ogrzewanie i utrzymanie czystości wokół budynku od Banku
Spółdzielczego, ogrzewanie, energia od Biblioteki, OPS i Policji oraz punktu LOTTO.
Wpłaty z tytułu zwrotu kosztów upomnień za podatki i opłaty za odpady komunalne wykonano,
- realizacja zadania z udziałem środków z UE na realizację zadania pn. „Doskonalenie
funkcjonowania JST” – 100%. Realizacja zadania do końca sierpnia 2014 roku.
- dokonano zwrotu opłaty sądowej przez Sąd Rejonowy w Kościanie.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa – 95,83 % - dochody stanowią środki otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego
w Lesznie na aktualizację rejestru wyborców, organizacja i przeprowadzenie wyborów do rady gminy
i wyborów Burmistrza I i II tura oraz na organizacje i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu
Europejskiego.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 99,30% - pomoc finansową
otrzymaną od Starostwa w Śremie, zgodnie z umową z gmina Książ Wlkp. na zadanie bieżące zakupu
opon dla samochodu pożarniczego dla OSP Książ Wlkp. oraz pomoc finansowa dla OSP Mchy na
zakup dwóch aparatów powietrznych.
Sprzedaż samochodu pożarniczego z OSP we Włościejewicach.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 101,02%.
Dochody z podatków realizowane przez Urzędy skarbowe:
karta podatkowa wraz z odsetkami zrealizowano w 154,87%,
podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zrealizowano w wysokości 39,05%, a od
osób fizycznych w 88,89%,
podatek od spadków i darowizn zrealizowano w 138,69%,
udziały w podatku dochodowy od osób prawnych realizowano w 122,54% w kwocie 83 120,26 zł.
udziały w podatku od osób fizycznych zrealizowano 101,10%.
Podatki własne tj. od nieruchomości, leśny, zrealizowano średnio w 100,00 %, za wyjątkiem opłaty za
psy, bo w 92,93%. Podatek od środków transportowych od osób prawnych – spadek wpływów
z uwagi na przeniesienie siedziby jednej z firm do Poznania - złożono korektę deklaracji w wyniku
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czego dokonano zwrotu nadpłaty podatku. Podatek rolny zrealizowano średnio w 85,21 % ze względu
na ulgi inwestycyjne i zaległości w płatnościach.
Opłatę targowa zrealizowano w 77,62% - spadek ilości sprzedających. Realizowano dochody z wpłat
z innych opłat pobieranych przez Gminę Książ na podstawie odrębnych ustaw, w tym za zezwolenia
na sprzedaż napoi alkoholowych – 100,00%. Opłatę z tytułu eksploatacji kopalin zrealizowano tylko
w 61,91% z powodu mniejszych ilości wydobywania kopalin oraz zamknięcie żwirowni. Opłatę
skarbową zrealizowano tylko w 74,50% - mniej petentów pobierających zaświadczenia i odpisów
z Urzędu Stanu Cywilnego.
Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 101,10%.
Dział 758 – Różne rozliczenia - 100,49 % - w tym dziale dochody stanowią subwencje otrzymane
z budżetu państwa w wysokościach wynikających z zawiadomień Ministra Finansów oraz dochody
z tytułu odsetek od bieżących rachunków bankowych Urzędu. Dokonano wpłaty środków
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2013.
Dział 801 – Oświata i wychowanie – 91,79% - dotacje celowe otrzymane od gminy Dolsk i Śrem na
utrzymanie dzieci przedszkolnych uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Chrząstowie
i we Włościejewicach. Wpływy z tytułu odpłatności za obiady w stołówce szkolnej w Książu Wlkp.,
opłaty za żywność w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych, opłaty za dodatkowe zajęcia
w przedszkolu – powyżej 5 godzin - oraz czynsze za lokale mieszkaniowe w szkołach czynnych.
Wzrost czynszu z tytułu wynajmu sal lekcyjnych na zajęcia dla uczniów szkół np. nauka dodatkowa
języków obcych.
Dotacje na wychowanie przedszkolne w przedszkolu i oddziałów przedszkolnych.
W § 0970 dokonano również wpłaty od Towarzystwa ubezpieczeniowego za szkody w SP
Chwałkowo Kościelne za uszkodzone okno oraz w SP Książ Wlkp. za uszkodzenie dachu podczas
wichury, co doprowadziło również do zalania pomieszczeń szkoły.
W Przedszkolu Publicznym sprzedano na złom duży kontener na śmieci.
W stołówkach szkolnych zrealizowano w 77,79 % ze względu na mniejsza ilość uczniów w celu
dożywiania oraz stawka za wyżywienie wzrosła.
Nie zrealizowano płatności ostatecznej dotyczącej inwestycji wykonanej w ramach PROW w 2014
roku pn. „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego
Baraniaka w Mchach”.
Dział 852 – Pomoc społeczna – 97,34% - główne dochody w tym dziale to dotacje otrzymane
z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych i zadań własnych gminy.
Z dochodów własnych realizowane są dochody przez Ośrodek Opieki Społecznej:
- za usługi opiekuńcze podopiecznych,
- wpłaty za pobyt w domu opieki społecznej,
- za obiady ( dożywianie) podopiecznych,
- dochody uzyskane od komorników dotyczące Funduszu Alimentacyjnego oraz Zaliczki na Fundusz
Alimentacyjny.
Otrzymane spadki darowizny na realizację zadań pn” Promenadą wzdłuż morza”, „ Do nauki przez
zabawę” oraz „ Odkrywamy Wielkopolskę”.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- 92,93%. Otrzymano środki z budżetu państwa na
pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia oraz dotacja na rządowy program
zakupu podręczników do szkół podstawowych.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 94,78%. Wpływy uzyskano:
- opłata za odpady komunalne – wykonano w 95,35% oraz odsetki od nieterminowych wpłat,
- dotacja od ministerstwa środowiska na wykonanie inwentaryzacji gminy Książ na program usuwania
azbestu.
- wpłata przez Zakład budżetowy nadwyżki środków obrotowych,
- dochody związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska wykonano 82,95%, opłata
produktowa 214,95% - wpłat dokonuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu Wydział Środowiska.
- usługi ciągnikiem – 88,22 % - niskie wykonanie usług wiąże się z małą ilością zleceń.
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 88,04% - zaplanowane dochody
z najmu świetlic wiejskich ( 136,65%) i zwrot usług ( za energię, śmieci, woda – 200,73%) – większa
ilość osób wynajmujących świetlice wiejskie na uroczystości rodzinne okolicznościowe..

31

Uzyskano dochodu w ramach gwarancji ubezpieczeniowej za wykonane prace – naprawa parkietu
w świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kośc.) w ramach realizowanego zadania pn. Termomodernizacja
świetlicy wiejskiej w Chwałkowie Kościelnym.
Dochody z tytułu przyznania pomocy w ramach działania 413 „ wdrożenie lokalnych strategii
rozwoju„ w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „
Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zadanie „ Modernizacja świetlic
wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku”. Realizacja zadania w II półroczu 2013 roku. Nie
zrealizowano płatności ostatecznej z tytułu realizacji inwestycji pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Gogolewie”.
Dział 926 – Kultura fizyczna – 60,58% Dokonano wpłaty przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe gwarancji z tytułu naprawy wad i usterek na
kontenerze – szatni przy ORLIKU w Książu Wlkp.
Zaplanowane dochody z tytułu dofinansowania z UE na zadanie „ Budowa siłowni zewnętrznej na
terenie rekreacyjnym – park w Książu Wlkp.”.
Nie dokonano wpłaty płatności ostatecznej za wykonanie inwestycji w ramach PROW pn. „ Budowa
siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 Stycznia w Książu Wlkp.”.

Wykonanie wydatków budżetowych oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się
następująco:
L.p.
I

II

a/
b/
c/
d/

Rodzaj wydatku
Ogółem wydatki
Wydatki majątkowe w tym;
1/ wkłady do spółki – Jarocin śmieci
2/ dotacje na inwestycje, zakupy
3/ wydatki inwestycyjne pozostałe
4/ inwestycje dofinansowane środkami z
UE
Wydatki bieżące w tym:
1/ wynagrodzenia wraz z pochodnymi
2/ dotacje na zadania bieżące
3/ wydatki na obsługę długu
4/ rezerwa ogólna
5/ pozostałe wydatki
w tym między innymi:
Wydatki na programy realizowane z
udziałem środków z UE
Przeciwdziałanie alkoholizmowi i
narkomanii
Wydatki związane z funkcjonowaniem
JST
Zadania zlecone adm. rządowa

Plan
27 095 278,92
3 533 008,00
224 400,00
218 000,00
2 936 808,00
153 800,00

Wykonanie
23 891 761,47
2 637 196,86
224 400,00
211 784,83
2 051 814,86
149 197,77

%
88,18
74,64
100,00
97,15
69,87
97,01

23 562 270,92
10 840 892,61
2 135 279,85
280 000,00
139 920,00
10 166 178,46

21 254 564,61
10 031 345,15
1 872 651,77
192 020,53
0,00
9 158 547,16

90,21
92,53
87,70
68,58
0,00
90,09

13 027,00

13 021,24

99,96

173 341,00

118 943,68

68,62

2 289 065,00
3 710 353,09

2 107 334,82
3 636 278,14

92,06
98,00

Wykonanie wydatków według – jednostek budżetowych
L.p. Nazwa jednostki
Plan
wykonanie
%
1.
Urząd Miejski
13 213 642,01
10 688 400,69 80,89
2.
Ośrodek Pomocy Społecznej
4 340 348,00
4 122 716,64 94,99
3.
Zespół Szkół Mchy
2 044 844,83
2 006 990,13 98,15
4.
Przedszkole Książ
1 453 059,00
1 380 825,50 95,03
5.
SP Chwałkowo K.
1 071 638,85
1 036 475,55 96,72
6.
SP Konarzyce
644 288,92
641 521,56 99,57
7.
Gimnazjum Książ
1 655 549,00
1 568 075,57 94,72
8.
SP Książ
2 671 908,31
2 446 755,83 91,57
Ogółem
27 095 278,92
23 891 761,47 88,18
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Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 r
OPIS
902

OGÓŁEM

010

ROLNICTWO I ŁOWIECTO

010-01009

SPÓŁKI WODNE

Plan

Wykonanie

%

27.095.278,92

23 891 761,47

88,18

1.544.091,33

750.592,32

48,61

84.000,00

84.000,00

100,00

84.000,00

84.000,00

100,00

791.886,00

339,30

0,04

791.886,00

339,30

0,04

IZBY ROLNICZE

14.652,00

12.702,21

86,69

010-01030-2850 wpływy gmin na rzecz izb rolniczych

14.652,00

12.702,21

86,69

653.553,33

653.550,81

99,99

5.529,00

5.529,00

100,00

946,00

945,47

99,94

20,61

18,62

90,34

010-01095-4210 zakup materiałów i wyposażenia

2.850,00

2.850,00

100,00

010-01095-4300 zakup usług pozostałych

3.247,01

3.247,01

100,00

640.960,71

640.960,71

100,00

2.158.757,22

1.973.241,87

91,41

010-01009-2830 dotacja celowa z budżetu na dofinans.zad.zleconych
010-01010

INFRASTRUKT.WODOC I SANITAC WSI

010-01010-6050 wydatki na inwestycje
010-01030

010-01095

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

010-01095-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
010-01095-4110 składki na ubezpieczenie społeczne
010-01095-4120 składki FP

010-01095-4430 różne opłaty i składki
600

WYDATKI-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

600-60014

DROG.PUBLICZ.POWIAT

200.646,00

196.561,61

97,96

600-60014-4520 opłaty na rzecz budżetów jst

646,00

645,78

99,96

600-60014-6300 celowa na pomoc finansową

200.000,00

195.915,83

97,95

DROG.PUBLICZ.GMINNE

1.340.163,22

1.204.994,95

89,91

600-60016-4170 wynagrodzenia bezosobowe

4.000,00

0,00

0,00

600-60016-4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

5.998,89

74,98

600-60016-4270 zakup usług remontowych

234.249,00

197.941,95

84,50

600-60016-4300 zakup usług pozostałych

213.914,22

125.813,41

58,81

600-60016-6050 wydatki na inwestycje

880.000,00

875.240,70

99,46

600.000,00

558.937,31

93,15

600-60017-6050 wydatki inwestycyjne jedn.budzetowych

600.000,00

558.937,31

93,15

POZOSTAŁA DZIAŁ

17.948,00

12.748,00

71,02

1.200,00

0,00

0,00

600-60016

600-60017

600-60095

DROGI WEWNĘTRZNE

600-60095-4210 zakup materiałów i wyposażenia
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600-60095-4300 zakup usług pozostałych

4.000,00

0,00

0,00

600-60095-4480 podatek od nieruchomości

12.748,00

12.748,00

100,00

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

67.200,00

32.984,08

49,08

700-70005

WYDATKI-GOS MIESZ-GOSP.GR.I NIER

67.200,00

32.984,08

49,08

700-70005-4170 wynagrodzenia bezosobowe

5.600,00

4.800,00

85,71

700-70005-4270 zakup usług remontowych

2.000,00

0,00

0,00

700-70005-4300 zakup usług pozostałych

27.600,00

19.257,08

69,77

700-70005-4520 oplaty na rzecz budżetów

2.000,00

1.127,00

56,35

700-70005-4590 kary i odszkodowania

2.660,00

460,00

17,29

700-70005-4600 kary i odszkodowania wypłac.na rzecz innych jed

7.340,00

7.340,00

100,00

700-70005-6060

WYDATKI-GOS MIESZ-GOSP.GR.I NIERZAK.INWEST

20.000,00

0,00

0,00

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

89.000,00

81.693,51

91,79

710-71004

PLANY ZAGOSP.PRZESTRZ

89.000,00

81.693,51

91,79

88.200,00

80.921,71

91,74

800,00

771,80

96,47

2.517.054,00

2.326.653,21

92,43

71.637,00

71.637,00

100,00

750-75011-4010 wynagrodzenia osobowe

59.270,00

59.270,00

100,00

750-75011-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

10.965,00

10.965,00

100,00

1.402,00

1.402,00

100,00

135.260,00

106.995,42

79,10

130.760,00

104.096,78

79,60

750-75022-4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

1.476,67

98,44

750-75022-4300 zakup usług pozostałych

3.000,00

1.421,97

47,39

2.153.805,00

2.000.339,40

92,87

8.950,00

4.542,76

50,75

750-75023-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1.342.988,00

1.270.151,93

94,57

750-75023-4017 wynagrodzenia osobowe pracowników

3.981,00

3.977,76

99,91

750-75023-4019 wynagrodzenia osobowe pracowników

703,00

702,24

99,89

750-75023-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

92.608,00

92.227,86

99,58

750-75023-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

222.460,00

207.188,91

93,13

710-71004-4300 zakup usług pozostałych
710-71004-4520 opłaty na rzecz budż.jst
750

ADMINISTR.PUBLICZNA

750-75011

ADM.PUBL.-U.WOJEWÓDZKIE

750-75011-4120 składki na Fundusz Pracy
750-75022

ADMINISTR.PUBLICZNA-RADY GMIN

750-75022-3030 różne wydatki niezalicz.do wynagrodz

750-75023

ADMINISTR.PUBLICZ-URZĘDY GMIN

750-75023-3020 wydatki osob.niezalicz.do wynagrodzeń
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750-75023-4117 składki na ubezpieczenia społeczne

681,00

680,26

99,89

750-75023-4119 składki na ubezpieczenia społeczne

120,00

120,00

100,00

750-75023-4120 składki na Fundusz Pracy

28.815,00

20.686,11

71,78

750-75023-4127 składki na Fundusz Pracy

98,00

97,66

99,65

750-75023-4129 składki na Funusz Pracy

17,00

17,00

100,00

750-75023-4140 wpłaty na PFRON

28.820,00

28.788,00

99,88

750-75023-4170 wynagrodzenia bezosobowe

12.700,00

9.690,00

76,29

750-75023-4210 zakup materiałów i wyposażenia

50.430,00

42.019,75

83,32

750-75023-4217 zakup materiałów i wyposażenia

1.470,50

1.470,50

100,00

750-75023-4219 zakup materiałów i wyposażenia

259,50

259,50

100,00

68.000,00

55.126,14

81,06

3.000,00

2.002,00

66,73

138.000,00

122.988,49

89,12

750-75023-4350 zakup usług dostępu do sieci internet

2.000,00

1.906,87

95,34

750-75023-4360 opłaty z tyt.zak.usł.telekom.świad w ruchomej

3.200,00

2.970,35

92,82

750-75023-4370 opłaty z tyt.zak.usł.telekomunikac.stacjonarne

7.800,00

7.786,92

99,83

500,00

75,64

15,12

750-75023-4410 podróże służbowe krajowe

25.200,00

23.000,69

91,27

750-75023-4430 różne opłaty i składki

58.400,00

55.104,30

94,35

750-75023-4440 odpisy na zakł.fund.świad.socjalnych

30.904,00

30.903,49

99,99

300,00

240,00

80,00

750-75023-4610 koszty postęp.sądowego i prokurat.

11.000,00

8.295,27

75,41

750-75023-4700 szkolenia pracowników

10.400,00

7.319,00

70,37

750-75075

10.140,00

6.834,77

67,40

750-75075-4210 zakup materiałów i wyposażenia

5.500,00

4.321,78

78,57

750-75075-4300 zakup usług pozostałych

4.640,00

2.512,99

54,15

146.212,00

140.846,62

96,33

100,00

18,80

18,80

750-75095-3030 różne wydatki na rzecz os.fiz.

51.720,00

50.260,00

97,17

750-75095-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

28.948,00

28.753,73

99,32

2.360,00

2.221,49

94,13

750-75023-4260 zakup energii
750-75023-4280 zakup usług zdrowotnych
750-75023-4300 zakup usług pozostałych

750-75023-4380 zakup usług obejm.tłumaczenia

750-75023-4510 opłaty na rzecz budżetu państwa

750-75095

PROMOCJA

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

750-75095-3020 wydatki osob.niezalicz.do wynagr.

750-75095-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
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750-75095-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

6.364,00

5.653,10

88,82

826,00

742,43

89,88

750-75095-4170 wynagrodzenia bezosobowe

3.500,00

2.755,00

78,71

750-75095-4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.400,00

7.200,56

85,72

750-75095-4300 zakup usług pozostałych

3.000,00

2.258,50

75,28

39.900,00

39.889,08

99,97

1.094,00

1.093,93

99,99

750-75095-4120 składki na Fundusz Pracy

750-75095-4430 różne opłaty i składki
750-75095-4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny
751

URZEDY NACZ ORG WŁADZY
PAŃSTWOWEJ i KONTROLI

51.714,00

49.562,49

95,83

751-75101

URZ.NACZ.ORG.WŁADZ.PAŃST

1.416,00

1.415,74

99,98

1.209,00

1.209,00

100,00

207,00

206,74

99,87

39.869,00

37.773,98

94,74

751-75109-3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

26.181,00

24.131,89

92,17

751-75109-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

2.309,00

2.309,00

100,00

751-75109-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

1.052,00

1.049,51

99,76

136,00

135,27

99,46

751-75109-4170 wynagrodzenia bezosobowe

3.828,00

3.828,00

100,00

751-75109-4210 zakup materiałów i wyposażenia

2.359,00

2.331,16

98,81

751-75109-4300 zakup usług pozostałych

3.394,00

3.383,19

99,68

610,00

605,96

99,33

10.429,00

10.372,77

99,46

5.180,00

5.176,33

99,92

751-75113-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

902,00

902,00

100,00

751-75113-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

526,00

525,83

99,96

64,00

63,78

99,65

751-75113-4170 wynagrodzenia bezosobowe

2.173,00

2.173,00

100,00

751-75113-4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.220,00

1.174,38

96,26

24,00

24,00

100,00

340,00

333,45

98,07

751-75101-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
751-75101-4110 składka na ubezpieczenie społeczne
751-75109

URZ.NACZ.ORG.WŁADZY-WYBORY DO RAD
GMIN

751-75109-4120 składki na Fundusz Pracy

751-75109-4410 podróże służbowe krajowe
751-75113

URZED.NACZ ORG-WYB.DO PAR.EUROP

751-75113-3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

751-75113-4120 składki na Fundusz Pracy

751-75113-4300 zakup usług pozostałych.
751-75113-4410 podróże służbowe krajowe
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754

BEZPIECZ.PUBLICZ I OCHRONY PRZECIW
POŻAROWEJ

754-75403

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI

207.989,00

188.365,15

90,56

4.000,00

4.000,00

100,00

4.000,00

4.000,00

100,00

202.489,00

184.365,15

91,04

754-75412-2820 dotacja celowa na dofinansowanie

77.300,00

77.300,00

100,00

754-75412-3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych

27.209,00

19.660,50

72,25

7.000,00

5.800,00

82,85

754-75412-4210 zakup materiałów i wyposażenia

23.300,00

21.363,62

91,68

754-75412-4260 zakup energii

23.000,00

20.812,04

90,48

754-75412-4270 zakup usług remontowych

14.210,00

10.000,00

70,37

3.219,00

2.611,75

81,13

754-75412-4360 zakup usług telefonii komórkowej

560,00

362,88

64,80

754-75412-4370 -zakup usług telefonii stacjonarnej

1.010,00

799,86

79,19

181,00

180,50

99,72

25.500,00

25.474,00

99,89

1.500,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

754-75403-4210 zakup materiałów i wyposażenia
754-75412

OCHOTNICZE STRAŻ POŻARNA

754-75412-4170 wynagrodzenia bezosobowe

754-75412-4300 zakup usług pozostałych

754-75412-4520 -opłaty na rzecz budżetów
754-75412-6060 wydatki na zakupy inwestycyjne
754-75414

OBRONA CYWILNA

754-75414-4210 zakup materiałów i wyposażenia
757

WYDATKI-OBSŁUGA DŁUGU
PUBLICZNEGO

280.000,00

192.020,53

68,57

757-75702

OBSŁ.PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
POŻYCZEK, KREDYTÓW

280.000,00

192.020,53

68,57

757-75702-8110

odsetki od samorząd. papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek

280.000,00

192.020,53

68,57

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

139.920,00

0,00

0,00

758-75818

REZERWY OGÓLNE I CELOWE

139.920,00

0,00

0,00

139.920,00

0,00

0,00

11.539.949,37

10.645.881,46

92,25

5.299.686,37

4.809.868,71

90,75

548.362,00

449.574,42

81,98

1.549,85

1.534,41

99,00

202.640,00

200.004,66

98,69

3.013.532,00

2.713.873,45

90,05

758-75818-4810 rezerwy
801

OSWIATA I WYCHOWANIE

801-80101

SZKOŁY PODSTAWOWE

801-80101-2540 dotacja podmiotowa z budżetu.
801-80101-2820 dotacja celowa na zad zlec.do realiz stowarzysz
801-80101-3020 wyd osób niezalicz do wynagrodzeń
801-80101-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników.
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801-80101-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

218.810,00

202.553,06

92,57

801-80101-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

551.178,00

511.654,58

92,82

77.943,00

61.902,17

79,41

5.150,00

4.336,72

84,20

95.608,16

94.475,08

98,81

37.065,75

36.912,90

99,58

159.700,00

149.877,95

93,84

801-80101-4270 zakup usług remontowych

80.644,61

79.913,01

99,09

801-80101-4280 zakup usług zdrowotnych

1.978,00

1.738,00

87,86

801-80101-4300 zakup usług pozostałych

57.499,00

55.847,69

97,12

801-80101-4350 zakup usług dostępu do sieci internet

1.751,00

1.601,64

91,47

801-80101-4370 opłata za usługi telekomunikacyjne stacjonarne

4.163,00

3.837,32

92,17

801-80101-4410 podróże służbowe krajowe

3.726,00

2.914,88

78,23

801-80101-4430 różne opłaty i składki

5.123,00

5.123,00

100,00

220.298,00

220.298,00

100,00

209,00

67,00

32,05

2.756,00

1.828,77

66,35

10.000,00

10.000,00

100,00

346.854,00

339.416,43

97,85

19.454,00

19.452,41

99,99

231.082,00

229.097,33

99,14

801-80103-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.171,00

10.537,18

94,32

801-80103-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

44.332,00

41.872,67

94,45

801-80103-4120 składki na Fundusz Pracy

6.504,00

6.084,82

93,55

801-80103-4170 wynagrodzenia bezosobowe

3.360,00

2.430,00

72,32

801-80103-4210 zakup materiałów i wyposażenia

2.650,00

2.646,51

99,86

5.120,00

5.070,18

99,02

2.370,00

2.060,35

86,93

315,00

245,00

77,77

801-80101-4120 składki na Fundusz Pracy
801-80101-4170 wynagrodzenia bezosobowe
801-80101-4210 zakup materiałów i wyposażenia
801-80101-4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

801-80101-4260 zakup energii

801-80101-4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

801-80101-4480 podatek od nieruchomości
801-80101-4700 szkolenia prac.niebęd.czł.korpusu służ.cywilnej
801-80101-6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.
801-80103

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

801-80103-3020 wydatki osób niezaliczanych do wynagrodzeń
801-80103-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

801-80103-4240

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
książek

801-80103-4260 zakup energii
801-80103-4280 zakup usług zdrowotnych
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801-80103-4300 zakup usług pozostałych

1.530,00

1.480,43

96,76

801-80103-4370 zakup usług telekomunikacyjnych

380,00

360,63

94,90

801-80103-4410 podróże służbowe krajowe

107,00

84,92

79,36

17.994,00

17.994,00

100,00

485,00

0,00

0,00

1.660.923,00

1.592.346,59

95,87

801-80104-2310 dotacje celowe przekazane gminie

22.900,00

19.448,31

84,92

801-80104-2540 dotacja podmiotowa z budż. gminy

395.000,00

388.262,99

98,29

571,00

570,91

99,98

50.773,00

47.743,39

94,03

803.336,00

770.337,05

95,89

801-80104-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

69.885,00

63.859,81

91,37

801-80104-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

149.554,00

144.120,49

96,36

21.292,00

17.792,38

83,56

8.300,00

7.498,00

90,33

801-80104-4210 zakup materiałów i wyposażenia

24.324,00

23.767,81

97,71

801-80104-4240 zakup pomocy dydakt. i książek

6.686,00

6.605,35

98,79

25.574,00

25.572,18

99,99

801-80104-4270 zakup usług remontowych

8.000,00

6.478,55

80,98

801-80104-4280 zakup usług zdrowotnych

400,00

355,00

88,75

12.521,00

10.889,33

86,96

801-80104-4330 zakup usł.przez jed.sam.teryt.od innych jst

7.300,00

4.758,48

65,18

801-80104-4350 zakup usług dostępu do sieci internet

1.300,00

1.281,25

98,55

801-80104-4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunik. stacjonarnej

1.320,00

1.222,89

92,64

600,00

540,42

90,07

1.150,00

1.125,00

97,82

48.987,00

48.987,00

100,00

1.150,00

1.130,00

98,26

2.908.102,00

2.710.356,07

93,20

801-80110-2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych

190.325,00

91.543,70

48,09

801-80110-3020 wydatki osób niezaliczanych do wynagrodzeń

130.569,00

129.962,85

99,53

801-80103-4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

801-80103-4700 szkolenia prac.w niebęd.członk.korpusu sł.cywilnej
801-80104

PRZEDSZKOLA

801-80104-2910 zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie
801-80104-3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
801-80104-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

801-80104-4120 składki na Fundusz Pracy
801-80104-4170 wynagrodzenia bezosobowe

801-80104-4260 zakup energii

801-80104-4300 zakup usług pozostałych

801-80104-4410 podróże służbowe krajowe
801-80104-4430 różne opłaty i składki
801-80104-4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
801-80104-4700 szkolenia pracowników
801-80110

GIMNAZJA
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801-80110-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

1.790.018,00

1.728.060,89

96,53

801-80110-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

141.847,00

138.866,02

97,89

801-80110-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

355.585,00

333.042,53

93,66

50.946,00

42.728,92

83,87

2.500,00

2.350,00

94,00

801-80110-4210 zakup materiałów i wyposażenia

34.063,00

34.035,26

99,91

801-80110-4240 zakup pomocy dydaktycznych i książek

20.375,00

20.273,71

99,50

801-80110-4270 zakup usług remontowych

33.000,00

32.960,00

99,87

801-80110-4280 zakup usług zdrowotnych

2.030,00

1.335,00

65,76

801-80110-4300 zakup usług pozostałych

21.129,00

20.851,14

98,68

720,00

701,76

97,46

801-80110-4370 opłata z tyt.zakupu usług telekomunikac.stacj.

2.830,00

2.439,06

86,18

801-80110-4410 podróże służbowe krajowe

3.600,00

3.305,02

91,80

300,00

230,00

76,66

119.358,00

119.358,00

100,00

801-80110-4700 szkolenia pracowników

1.407,00

1.268,00

90,12

801-80110-6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.

7.500,00

7.044,21

93,92

477.695,00

418.768,21

87,66

1.000,00

0,00

0,00

476.695,00

418.768,21

87,84

25.197,00

21.316,65

84,59

350,00

300,00

85,71

10.333,00

8.418,20

81,46

801-80146-4410 podróże służbowe krajowe

6.314,00

4.934,45

78,15

801-80146-4700 szkolenia pracowników

8.200,00

7.664,00

93,46

530.594,00

462.977,06

87,25

1.665,00

1.350,00

81,08

175.599,00

172.813,22

98,41

801-80148-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

13.826,00

13.380,15

96,77

801-80148-4110 składki na ubezpieczenia społeczne

31.666,00

31.232,47

98,63

3.619,00

3.315,93

91,62

801-80110-4120 Składki na Fundusz Pracy
801-80110-4170 wynagrodzenia bezosobowe

801-80110-4350 zakup dostępu do sieci internet

801-80110-4430 różne opłaty i składki
801-80110-4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

801-80113

DOWOŻENIE UCZN.DO SZKÓŁ

801-80113-4210 zakup materiałów i wyposażenia
801-80113-4300 zakup usług pozostałych
801-80146

KOKSZT.I DOSKONAL.NAUCZYCIELI

801-80146-4170 wynagrodzenia bezosobowe
801-80146-4300 zakup usług pozostałych

801-80148

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

801-80148-3020 wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń
801-80148-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

801-80148-4120 składki na Fundusz Pracy
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801-80148-4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

7.928,09

99,10

259.378,00

199.338,94

76,85

19.772,00

18.745,79

94,80

801-80148-4270 zakup usług remontowych

3.000,00

2.254,80

75,16

801-80148-4280 zakup usług zdrowotnych

605,00

190,00

31,40

3.450,00

2.813,67

81,55

50,00

0,00

0,00

9.014,00

9.014,00

100,00

950,00

600,00

63,15

290.898,00

290.831,74

99,97

2.100,00

2.100,00

100,00

255.998,00

255.989,14

99,99

801-80195-6058 wydatki inwest jedn budż

21.296,00

21.296,00

100,00

801-80195-6059 Wydatki inwest jedn budż

11.504,00

11.446,60

99,50

193.941,00

134.223,68

69,20

20.300,00

15.280,00

75,27

300,00

280,00

93,33

20.000,00

15.000,00

75,00

3.000,00

3.000,00

100,00

3.000,00

3.000,00

100,00

170.341,00

115.943,68

68,06

12.341,00

11.401,33

92,38

2.500,00

1.732,09

69,28

100,00

7,35

7,35

851-85154-4170 wynagrodzenia bezosobowe

38.902,00

35.530,00

91,33

851-85154-4210 zakup materiałów i wyposażenia

17.900,00

16.838,37

94,06

1.500,00

1.049,10

69,94

851-85154-4270 zakup usług remontowych

48.000,00

8.000,00

16,66

851-85154-4300 zakup usług pozostałych

43.940,00

39.570,45

90,05

851-85154-4390 zakup usług obejm.wyk ekspertyz,analiz i opinii

2.000,00

800,00

40,00

851-85154-4400 opłaty za adminstr. i czynsze za bud i lokale

1.658,00

781,08

47,10

801-80148-4220 zakup środków żywności
801-80148-4260 zakup energii

801-80148-4300 zakup usług pozostałych
801-80148-4410 podróże służbowe krajowe
801-80148-4440 odpisy na zakładowy fund.świadcz.socj
801-80148-4700 szkolenia pracowników
801-80195

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

801-80195-4170 wynagrodzenia bezosobowe
801-80195-6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

851

OCHRONA ZDROWIA

851-85131

LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE

851-85131-4210 zakup materiałów i wyposażenia
851-85131-4300 zakup usług pozostałych
851-85153

ZWALCZANIE NARKOMANII

851-85153-4300 zakup usług pozostałych
851-85154

PRZECIWDZIAŁ.ALKOHOLIZMOWI

851-85154-3110 świadczenia społeczne
851-85154-4110 składki ubezpieczeniowe
851-85154-4120 składki na FP

851-85154-4260 zakup energii
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851-85154-4410 podróże służbowe krajowe

600,00

113,91

18,98

851-85154-4610 koszty postępowania sądowego

400,00

120,00

30,00

851-85154-4700 szkolenia pracowników

500,00

0,00

0,00

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

300,00

0,00

0,00

851-85195-4210 zakup materiałów i wyposażenia

300,00

0,00

0,00

4.396.691,00

4.158.341,87

94,57

160.000,00

144.921,16

90,57

160.000,00

144.921,16

90,57

39.200,00

30.690,31

78,29

39.200,00

30.690,31

78,29

8.400,00

2.342,05

27,88

8.400,00

2.342,05

27,88

11.640,00

4.292,26

36,87

524,00

523,80

99,96

74,00

73,50

99,32

852-85205-4170 wynagrodzenia bezosobowe

6.602,00

3.500,00

53,01

852-85205-4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

194,96

12,99

852-85205-4300 zakup usług pozostałych

2.000,00

0,00

0,00

852-85205-4410 podróże służbowe krajowe

300,00

0,00

0,00

852-85205-4700 szkolenia pracowników

640,00

0,00

0,00

41.491,00

24.631,61

59,36

30.355,00

17.737,98

58,43

6.611,00

3.097,06

46,84

852-85206-4120 składki na Fundusz Pracy

879,00

434,58

49,44

852-85206-4300 zakup usług pozostałych

45,00

27,00

60,00

852-85206-4410 podróże służbowe krajowe

2.507,00

2.240,99

89,38

852-85206-4440 odpis na zakład. Fundusz socjalny

1.094,00

1.094,00

100,00

2.818.471,00

2.755.770,09

97,77

851-85195

852

POMOC SPOŁECZNA

852-85202

PLACÓWKI OPIEK WYCHOWAWCZE

852-85202-4330 zak usł. przez jedn.od innych jedn.
852-85203

OŚRODKI WSPARCIA

852-85203-2310 dotacje celowe przekazane gminie
852-85204

ROZNINY ZASTĘPCZE

852-85204-3110 świadczenia społeczne

852-85205

ZADANIA W
ZAKR.PRZECIWDZIAŁ.PRZEMOCY W
RODZINIE

852-85205-4110 składki na ubezpieczenie społeczne
852-85205-4120 składki na Fundusz Pracy

852-85206

WSPIERANIE RODZINY

852-85206-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
852-85206-4110

852-85212

WYDATKI-POMOC SPOŁ-WSPIER.RODZINYskładki na ubezpieczenia społeczne

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, oraz
składki na ubezpieczenie emerytalno rentowe z
ubezpieczenia społecznego
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852-85212-3110 Świadczenia społeczne

2.661.808,00

2.603.199,44

97,79

51.800,00

49.538,89

95,63

852-85212-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.308,00

4.307,94

99,99

852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

80.887,00

80.321,41

99,30

852-85212-4120 Składki na fundusz pracy

1.400,00

1.247,10

89,07

852-85212-4210 Zakup materiałów I wyposażenia

2.000,00

1.996,53

99,82

500,00

500,00

100,00

5.000,00

4.976,80

99,53

200,00

170,65

85,32

1.000,00

1.000,00

100,00

300,00

74,40

24,80

1.640,00

1.640,00

100,00

6.428,00

6.195,04

96,37

860,00

261,89

30,45

340,00

340,00

100,00

14.232,00

13.679,95

96,12

14.232,00

13.679,95

96,12

224.707,00

213.129,81

94,84

852-85214-3110 świadczenia społeczne

224.707,00

213.129,81

94,84

852-85215

193.571,00

174.703,35

90,25

193.571,00

174.703,35

90,25

65.426,00

58.491,31

89,40

65.426,00

58.491,31

89,40

485.250,00

478.757,22

98,66

3.767,00

3.766,07

99,97

12.300,00

12.300,00

100,00

312.326,00

310.506,32

99,41

852-85219-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

22.313,00

22.312,50

99,99

852-85219-4110 składki na ubezpieczenia społeczne

59.374,00

57.171,73

96,29

7.997,00

7.929,91

99,16

852-85212-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

852-85212-4260 zakup energii
852-85212-4300 Zakup usług pozostałych
852-85212-4360 Opłaty za zakup usług telekominikacyjnych
852-85212-4370 Usługi telekominikacyjne telefonii stacjonarnej
852-85212-4410 Podróże służbowe krajowe
852-85212-4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

852-85212-4580 Pozostałe odsetki
852-85212-4610 Koszty postępowania sądowego
852-85212-4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej

852-85213

Składki na ubezpieczenie

852-85213-4130 składki na ubezp. zdrowotne
852-85214

ZAS I POM.W NATURZE

DODATKI MIESZKANIOWE

852-85215-3110 świadczenia społeczne
852-85216

ZASIłKI STAŁE

852-85216-3110 Świadczenia społeczne
852-85219

OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

852-85219-3020 wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń
852-85219-3110 świadczenia społeczne
852-85219-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

852-85219-4120 składki na FP
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852-85219-4170 wynagrodzenia bezosobowe

5.360,00

5.360,00

100,00

13.977,00

13.976,33

99,99

7.000,00

6.530,83

93,29

20.541,00

20.047,08

97,59

852-85219-4350 zakup usług dostępu do sieci internet

702,00

598,88

85,31

852-85219-4360 zakup usług teleko.telefoni komórkowej

660,00

353,39

53,54

852-85219-4370 zakup usług telek.stacjonarnej

1.580,00

1.387,02

87,78

852-85219-4410 podróże służbowe krajowe

6.950,00

6.264,16

90,13

752,00

602,00

80,05

852-85219-4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socj

8.197,00

8.197,00

100,00

852-85219-4700 szkolenia pracowników

1.454,00

1.454,00

100,00

54.541,00

26.004,19

47,67

54.541,00

26.004,19

47,67

279.762,00

230.928,56

82,54

260.815,00

213.054,06

81,68

1.784,00

1.782,50

99,91

247,00

245,00

99,19

15.000,00

15.000,00

100,00

1.388,00

847,00

61,02

852-85295-4300 zakup usług pozostałych

242,00

0,00

0,00

852-85295-4330 zak usłg prze jed.samorz. teryt.od innych jedn

286,00

0,00

0,00

852-85219-4210 zakup materiałów i wyposażenia
852-85219-4260 zakup energii, wody I gazu
852-85219-4300 zakup usług pozostałych

852-85219-4430 różne opłaty i składki

852-85228

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJAL.USŁUGI
OPIEKUŃ

852-85228-2820 dotacja celowa z budżetu na dof.zad zlec.
852-85295

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

852-85295-3110 świadczenia społeczne
852-85295-4110 składki na ubezpieczenie społeczne
852-85295-4120 składki na Fundusz Pracy
852-85295-4170 wynagrodzenia bezosobowe
852-85295-4210 zakup materiałów i wyposażenia

853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOECZNEJ

5.697,00

5.696,32

99,98

853-85395

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

5.697,00

5.696,32

99,98

4.722,00

4.721,75

99,99

853-85395-4117 składki na ubezpieczenie społeczne

859,00

858,89

99,98

853-85395-4127 składki na FP

116,00

115,68

99,72

853-85395-4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

334.951,00

288.236,05

86,05

854-85401

ŚWIETLICE SZKOLNE

105.044,00

80.063,53

76,21

854-85401-3020

wynagrodzenia osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń

3.382,00

3.165,00

93,58
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854-85401-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

61.195,00

39.783,47

65,01

854-85401-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.666,00

2.911,40

79,41

854-85401-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

9.140,00

7.854,62

85,93

96,00

0,00

0,00

854-85401-4210 -zakup materiałów i wyposażenia

9.665,00

9.665,00

100,00

854-85401-4240 -zakup pomocy dyd.i ksiązek

9.280,00

9.280,00

100,00

854-85401-4260 -zakup energii

5.500,00

4.419,04

80,34

854-85401-4280 -zakup usług zdrowotnych

40,00

15,00

37,50

854-85401-4300 -zakup usług pozostałych

100,00

90,00

90,00

854-85401-4410 -podróże służbowe krajowe

100,00

0,00

0,00

2.880,00

2.880,00

100,00

229.507,00

207.842,52

90,56

199.355,00

182.913,60

91,75

30.152,00

24.928,92

82,67

400,00

330,00

82,50

400,00

330,00

82,50

2.403.224,00

1.948.038,88

81,05

162.000,00

136.527,80

84,27

12.000,00

3.500,00

29,16

150.000,00

133.027,80

88,68

1.110.592,00

895.568,46

80,63

1.727,00

30,81

1,78

250,00

190,55

76,22

134.380,00

68.980,32

51,33

3.825,00

2.146,82

56,12

23.649,00

11.380,10

48,12

3.942,00

1.571,70

39,87

20.670,00

14.253,25

68,95

4.000,00

0,00

,00

25,00

25,00

100,00

611.311,00

492.801,25

80,61

854-85401-4120 -składki na Fundusz Pracy

854-85401-4440 -odpisy na fundusz świad.socjalnych
854-85415

POMOC MATER.DLA UCZN

854-85415-3240 stypendia dla uczniów
854-85415-3260 inne formy pomocy dla uczniów
854-85446

DOKSZT I DOSKONAL.NLI

854-85446-4700 szkolenia pracowników
900

GOSP.KOMUN I OCHR.ŚRODOWISKA

900-90001

GOSP.ŚCIEK I OCHRONA WÓD

900-90001-4300 zakup usług pozostałych
900-90001-6050 Wydatki inwestycyjne jed.budż.
900-90002

GOSPODARKA ODPADAMI

900-90002-2310 dotacje celowe przekazane gminie m jedn. Niepubl.
900-90002-3020 wyd.osob.nie zalicz do wynagrodzeń
900-90002-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
900-90002-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
900-90002-4110 składka na ubezpieczenie społeczne
900-90002-4120 składka na FP
900-90002-4210 zakup materiałów i wyposażenia
900-90002-4260 zakup energii
900-90002-4280 zakup usług zdrowotnych
900-90002-4300 zakup usług pozostałych
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900-90002-4360 opłaty z tyt. zak.usł.telek

50,00

50,00

100,00

900-90002-4410 podróże służbowe krajowe

5.199,00

3.723,02

71,61

900-90002-4440 odpis na zakładowy fundusz socjalny

2.462,00

2.324,60

94,41

200,00

0,00

0,00

3.500,00

2.690,00

76,85

224.400,00

224.400,00

100,00

71.002,00

71.001,04

99,99

283.660,00

239.020,92

84,26

3.500,00

2.448,40

69,95

185.676,00

159.009,94

85,63

900-90003-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

14.215,00

12.828,72

90,24

900-90003-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

34.181,00

28.999,29

84,84

900-90003-4120 składki na Fundusz Pracy

4.898,00

3.966,13

80,97

900-90003-4210 zakup materiałów i wyposażenia

3.000,00

1.041,56

34,71

120,00

71,00

59,16

32.500,00

25.119,37

77,29

100,00

66,86

66,86

5.470,00

5.469,65

99,99

40.665,00

35.442,69

87,15

32.642,00

28.325,19

86,77

900-90004-4300 zakup usług pozostałych

2.000,00

1.117,50

55,87

900-90004-6060 zakupy inwetycyjne

6.023,00

6.000,00

99,61

43.160,00

35.214,05

81,58

38.160,00

35.214,05

92,28

900-90013-4210 zakup materiałów i wyposażenia

1.500,00

0,00

0,00

900-90013-4300 zakup usług pozostałych

3.500,00

0,00

0,00

664.007,00

541.836,81

81,60

900-90015-4260 zakup energii

304.000,00

235.352,51

77,41

900-90015-4270 zakup usług remontowych

253.000,00

219.967,40

86,94

900-90015-4300 zakup usług pozostałych

15.000,00

4.645,75

30,97

900-90015-6050 wydatki inwestycyjne jed. budżetowych

92.007,00

81.871,15

88,98

900-90002-4520 opłaty na rzecz budżetów
900-90002-4700 szkolenia pracowników
900-90002-6010

wyd.na zakup i objęcie akcji, wniesienia wkładów
do spółek prawa handlowego

900-90002-6050 wydatki inwestycyjne jed.budż.
900-90003

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

900-90003-3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
900-90003-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

900-90003-4280 zakup usług zdrowotnych
900-90003-4300 zakup usług pozostałych
900-90003-4410 podróże służbowe krajowe
900-90003-4440 odpis na fundusz świad.socjalnych
900-90004

UTRZYMANIE ZIELNI w miastach i na wsi

900-90004-4210 zakup materiałów i wyposażenia

900-90013

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT

900-90013-2310 dotacje celowe dla gmin

900-90015

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
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900-90019

WPŁ.I WYD.ZWIĄZ.Z GROM.ŚROD I OPŁAT

29.300,00

19.001,60

64,85

10.000,00

1.933,60

19,33

1.300,00

1.199,00

92,23

18.000,00

15.869,00

88,16

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

69.840,00

45.426,55

65,04

900-90095-4210 zakup materiałów i wyposażenia

24.840,00

14.919,97

60,06

900-90095-4260 zakup energii

13.000,00

9.950,45

76,54

900-90095-4270 zakup usług remontowych

10.700,00

7.049,83

65,88

900-90095-4300 zakup usług pozostałych

16.300,00

8.606,30

52,79

5.000,00

4.900,00

98,00

900-90019-2320 dotacje celowe
900-90019-4520 opł.na rzecz budżetów
900-90019-6230 dotacje celowe z budżetu
900-90095

900-90095-4400 opłaty za administr i czynsze
921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

825.596,00

809.758,47

98,08

921-92109

DOMY I OŚR.KULT,SWIETL

580.796,00

570.234,12

98,18

379.915,00

379.915,00

100,00

921-92109-4210 zakup materiałów i wyposażenia

26.407,00

25.582,15

96,87

921-92109-4260 zakup energii

36.500,00

32.274,58

88,42

921-92109-4270 zakup usług remontowych

54.229,00

54.154,64

99,86

921-92109-4300 zakup usług pozostałych

15.579,00

14.510,49

93,14

50,00

50,00

100,00

921-92109-6050 wydatki inwestycyjne jednost.budż.

18.116,00

18.114,26

99,99

921-92109-6058 wydatki inwestycyjne jedn.budż.

25.000,00

25.000,00

100,00

921-92109-6059 wydatki inwestycyjne jedn.budż.

25.000,00

20.633,00

82,53

177.300,00

177.300,00

100,00

921-92116-2480 dotacja podmiotowa z budzetu dla Biblioteki

177.300,00

177.300,00

100,00

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD
ZABYTKAMI

60.000,00

56.730,00

94,55

921-92120-2720 dotacja celowa na dof.prac remont

45.000,00

41.900,00

93,11

921-92120-4340 zakup usł. remont. konserwatorskich

15.000,00

14.830,00

98,86

7.500,00

5.494,35

73,25

921-92195-2830 -dotacja celowa na finansowanie zadań

2.000,00

0,00

0,00

921-92195-4210 zakup materiałów i wyposażenia

2.700,00

2.694,35

99,79

921-92195-4300 zakup usług pozostałych

2.800,00

2.800,00

100,00

921-92109-2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla inst kult

921-92109-4520 opłaty na rzecz budż.jst

921-92116

921-92120

921-92195

BIBLIOTEKI

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
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926

KULTURA FIZYCZNA

339.504,00

306.471,58

90,27

926-92605

ZADANIA W ZAKR.KULTURY FIZYCZNEJ

155.603,00

129.600,35

83,28

926-92605-3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

404,00

403,90

99,97

38.960,00

38.058,00

97,68

926-92605-4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.720,00

2.570,40

94,50

926-92605-4110 składki na ubezpieczenie społeczne

9.898,00

7.173,21

72,47

926-92605-4120 składki na FP

1.419,00

917,51

64,65

926-92605-4170 wynagrodzenia bezosobowe

16.200,00

16.200,00

100,00

926-92605-4210 zakup materiałów i wyposażenia

13.500,00

12.991,79

96,23

926-92605-4260 zakup energii

42.000,00

34.838,91

82,94

926-92605-4270 zakup usług remontowych

8.902,00

0,00

0,00

926-92605-4280 zakup usług zdrowotnych

50,00

0,00

0,00

20.396,00

15.292,70

74,97

60,00

60,00

100,00

1.094,00

1.093,93

99,99

183.901,00

176.871,23

96,17

926-92695-2360 dotacje celowe z budżetu jednostki sam

24.000,00

23.999,98

99,99

926-92695-2830 dotacja celowa z budż.na finans.zad.zlec

44.000,00

44.000,00

100,00

926-92695-4210 zakup materiałów i wyposażenia

8.000,00

5.735,60

71,69

926-92695-4300 zakup usług pozostałych

4.000,00

363,36

9,08

926-92695-4400 opłata za administr i czynsz

5.500,00

4.550,77

82,74

926-92695-4480 podatek od nieruchomości

18.625,00

18.624,00

99,99

926-92695-6050 wydatki inwestycyne jednostek budż.

8.776,00

8.775,35

99,99

926-92695-6058 wydatki inwestycyne jednostek budż.

44.764,00

44.763,20

99,99

926-92695-6059 wydatki inwestycyne jednostek budż.

26.236,00

26.058,97

99,32

27.095.278,92

23.891.761,47

88,18

926-92605-4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

926-92605-4300 zakup usług pozostałych
926-92605-4360 opłaty z tyt.zak.usł.telek ruchomej
926-92605-4440 odpis na zakładowy fundświad.socjonarnej
926-92695

Ogółem:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
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Wykonaie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie na rok 2014
Dział

Plan

010
750
751
801
852
ogółem

Wykonanie

653 553,33
71 637,00
51 714,00
12 373,76
2 921 075,00
3 710 353,09

%

653 550,81
71 637,00
49 562,49
12 012,83
2 849 515,01
3 636 278,14

100,00
100,00
95,84
97,08
97,55
98,00

Wykaz wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013- realizacja do
30.06.2014r., zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/253/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp.
z dnia 30 grudnia 2013 roku.
L p. Dział Rozdział
1.

2.

600

900

60016

90001

§

Treść

Plan

Wykonanie

6050

Budowa dróg gminnych
w Książu Wlkp. ul. Polna, 1 003 683,00
Piaskowa, Krótka i Leśna

993 841,55

6050

Budowa
kanalizacji
deszczowej na terenie gminy
Książ Wlkp. ul. Polna,
Leśna, Krótka i Piaskowa.

255 965,00

253 454,05

81 834,00

80 277,60

453 139,00

444 252,41

3.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji
deszczowej ul.
Radoszkowska do punktu
gromadzenia odpadów
komunalnych.

4.

900

90002

6050

Budowa punktu gromadzenia
odpadów problemowych
przy ul. Radoszkowskiej

Razem

1 794 621,00 1 771 825,61

Uchwała Nr VI/14/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014
roku
L
p.

Dział

Rozdział

§

Treść

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi
Konarzyce - Zawory

Razem

Plan

Ostateczny
termin
realizacji

260 827,00

30.06.2015

260 827,00
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Wydatki majątkowe realizacja w okresie
od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.
Klasyfikacja
Dział Rozdz.

Treść

01010
6050

Rolnictwo i łowiectwo

791.886,00

339,30

0,04

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi

791.886,00

339,30

0,04

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:

791.886,00

339,30

0,04

791.886,00

339,30

0,04

1.680.000,00

1.630.093,84

97,03

200.000,00

195.915,83

97,95

200.000,00

195.915,83

97,95

200.000,00

195.915,83

97,95

880.000,00

875.240,70

99,46

880.000,00

875.240,70

99,46

680.000,00

679.115,70

99,87

150.000,00

150.000,00

100,00

50.000,00

46.125,00

92,25

600.000,00

558.937,31

93,15

600.000,00

558.937,31

93,15

600.000,00

558.937,31

93,15

Gospodarka mieszkaniowa

20.000,00

0,00

0,00

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

20.000,00

0,00

0,00

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Książ Wlkp.
Transport i łączność

600

60014

Drogi publiczne powiatowe
Dotacja celowa na pomoc finansową
udzielaną między jednostkami samorządu
6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych / Zadania:
Przebudowa drogi Nr 4079P (ul. Wiosny
Ludów) w Książu Wlkp.

60016

Drogi publiczne i gminne
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Przebudowa drogi Konarzyce-Zawory
Przebudowa drogi w miejscowości
Zakrzewice
Przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku
ul. Ogrodowa, ul. Wichury w Książu Wlkp.
Drogi wewnętrzne

60017
6050

70005

( %)

Par.

010

700

Plan

Wykonanie
wydatków od
01.01.2014 do
31.12.2014

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Budowa dróg dojazdowych do gruntów
rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.
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6060 Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Zakup gruntów
754

75412
6060

20.000,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

25.500,00

25.474,00

99,89

Ochotnicze straże pożarne

25.500,00

25.474,00

99,89

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:

25.500,00

25.474,00

99,89

17.000,00

16.974,00

99,85

8.500,00

8.500,00

100,00

306.298,00

305.775,95

99,83

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

100,00

10.000,00

10.000,00

100,00

7.500,00

7.044,21

93,92

7.500,00

7.044,21

93,92

7.500,00

7.044,21

93,92

288.798,00

288.731,74

99,97

255.998,00

255.989,14

99,99

255.998,00

255.989,14

99,99

21.296,00

21.296,00

100,00

21.296,00

21.296,00

100,00

11.504,00

11.446,60

99,50

11.504,00

11.446,60

99,50

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

561.432,00

532.168,99

94,78

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

150.000,00

133.027,80

88,68

150.000,00

133.027,80

88,68

150.000,00

133.027,80

88,68

Zakup dwóch bram wjazdowych –
budynek OSP Mchy
Zakup
samochodu
dla
OSP
Włościejewice
Oświata i wychowanie

801
80101

80110

Szkoły Podstawowe
Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budżetowych/ Zadania:
Zakup drzwi ewakuacyjnych w Sali
gimnastycznej przy SP Książ Wlkp.
Gimnazja
Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
6060
budżetowych/ Zadania:
Zakup kserokopiarki dla gimnazjum Książu
Wlkp.
Pozostała działalność

80195

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Modernizacja budynków Zespołu Szkół
w Mchach
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059
budżetowych/ Zadania:
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach
6050

900

90001
6050

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników
stalowych, pomostów i wymiana systemu
napowietrzania oczyszczalni ścieków
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90002

Gospodarka odpadami

295.402,00

295.401,04

99,99

224.400,00

224.400,00

100,00

224.400,00

224.400,00

100,00

71.002,00

71.001,04

99,99

71.002,00

71.001,04

99,99

6.023,00

6.000,00

99,61

6.023,00

6.000,00

99,61

6.023,00

6.000,00

99,61

Oświetlenie ulic, placów i dróg

92.007,00

81.871,15

88,98

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:

92.007,00

81.871,15

88,98

92.007,00

81.871,15

88,98

18.000,00

15.869,00

88,16

18.000,00

15.869,00

88,16

18.000,00

15.869,00

88,16

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

68.116,00

63.747,26

93,58

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

68.116,00

63.747,26

93,58

18.116,00

18.114,26

99,99

6.726,00

6.725,22

99,99

11.390,00

11.389,04

99,99

25.000,00

25.000,00

100,00

Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie
wkładów do spółek prawa handlowego oraz
6010 na uzupełnienie funduszy statutowych
banków państwowych i innych instytucji
finansowych/ Zadania:
Program rozbudowa Zakładu
Zagospodarowania Odpadów Jarocin.
Zorganizowanie i nadzór nad
funkcjonowaniem syst. gosp. odp. i osadami
ściekowymi dla gmin objętych
Porozumieniem. Wkład Finansowy
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Roboty uzupełniające – w zakresie budowy
punktu gromadzenia odpadów
problemowych
90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
6060

90015
6050

Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Zakup kosiarki samojezdnej

Dołożenie nowych punktów świetlnych
w
gminie
Książ
Wlkp.

90019

Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji
6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych/ Zadania:
Dofinansowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków

921

92109

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Budowa ogrodzenia przy świetlicy
w Kiełczynku
Utwardzenie placu świetlica w Kiełczynku
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
6050
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Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Gogolewie
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059
budżetowych/ Zadania:
Modernizacja świetlicy wiejskiej
w Gogolewie
926

92695

25.000,00

25.000,00

100,00

25.000,00

20.633,00

82,53

25.000,00

20.633,00

82,53

Kultura fizyczna

79.776,00

79.597,52

99,77

Pozostała działalność

79.776,00

79.597,52

99,77

8.776,00

8.775,35

99,99

8.776,00

8.775,35

99,99

44.764,00

44.763,20

99,99

21.152,00

21.152,00

100,00

23.612,00

23.611,20

99,99

26.236,00

26.058,97

99,32

11.448,00

11.369,20

99,31

14.788,00

14.689,77

99,34

3.533.008,00

2.637.196,86

74,64

Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych/ Zadania:
Budowa wiaty drewnianej soł. Sebastianowo
Wydatki inwestycyjne jednostek
6058
budżetowych/ Zadania:
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym na placu przy ul. 23 Stycznia
w Książu Wlkp.
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym – park miejski w Książu
Wlkp.
Wydatki inwestycyjne jednostek
6059
budżetowych/ Zadania:
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym na placu przy ul. 23 Stycznia
w Książu Wlkp.
Budowa siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym – park miejski w Książu
Wlkp.
6050

OGÓŁEM

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się
następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 48,61% w tym:
- dotacja na zadanie: wykonanie robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnej
szczegółowej na terenie działania Gminnej Spółki Wodnej Książ Wlkp.,
- wypis z rejestru gruntów i mapa do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowym
uwarunkowaniu dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.,
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego,
- podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej, zestaw komputerowy z systemem operacyjnym 2 szt., opłaty pocztowe,
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp.” – wykonano tylko wypis z
rejestru gruntów. Projekt jest w trakcie realizacji, a realizacja w latach następnych –
możliwość dofinansowania ze środków zewnętrznych.
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Dział 600 – Transport i łączność – 91,41% w tym:
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej,
- dotacja dla Powiatu Śremskiego na: "Przebudowa drogi Nr 4079P (ul. Wiosny Ludów)
w Książu Wlkp.”,
- szyba z pleksy, uszczelka mocująca i naprawa przystanków autobusowych,
- remonty cząstkowe dróg,
- benzyna, znaki i ich montaż,
- zimowe utrzymanie dróg,
- usługi ciągnikiem,
- wycinka 8 drzew - zagrożenie przy drodze w miejscowości Jarosławki,
- utwardzenie ul. Leśnej w Książu Wlkp.,
- profilowanie dróg na terenie gminy przy użyciu równiarki i walca drogowego,
- przebudowa ul. Strzeleckiej na odcinku ul. Ogrodowa ul. Wichury w Książu Wlkp.,
- przebudowa drogi Konarzyce – Zawory,
- przebudowa drogi w miejscowości Zakrzewice,
- budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych – Radoszkowo,
- podatek od nieruchomości - przystanki autobusowe
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 49,08% w tym:
- podziały działek,
- wyceny nieruchomości,
- akty notarialne,
- odpisy ksiąg wieczystych, mapy z opisami, wypisy z rejestru gruntów,
- ogłoszenia w prasie,
- 5-letnie przeglądy budynków,
- odszkodowanie za nieruchomość przejętą pod drogę od osób fizycznych, osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych,
- nie zakupiono w roku 2014 żadnych gruntów na poszerzenie dróg gminnych i dróg
wewnętrznych.
Dział 710 – Działalność usługowa – 91,79% w tym:
- kopie map zasadniczych, ogłoszenia w prasie,
- opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego,
- opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy,
- opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego,
Dział 750 – Administracja publiczna – 92,43% w tym:
- utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- wydatki związane z wypłatą diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach,
- wypłata delegacji dla radnych, szkolenia radnych,
- środki bhp dla pracowników Urzędu,
- wynagrodzenia pracowników Urzędu miejskiego w raz z pochodnymi – wykonano
w 94,57 % - oszczędności z tytułu nie wypłacenia zaplanowanych odpraw dla Burmistrza
i v-ce Burmistrza. Składki na Fundusz Pracy wykonanie w 71,78 % ze względu na
pracowników, którzy ukończyły 55 lat.
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- druki, art. biurowe, czasopisma fachowe, książki, środki czystości, pieczątki, tonery, części
do kserokopiarek, prenumeraty, zestawy komputerowe z systemem operacyjnym, pozostałe
drobne materiały,
- przesyłki pocztowe, prowizje, konserwacja urządzeń technicznych, usługi serwisowe,
ogłoszenia, drobne naprawy, ścieki, asysta techniczna, usługi powdrożeniowe
oprogramowania RADIX+, usługi prawnicze, przeglądy techniczne kserokopiarek, opieka
autorska Radix, licencje antywirus ESET, uaktualnienie i MPA VS (punkty adresowe pl),
legislator - licencja OPEN, roczna opłata za oprogramowanie LEX, przeprowadzenie
kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp., pozostałe drobne usługi,
- składki do: WOKISS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów, Lider Zielonej Wielkopolski,
abonament RTV, polisy, Związek Gmin Wiejskich,
- puchary, komplety piłkarskie z napisem Książ, pozostałe gadżety promocyjne,
- wydatki związane z wypłatą ryczałtów - diet dla sołtysów za udział w sesjach,
- organizacja jubileuszy 50, 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego,
- składka do Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego,
- opłaty komornicze
- zakończono projekt systemowy „doskonalenie funkcjonowania jednostek samorządu
terytorialnego poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania’.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa – 95,83%
- diety i koszty podróży komisji wyborczych,
- parawany wyborcze, art. biurowe, tonery, środki czystości, pozostałe drobne materiały,
- druk kart wyborczych, pozostałe drobne usługi
Wydatki poniesiono na prowadzenie rejestru wyborców i organizację wyborów do
Europarlamentu i wybory do rad gmin i Burmistrza.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 90,56% w tym:
- zakup benzyny dla policji – jednostka terenowa,
- dotacja dla Ochotniczych Staży Pożarnych na terenie gminy Książ Wlkp.,
- badania techniczne samochodów pożarniczych, szkolenie członków OSP,
- ogłoszenia w prasie,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych,
- puchary zawody OSP,
- radiotelefon Puxing 3 szt., opony 6 szt., aparaty powietrzne,
- samochód pożarniczy Jelcz 004GCBA dla OSP Włościejewice,
- bramy wjazdowe OSP Mchy
Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 68,57% w tym:
- odsetki od pożyczek, odsetki od obligacji
Dział 758- Różne rozliczenia – 0,00%
Rezerwy ogólne i celowe
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Dział 801 – Oświata i wychowanie – 92,25%
Wykonanie wydatków na oświatę według – jednostek budżetowych
Nazwa jednostki
Plan
wykonanie
%
Urząd Miejski
2 124 908,46
1 666 434,77
78,42
Zespół Szkół Mchy
2 036 969,83
1 999 115,13
98,14
Przedszkole Książ
1 453 059,00
1 380 825,50
95,03
SP Chwałkowo K.
1 067 213,85
1 032 050,55
96,71
SP Konarzyce
642 188,92
639 421,56
99,57
Gimnazjum Książ
1 655 549,00
1 568 075,57
94,72
SP Książ
2 560 060,31
2 359 958,38
92,18
Ogółem
11 539 949,37
10 645 881,46
92,25

Urząd Miejski
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Szkoły,
Przedszkola i Gimnazjum: Chrząstowo, Włościejewice, - 930 915,52 zł
- dotacja celowa na zadania bieżące i usługi dla innych jst realizowane na dzieci
przedszkolnych uczęszczające do przedszkoli do innych gmin - 24 206,79 zł,
- czyszczenie przewodów dymnych i przewodu spalinowego i inne – 1 712,51 zł,
- dowozy dzieci do szkół, bilety miesięczne dla dzieci z klas specjalnych, badania techniczne
przyczep szkolnych – 418 768,21 zł,
- komisje – awans zawodowy nauczycieli 2 100,00 zł,
- modernizacja budynków Zespołu Szkół w Mchach – 255 989,14 zł,
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół w Mchach – 32 742,60 zł.
Realizacja wydatków przez jednostki oświatowe w tym:
1. wynagrodzenia i pochodne - wykonanie 7 256 139,84 zł,
2. fundusz socjalny - wykonanie 415 651,00 zł,
3. dodatki wiejski i mieszkaniowy BHP - wykonanie 398 513,31 zł,
4. zakup żywności szkoły i przedszkola - wykonanie 199 338,94 zł,
5. zakup energii, wody, gaz - wykonanie 196 256,27 zł,
6. zakup pomocy naukowych - wykonanie 68 862,14 zł, w tym :
- dotacja – zadania zlecone- w wysokości 12 012,83 zł w tym 10 478,42 jednostki
budżetowe oraz 1 534,41 Niepubliczne szkoły na wyposażenie szkół w podręczniki oraz
materiały edukacyjne,
- kwoty 6 214,00 na wyposażenie w sprzęt szkoły dla dzieci 6 – letnich – środki
pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
7. remonty w jednostkach oświatowych – wykonanie 121 606,36 zł w tym ;
- Gimnazjum w Książu Wlkp. 32 960,00 zł wykonano remont podłóg, ścian i sufitu
w Sali gimnastycznej,
- SP Książ Wlkp. – 39 124,30 wykonano remont dachu, malowanie i wymiana lamp
w bibliotece, remont pomieszczeń na szatnie, gabinet logopedyczny, zaplecze lekcyjne,
schody przy drzwiach ewakuacyjnych,
- SP Chwałkowo Kośc. – 37 640,72 zł wyremontowano gabinet dyrektora, sekretariat
i pokój nauczycielski, remont pompy i czujnika kotła do centralnego ogrzewania, remont
schodów i klatki schodowej przy salach lekcyjnych, wykonanie podłogi z wykładziny
PCV w 2 klasach.
- Przedszkole Książ – 6 478 ,55 zł oraz stołówka 2 254,80 – serwis kotłowni, kopiarki,
naprawa pralki, malowanie pomieszczeń – razem 8 733,35 zł,
SP Konarzyce – 3 147,99 zł – remont dachu.
8. pozostałe wydatki bieżące - wykonanie 311 066,00 zł.
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Zadania majątkowe to:
- zakup drzwi ewakuacyjnych w Sali gimnastycznej przy SP Książ Wlkp. 10 000,00 zł,
- zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Książu Wlkp. 7 044,21 zł.
Niskie wykonanie wynagrodzeń wraz pochodnymi spowodowane jest zasiłkami
chorobowymi, zasiłkami opiekuńczymi, zasiłkami macierzyńskimi oraz w mniejszych
szkołach realizacja zadań w klasach łączonych.
W SP Książ w rozdziale 80148 wykonano wydatki w wysokości 68,29% ponieważ przy
planowaniu budżetu zakładano podwyżkę cen za obiady z 2,50 zł na kwotę 2,80. Ze względu
na niskie ceny produktów żywnościowych od dostawców stałych, ceny obiadów pozostały na
poziomie 2,50 zł. w rozdziale 801 01 w § 4010 wykonanie w 93,49 %, ponieważ planowano
budżet uwzględniono utworzenie 3 oddziałów klas 4, analogicznie do roku poprzedniego.
Ze względu na problem z utworzeniem grupy popołudniowej, utworzono tylko 2 oddziały
klas czwartych. W paragrafie 4300 zrealizowano w 65,41%, środki zabezpieczono na awarie,
które nie nastąpiły. Zakup gazu – ciepła zima – mniejsze rachunki.
W Gimnazjum w Książu Wlkp. w § 4010 wynagrodzenia, w § 4110 – składki ubezpieczenia
społecznego i w § 4120 Fundusz Pracy wykonano w około 94% wykonano mniejsze ze
względu na przebywanie 1 nauczyciela dyplomowanego na zwolnieniu lekarskim, a następnie
na urlopie macierzyńskim. Osoby zastępujące nauczyciela mają niższy stopień awansu
zawodowego, co spowodowało oszczędności – nie przyznano płatnych zastępstw doraźnych.
Przedszkole Publiczne w Książu Wlkp. – wydatki niewykorzystane w całości z tytułu
zmniejszenia wypłat dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie o jeden ilość oddziałów
z 8 do 7 od miesiąca września, przebywanie nauczyciela na urlopie macierzyńskim, zwolnień
lekarskich, zmniejszenie o 1 etatu obsługi.
SP Chwałkowo Kościelne paragrafy 4010, 4110 i 4120 nie zostały zrealizowane w całości
w wyniku nieobecności nauczycieli na zasiłkach chorobowych i macierzyńskim. Rozdział
80146 nie wykorzystano w pełnej wysokości w związku z niezrealizowanymi studiami,
których nauczyciel nie podjął ze względu na stan zdrowia.
Zespół szkół Mchy – niewykorzystane w pełni wydatki za paragrafach płacowych wiążą się
z dużą ilością absencji chorobowych, dwóch pracowników na zasiłku macierzyńskim i jeden
na świadczeniu rehabilitacyjnym. W związku z zakwalifikowaniem się szkoły do projektu
bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, nie wykorzystano
w całości środków w § 4700.
Dział 851 – Ochrona zdrowia – 69,20% w tym:
- lakowanie zębów u dzieci szkolnych,
Realizacja programu zwalczania narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi:
- realizacja zadania z zakresu profilaktyki narkotykowej dla uczniów gimnazjów gminy Książ
Wlkp.,
- art. przemysłowe i środki czystości dla świetlic, pozostałe drobne zakupy,
- węgiel dla świetlic,
- usługa psychologiczna, wywóz nieczystości, telewizor Samsung Led, uchwyt, antena,
podłączenie dekodera św. Kołacin, roboty elektryczne w świetlicy w Zaborowie, realizacja
programu dla dzieci z klas III "Umiem pływać", przewóz dzieci na wycieczkę do Trójmiasta
i Ośrodka Stawiska, pozostałe drobne usługi,
- prace remontowe świetlica Mchy,
- przeprowadzenie diagnozy i wystawienie opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu

57

Dział 852 – Pomoc społeczna – 94,57 %
Środki w Urzędzie Miejskim - 66,60%
- rozdział 85203 refundacja kosztów pobytu 5 osób w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Śremie – Ośrodki wsparcia –wykonanie 30 690,31zł.
- rozdział 85295 - prace społeczno użyteczne – opiekunki dla podopiecznych przy OPS ––
wykonanie 10 631,24 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp.
Plan 4 334 651,00 wykonanie 4 117 020,32 - 94,98%
Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej.
Plan – 160.000,00 zł Wykonanie – 144.921,16 zł
Ośrodek pokrywał koszty utrzymania w Domu Pomocy Społecznej w Śremie i Psarskim 5
podopiecznych z terenu gminy Książ Wlkp. (3 osoby DPS Psarskie, 2 osoby DPS Śrem
ul. Farna).
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.
Plan – 8.400,00 zł Wykonanie – 2.342,05 zł
Finansowanie pobytu czwórki dzieci z terenu gminy Książ Wlkp. w rodzinnej pieczy zastępczej.
Dzieci przebywały w rodzinach zastępczych lub rodzinnym pogotowiu opiekuńczym. Pokrywano 10
lub 30 % kosztów pobytu.
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Plan – 11.640 zł Wykonanie – 4.292,26 zł
w tym:
§ 4110 – Składki ZUS od umowy zlecenie konsultanta prawnika w wysokości 523,80 zł.
§ 4120 – Składki na fundusz pracy od umowy zlecenie radcy prawnego w wysokości 73,50 zł.
§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł (umowa zlecenie dotycząca konsultacji prawnych
dla podopiecznych Gminy Książ Wlkp. dotkniętych przemocą).
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 194, 96 zł (zakup artykułów spożywczych
na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych).
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.
Plan – 41.491,00 zł Wykonanie – 24.631,61 zł, w tym:
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17.737.98 zł (wynagrodzenie asystenta rodziny).
§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 3.097,06 zł
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 434,58 zł
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 27,00 zł (opłaty za ELIXIR)
§ 4410 – Podróże krajowe służbowe – 2.240,99 zł (w tym: delegacje służbowe asystenta – 117,96 zł i
ryczałt za dojazdy w teren – 2.123.03 zł)
§ 4440 - Odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł
Opieką asystenta rodziny w roku 2014 r. zostało objętych 17 rodzin z terenu miasta i gminy
Książ Wlkp. Asystent rodziny pracował z rodzinami, w których występowały problemy opiekuńczowychowawcze.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz alimentacyjny.
Plan ogółem – 2.818.471,00 zł
Wykonanie - 2.755.770,09 zł
§ 3110 - Świadczenia społeczne ogółem – 2.603.199,44 zł, w tym:
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-zasiłki rodzinne – 969.002,00 zł z tej formy pomocy skorzystało 379 rodzin, wypłacono 9.782
świadczeń,
-dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
– 83.627,10 zł skorzystało 30 rodzin, wypłacono 217 świadczeń,
-dodatek z tytułu urodzenia dziecka – 49.000,00 zł,
skorzystało 49 osób, wypłacono
49 świadczenia,
-dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 40.460,00 zł; skorzystało 17 rodzin świadczeń
wypłacono 239,
-dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 36.160,00 zł, skorzystały 42
rodziny, wypłacono 478 świadczeń,
-dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 59.700,00 zł; skorzystało 335 rodzin, wypłacono 597
świadczeń,
-dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – 65.100,00 zł,
skorzystało 139 rodzin, którym wypłacono 1.326 świadczeń,
-dodatek na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się
szkoła /internat/ - 1800,00 zł skorzystały 3 rodziny , wypłacono 20 świadczeń,
-dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 140.560,00 zł; skorzystało 108
rodzin , wypłacono 1.760 świadczeń,
-zasiłek pielęgnacyjny – 431.307,00 zł, skorzystało 246 rodzin, wypłacono 2831 świadczeń,
-świadczenia pielęgnacyjne /dotyczy osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem
niepełnosprawnym lub dorosłą osobą niepełnosprawną/ - 226.066,70 zł; z tej formy korzystało
27 matek, którym wypłacono 305 świadczeń,
-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe) - 95.000,00 zł, wypłacono
95 świadczeń dla 95 osób,
-zasiłek dla opiekuna dla osób, które utraciły prawo do świadczeń pielęgnacyjnych spłata
od VII 2013 r. do 14.05.2014 r. - 118.976,80 zł z tej formy skorzystały 23 osoby,
-zasiłek dla opiekuna od 15.05.2014 r. - 58.031,50 zł – korzystało 15 osób,
-fundusz alimentacyjny – 228.408,34 zł skorzystało 29 rodzin, w tym 52 osoby, wypłacono 592
świadczenia.
Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że na koniec 2014 roku kwota należności od dłużników
alimentacyjnych wynosi 1.305.110,37 zł, z tego z tyt.: zaliczki alimentacyjnej – 255.147,47 zł
i funduszu alimentacyjnego – 1.049.962,90 zł.
Działania podejmowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007
r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów /t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm./
1/. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela wzywa dłużników alimentacyjnych mieszkających
na terenie naszej gminy do stawienia się w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, ustalenia
sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego oraz odebrania od niego
oświadczenia majątkowego.
2/. W trakcie wywiadu zobowiązujemy dłużnika do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie
Pracy, w celu aktywnego poszukiwania zatrudnienia.
3/. Ośrodek jako organ właściwy dłużnika przekazuje komornikowi sądowemu informacje uzyskane
z wywiadu alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego mające wpływ na skuteczność
prowadzonej egzekucji.
4/. Ponadto, tut. Ośrodek jako organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu
właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego, który mieszka na terenie
tamtej gminy.
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5/. Ośrodek przekazuje informacje odnośnie zobowiązań alimentacyjnych dłużników
do InfoMonitora – Biura informacji Gospodarczej S.A. jeżeli zadłużenie powstało za okres dłuższy niż
6 miesięcy ( 46 dłużników)
6/. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego
oraz podejmowanie innych działań zgodnie z ustawą Ośrodek wszczyna postępowanie o uznaniu
dłużnika
za
uchylającego
się
od
zobowiązań
alimentacyjnych
(10 dłużników), składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 §1 ustawy- Kodeks
Karny ( 9 wniosków) oraz kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy ( 8 wniosków).
Działania alimentacyjne Ośrodek prowadzi w stosunku do 43 dłużników alimentacyjnych
zamieszkałych na terenie naszej gminy oraz 19 dłużników zamieszkałych w innych gminach.
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - (1,5 etatu) 49.538,89 zł
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.307,94 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 80.321,41 zł
(w/w kwota 71.244,96 zł, są to składki opłacane dla 28 osób pobierających z OPS świadczenia
pielęgnacyjne oraz od zasiłku dla opiekuna)
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 1.247,10 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1.996,53 zł, w tym:
 zakup druków i artykułów biurowych i papieru – 1.561,04 zł
 zakup środków czystości – 232,68 zł
 zakup pieczątek – 85,96 zł
 zakup tonerów – 116,85 zł
§ 4260 – Zakup energii – 500,00 zł
§ 4300- Zakup usług pozostałych – 4.976,80 zł, w tym:
 za przesyłki listowe – 1877,20 zł
 nadzór nad programami „świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny” - 3.099,60zł
§ 4360-Opłaty za telefon komórkowy – 170,65 zł
§ 4370- Opłaty za telefon stacjonarny – 1.000,00 zł
§ 4410- Podróże krajowe służbowe - (delegacje służbowe) – 74,40 zł
§ 4440 - Odpis na ZFŚS – 1.640,00 zł
§ 4580- Pozostałe odsetki – 6.195,04 zł (są to odsetki wypłacone osobom pobierającym zasiłki dla
opiekuna, który zgodnie z ustawą został z dniem 1 lipca 2013 r. wstrzymany, a następnie wyrównany
od miesiąca VII 2013 r. do 14.05.2014 r.)
§ 4610 – Opłaty komornicze – 261,89 zł
§ 4700- Szkolenia pracowników – 340,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Plan – 14.232,00 zł Wykonanie – 13.679,95 zł
wyżej wymienione składki opłacane były dla 15 osób pobierających z tutejszego Ośrodka Pomocy
Społecznej zasiłki stałe, 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz dla 4 osób
pobierających zasiłek dla opiekuna.
Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne.
Plan- 224.707,00 zł Wykonanie- 213.129,81 zł, w tym:
1. Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe - wydatkowano kwotę – 83.335,71 zł
Z tej formy pomocy skorzystały 193 osoby, wypłacono 233 świadczenia:
-zasiłek celowy na opał – 96 świadczeń dla 82 osób – kwota 45.890,00 zł
-zasiłek celowy na żywność, odzież, obuwie, przybory szkolne i podręczniki – 63 świadczenia dla 53
osób – kwota 17.116,50 zł
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-zasiłek celowy na leki, leczenie, potrzeby bytowe; np. turnus rehabilitacyjny, energia elektryczną,
remont pieca - 63 świadczenia, 47 osób – kwota 16.775,23 zł
- zasiłek celowy na pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu – 1 świadczenie dla 1 osoby –
kwota 200,00 zł
-zasiłek celowy na zakup aparatu ortodontycznego – 1 świadczenie dla 1 osoby – kwota 500,00 zł
-zasiłek celowy na wydatki mieszkaniowe – 5 świadczeń dla 5 osób – kwota 1.663,98 zł
-zasiłek celowy na pokrycie kosztów kolonii - 2 świadczenia dla 2 osób – kwota 790,00 zł
-zasiłek celowy na środki czystości – 2 świadczenia dla 2 osób – kwota 400,00 zł.
2.Schronienie – opłaty na hostel dla bezdomnych – skorzystały 3 osoby opłacono 283 świadczenia na
kwotę 8.770,00 zł
3. Zasiłki okresowe – 121.024,10 zł
Zasiłki te wypłacono dla 88 rodzin spełniających kryterium dochodowe wypłacono 362 świadczenia (
średnio 334 zł) z tego:
 z powodu bezrobocia 48 rodzinom
 z powodu długotrwałej choroby 18 rodzinom
 z powodu niepełnosprawności 4 rodzinom
 z innych przyczyn 18 rodzinom
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Plan : 193.571,00 zł Wykonanie- 174.703,35 zł, w tym
dodatki mieszkaniowe – 174.199,82 zł. Skorzystało 79 rodzin z tego 58 rodzin zamieszkałych na
terenie wsi i 25 rodzin zamieszkałych w mieście. Łącznie wypłacono 720 świadczeń z czego :
 dodatki mieszkaniowe dla osób z terenu miasta wynosiły – 45.912,07 zł
 dodatki mieszkaniowe dla osób z terenu wsi wynosiły- 128.287,15 zł
oraz dodatki energetyczne w wysokości – 503,53 zł (skorzystało 5 rodzin – 1 rodzina w mieście, 4
rodziny na wsi. Wypłacono 32 dodatki – 11 dodatków w mieście i 21 dodatków na wsi.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Plan- 65.426,00 zł Wykonanie – 58.491,31 zł
Ogółem w roku 2014 skorzystało z tej formy pomocy 18 osób, z tego 13 osób samotnie
gospodarujących i 5 osób pozostających w rodzinie. Ogółem wypłacono 120 świadczenia.
Średnia zasiłku 348,00 zł, maksymalna wysokość zasiłku – 529,00 zł.
Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej
Plan ogółem- 485.250,00 zł
Wykonanie ogółem- 478.757,22 zł
§ 3110 – Świadczenia społeczne – 12.300,00 zł (wynagrodzenie dla osoby sprawującej opiekę nad
osobami ubezwłasnowolnionymi – przyznane wyrokiem sądu)
§ 3020 - Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 3.766,07 zł, w tym:
-ekwiwalent za odzież ochronną pracowników socjalnych, pranie odzieży– 1.725,00 zł
-za środki BHP – 2.041,07 zł
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe - 310.506,32 zł (7 etatów, w tym 1 nagroda jubileuszowa
- 35- lecie pracy zawodowej)
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 22.312,50 zł
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 57.171,73 zł
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy – 7.929,91 zł
§ 4170 - Wynagrodzenie bezosobowe – 5.360,00 zł
§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia- 13.976,33 zł, w tym:
 zakup artykułów biurowych, druków i papieru – 4.337,91 zł
 zakup środków czystości – 1.152,10 zł
 zakup akcesoriów do odśnieżania - 123,16 zł
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zakup książek nadawczych i prenumerata czasopism – 1.048,98 zł
zakup pieczątek – 381,02 zł
zakup tonerów – 773,67 zł
zakup części do kserokopiarki i drukarek – 1.794,29 zł
zakup pochłaniaczy do wilgoci – 84,54 zł
zakup krzeseł – 330,00 zł
zakup lustra i suszarki do naczyń – 62,00 zł
- zakup dostawki do biurka, szafki, półki, drzwi przesuwnych do nowo otwartych pomieszczeń
OPS – 1.912,65 zł
 zakup artykułów konsumpcyjnych, upominków, naczyń jednorazowych, materiałów plastycznych
przeznaczonych na realizację 2 projektów dla dzieci z Gminy Książ Wlkp. - 1.976,01 zł, tj.
zadania pn.: „Odkrywamy Wielkopolskę”, które było realizowane w dniach od 20 maja 2014 r. do
6 czerwca 2014 r. W tym okresie dla niepełnosprawnych uczestników zadania przewidziano
zajęcia plastyczne, podczas których przygotowane zostały prace związane z wyjazdem w dniu 6
czerwca 2014 r. do „Starej chaty u Kowola” w Kluczewie oraz zadanie pn. „Do nauki przez
zabawę”, które realizowane było w dniach od 17 czerwca 2014 r. do 5 września 2014 r. W ramach
zadania w okresie od VI do IX 2014 r. przeprowadzone zostały zajęcia w Centrum Kultury w
Książu Wlkp. pn. „Chcemy wiedzieć więcej”, a następnie w dniu 5 września 2014 r. odbyły się
zajęcia sportowe pn. „Sport to zdrowie” (rozliczone zgodnie z wydatkami z faktur w § 4210
i 4300).
§ 4260 - zakup energii – 6.530,83 zł (opłaty za energię, gaz i wodę)
§ 4300 - zakup usług pozostałych – 20.047,08 zł, w tym:
 za przesyłki listowe – 4.228,58 zł
 za usługi informatyczne – 6.088,50 zł
 za przelewy ELIXIR i porto – 272,40 zł
 za wywóz śmieci – 394,13 zł
 za dorobienie kluczy – 54,00 zł
 abonament za radia – 67,96 zł
 za naprawę kserokopiarki – 552,27 zł
 za wywóz szamba – 151,20 zł
 za naprawę rolet – 36,15 zł
 dofinansowanie czesnego do studiów 2 pracownikom – 1.350,00 zł
 za naprawę drukarki – 123,00 zł
 za transport dzieci niepełnosprawnych na mini olimpiadę – 350,00 zł
 za montaż rolet – 1.033,20 zł
 opłata za odnowienie certyfikatu elektrycznej skrzynki podawczej – 170,97 zł
 opłata za Biuletyn Informacji Publicznej – 392,00 zł
 opłata za nadzór nad programem dodatków mieszkaniowych – 640,83 zł
 opłata za LEX-a – 1.618,68 zł
 opłata za naprawę oświetlenia w pomieszczeniach Ośrodka – 100,00 zł
 wykonanie poręczy do zejścia do pomieszczeń biurowych świadczeń rodzinnych – 692,21 zł
 pobyt dzieci w gospodarstwie agroturystycznym oraz transport tych dzieci w ramach realizacji
2 projektów tj. „Odkrywamy Wielkopolskę” oraz „Do nauki przez zabawę”
1.731,00 zł
§ 4350 - Zakup usług internetowych- 598,88 zł (opłata za Internet)
§ 4360 - Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej – 353,39 zł
§ 4370 - Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.387,02 zł
§ 4410 - podróże krajowe służbowe – 6.264,16 zł, w tym:
 delegacje służbowe – 838,63 zł
 ryczałt pracowników Ośrodka za wyjazdy w teren – 5.425,53 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki- 602,00 zł (za ubezpieczenie sprzętu OPS)
§ 4440 - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8.197,00 zł
§ 4700 - Szkolenia pracowników – 1.454,00 zł









62

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Plan – 54.541,00 zł
Wykonanie – 26.004,19 zł
W ramach tego zadania świadczone były usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi dla osób
z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagały pomocy innych osób.
usługi wykonywane były przez Polski Komitet Pomocy Społecznej w Poznaniu w ramach zawartej
umowy na realizację zadania z pomocy społecznej.
W 2014 r. usługami opiekuńczymi objęto 9 osób, wykonano 1.409 świadczeń na kwotę 15.442,64 zł.
Podopieczni w ramach świadczonych usług mieli zapewnioną pomoc w zaspokajaniu codziennych
potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, kontakt z otoczeniem oraz pielęgnację zgodnie
z indywidualnymi wskazaniami lekarza.
Usługi specjalistyczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone były w roku 2014 dla
1 osoby. Podopieczny korzystał z pomocy pielęgnacyjnej oraz pomocy w uczeniu i rozwijaniu
umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz zajęć rehabilitacyjnych wykonano 508 godzin
usług na łączną kwotę 10.561,55 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność
Plan – 256.922,00 zł Wykonanie – 220.297,32 zł

- prace społeczno użyteczne – opiekunki dla podopiecznych przy OPS – rozdział 85295 –
wykonanie 10 631,24 zł realizowane w planie finansowym Urzędu Miejskiego.
Razem wykonanie 230 928,56 zł
§ 3110 – świadczenia społeczne – 202.422,82 zł (z w/w środków opłacono dożywianie dzieci
w szkole Książ, Chrząstowo, Chwałkowo Kość., Włościejewice, Konarzyce, Mchy, Przedszkole
w Książu Wlkp. i Chrząstowie oraz wypłacono osobom dorosłym zasiłki celowe przeznaczone
na zakup posiłków w łącznej wysokości - 141.422,82 zł. Również z tego paragrafu wypłacone zostały
dodatki dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 200,00 zł miesięcznie dla
każdego świadczeniobiorcy. Wypłacono 305 świadczeń na łączną kwotę 61.000,00 zł)
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 1.782,50 zł (składki ZUS od umowy zlecenia dla
1 osoby dowożącej posiłki do szkół)
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy – 245,00 zł ( składki od umowy zlecenia dla 1 osoby dowożącej
posiłki do szkół
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 15.000,00 zł (umowa zlecenie dla 2 osób na pokrycie kosztów
dowozu posiłków przygotowanych w Szkole w Książu do Szkół w Mchach, Chwałkowie Kość. i
Konarzycach)
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 847,00 zł (zakupiono artykuły biurowe, pieczątkę
oraz tonery ze środków przeznaczonych na obsługę zadań dotyczących Karty Dużej Rodziny i
dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych).
W roku 2014 z formy pomocy dotyczącej dożywiania oraz wypłaty na ten cel zasiłków celowych
skorzystało 491 osób, w tym:
 dzieci do 7 roku życia - 81 osób,
 uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej – 201 osób,
 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (osoby
dorosłe z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej) – 209 osób,
Pomoc udzielona była w formie:
 wyżywienia w przedszkolu dla 24 dzieci
 jednego gorącego dania wydanego dla dzieci ze szkoły w Książu Wlkp., Mchach, Konarzycach,
Chrząstowie oraz w Chwałkowie Kościelnym łącznie dla 225 dzieci,
 drugie śniadania w szkołach wiejskich dla 4 dzieci (Włościejewice, Mchy 1 dziecko, Chwałkowo
Kość. 2 dzieci)
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Ponadto wypłacone były zasiłki celowe dla osób dorosłych i dzieci nieobjętych dożywianiem w
szkołach - skorzystało 89 rodzin.
W ramach dożywiania w szkołach poza dziećmi, którym przyznano decyzją świadczenia, 38 dzieci
korzystało również z posiłków z listy dyrektora – wydano 3.418 posiłków.
Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 99,98%
(realizacja projektu systemowego pod nazwą „Barwny horyzont”)
Plan ogółem – 5.697,00 zł Ogółem wydatkowano kwotę 5.696,32 zł, w tym:
§ 4047 – 4.721,75 zł (wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika socjalnego
oraz asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu systemowego za rok 2013)
§ 4117 – 858,89 zł (opłata składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika
socjalnego i asystenta rodziny)
§ 4127 – 115,68 zł (opłata składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
pracownika socjalnego i asystenta rodziny)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 86,05%
1. stypendia dla uczni plan 199 355,oo zł, wykonanie 182 913,60 zł – 91,75%
2. wyprawka szkolna - 24 928,92 zł, z tego:
- wypłata w Niepublicznych szkołach w wysokości 4 125,00 zł,
- Zespół Szkół w Mchach – 7 875,00 zł,
- SP Chwałkowo Kośc - 4 425,00 zł.,
- SP Konarzyce - 2 100,00 zł,
-SP Książ Wlkp. - 6 403,92 zł,
3. Świetlica szkolna – 80 063,53 zł, w tym:
- dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, BHP - 3 165,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne 50 549,49 zł,
- pomoce dydaktyczne 9 280,00 zł w tym 8 780,00 zł na wyposażenie świetlicy szkolnej
w Książu – środki pochodzą z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zakupy materiałów i wyposażenia 9 665,00 zł. w tym zakup laptopa z oprogramowaniem,
wyposażenie świetlicy w art. Biurowe i gry planszowe, 26 krzeseł, ławki i 2 biurka,
Pozostałe wydatki 7 404,04 zł,
4. szkolenia pracowników świetlicach – 330,00 zł.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 81,05% w tym:
Rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód – 136 527,80 zł
- opracowanie propozycji zmiany aglomeracji Książ Wlkp.,
- zabezpieczenie antykorozyjne zbiorników stalowych, pomostów i wymiana systemu
napowietrzania w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku 133 027,80 zł.,
rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 895 568,46 zł
- dotacja na zadania bieżące dla gminy Jarocin przygotowania i wykoanaia zadania „
zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami
ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz zbudową Zakładu Zagospodarowania
odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” –
kwota 30,81 zł,
- druki, art. biurowe, drukarka, zestaw meblowy na składowisko odpadów, waga
platformowa, pozostałe drobne zakupy, BHP, usługi zdrowotne dla pracownika – 14 468,80
zł,
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- usł. telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, fundusz socjalny – 6 463,02 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 84 078,94 zł,
- wkład na budowę wysypiska – Witaszyczki kwocie 224 400,00 zł,
- opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych - transport i ich zrzut, monitoring
składowiska odpadów – Włościejewki (analizy próbek), pomiar osiadania powierzchni na
składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – Włościejewki, badania wody
podziemnej, powierzchniowej i odciekowej, badania biogazu i opracowanie wyników na
składowisku- Włościejewki – 492 801,25 zł.
- opłata roczna za użytkowanie gruntów pokrytych wodami i inne 2324,60 zł.,
- roboty uzupełniające w zakresie budowy punktu gromadzenia odpadów problemowych
przy ul. Radoszkowskiej w Książu Wlkp. 71 001,04 zł.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 239 020,92 zł
- zakup środków czystości, art. przem., art. ogrodnicze, oczyszczanie terenu miasta i gminy,
w tym pracownicy zieleni,
Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni – 35 442,69 zł
- zakup kosiarki samojezdnej,
- paliwo, krzewy ozdobne i drzewa, traktorek (kosiarka) – Ługi, pozostałe drobne zakupy,
Rozdział 90013 – schronisko dla zwierząt – 35 214,05 zł
- dotacja schronisko dla zwierząt w Gaju,
Rozdział 90015 – oświetlenie uliczne, placów – 541 836,81 zł
- konserwacja, modernizacja urządzeń energetycznych, wynajem i montaż iluminacji
świątecznej,
- dołożenia nowych punktów świetlnych – 81 871,15 zł,
Rozdział 90019 – wydatki związane z opłatami gromadzonych od środowiska – 19 001,60 zł
- usuwanie azbestu i opłaty za kanalizację deszczową,
- dofinansowania do przydomowych oczyszczalni ścieków,
Rozdział 90095- pozostała działalność 45 426,55 zł
- czynsz dzierżawny za grunty – mogiły Wiosna Ludów 1848r,
- utrzymanie szaletu miejskiego, ciągniki – zakupy paliwa , naprawy,
- usługi, części i naprawa ciągnika, wynajem i serwis kabiny, konserwacja fontanny, wymiana
elementu granitowego fontanny,
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 98,08% w tym:
- wywóz kontenera, serwis kotłowni gazowej w Chwałkowie Kościelnym, wywóz fekalii,
- węgiel dla świetlic, pozostałe drobne zakupy,
- renowacja parkietu świetlicy w Chwałkowie Kościelnym,
- drzwi zewnętrzne PCV świetlica Zakrzewice,
- remont świetlicy w Radoszkowie, Mchach,
- remont ogrodzenia budynku byłej szkoły w Zaborowie,
- budowa ogrodzenia i utwardzenie placu przy świetlicy w Kiełczynku,
- modernizacja świetlicy w Gogolewie,
- dotacja dla centrum Kultury i Biblioteki
Dział 926 – Kultura fizyczna – 90,27% w tym:
- nawozy na boiska, środki czystości, art. przemysłowe, benzyna, pozostałe drobne zakupy,
- utrzymanie w czystości murawy boiska w tworzywa sztucznego, wertykulacja boiska
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naturalnego przy Strzeleckiej, areacja oraz piaskowanie nawierzchni piaskiem
i szczotkowanie boiska przy ul. Strzeleckiej, przygotowanie automatycznego systemu
nawadniającego do zimy - boisko przy ul. Strzeleckiej, pozostałe drobne usługi,
- wymiana uszkodzonego rejestratora do monitoringu w parku,
- przegląd stanu technicznego placów zabaw (ul. 23 Stycznia i ul. Strzelecka),
- czynsz za dzierżawę gruntu na 2013r. Nadleśnictwo Piaski,
- podatek od nieruchomości tereny rekreacyjne Jarosławki,
- budowa wiaty drewnianej w Sebastianowie,
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ul. 23 Stycznia w Książu
Wlkp.,
- budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym – park miejski w Książu Wlkp.
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i3 lub płatności dokonane od 1.01.2014 do
dnia 31.12.2014 roku.
Uchwałą Nr XXXVIII/249/2013r Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20.12.2013 roku w sprawie
budżetu gminy Książ Wlkp. na rok 2014 wprowadzono zadanie bieżące – dotacja na dofinansowanie
projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na dofinansowanie projektu
systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „ Doskonalenie funkcjonowania
jst poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania administracją”.
1. Uchwała Nr XL/255/2014 Rady miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 10 lutego 2014 roku
wprowadzono po stronie wydatków – wprowadzono środki na realizację projektu z Kapitału
Ludzkiego pn. Barwny horyzont”, środki Gminy w wysokości 5 697,00 zł.
2. Uchwała Nr XLI/264/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie
zmian w budżecie Gminy Książ Wlkp. na rok 2014 wprowadzono po stronie dochodów – kwotę
20 000,00 zł z tytułu pomocy finansowej w zakresie małych projektów w ramach działania 413
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 dotyczącej operacji
„Utworzenie małej infrastruktury turystycznej – plac zabaw dla dzieci w miejscowości Jarosławki”
.Realizacja projektu odbyła się w roku 2013.
Dokonano również płatności w wysokości 98 542,00 zł po zrealizowanej inwestycji w roku 2013 pn.
„Przebudowa świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku”.
3. Uchwałą Nr XLII/273/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z 28 kwietnia 2014 roku w sprawie
zmian w budżecie dokonano zmian w postaci zwiększenia środków po stronie dochodów na realizację
zadania „ Budowa siłowni zewnętrznych na terenie rekreacyjnym – park miejski w Książu Wlkp.„
w ramach programu PROW w wysokości 23 612,00 zł. Po stronie wydatków koszty realizacji
zadania wynoszą 38 400,00 zł.
Uchwałą Nr XKIV/284/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014r w sprawie
zmian w budżecie gminy na rok 2014 dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami w zadaniu pn.
„ Doskonalenie funkcjonowania jst poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania
administracją”.
4.Uchwała Nr XLVI/299/2014 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 27 października 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na rok 2014 wprowadzono pomoc w zakresie małych
projektów w ramach działania 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata
2007-2013 na operacje:
- „ Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół im. Księdza Arcybiskupa Antoniego
Baraniaka w Mchach” na kwotę 21 296,00 zł. Po stronie wydatków plan wynosi 32 800,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gogolewie” na kwotę 25 000,00 zł. Po stronie wydatków
zaplanowano środki w wysokości 50 000,00 zł,
- „Budowa siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjnym na placu przy ulicy 23 stycznia w Książu
Wlkp.” na kwotę 21 152,00 zł. Po stronie wydatków zaplanowano środki w wysokości 32 600,00 zł.
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Środki i wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności
Plan na 1.01.2014r.
Cel programu

Rozdział

Program

Środ. na real.
progr.

Środ. z budż.
kraj. własne

Środ. z budż. UE

Wydat. na real.
progr. (ogółem)

Wydat. z budż. kraj.

Wydat. z budż. UE

Projekt systemowy „Doskonalenie
funkcjon. Jst poprzez wdrożenie
systemowego odejścia do zarządzania „

75023

Program Operacyjny
– Kapitał Ludzki

7 330,00

1 099,50

6 230,50

7 330,00

1 099,50

6 230,50

7 330,00

1 099,50

6 230,50

7 330,00

1 099,50

6 230,50

Razem:

Wpływ na dochody środków i wykonanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 lub płatności na 31.12.2014r

Cel programu

Rozdział

Program

Środ. na
real. progr.
(plan
doch.ogółem)

Projekt systemowy „Doskonalenie
funkcjonowania jst poprzez wdrożenie
systemowego podejścia do zarządzania

75023

Prog. Operacyjny
Kapitał Ludzki

7 330,00

Projekt systemowy „barwny horyzont”

85395

Prog. Operacyjny
Kapitał Ludzki

0,00

Wpływ
dochodów Środ. z budż.
UE na dzień
spraw.

6 216,56

Wpływ doch.
budż. Kraj.
Na dzień
spraw.

Plan wydatków
na Real.
Programów

1 098,74

7 330,00

0,00

5 697,00

0,00

0,00

0,00

32 800,00

0,00

Odnowa i rozwój wsi –„Utworzenie
małej infrastruktury turystycznej – plac
zabaw dla dzieci w miejscowości
Jarosławki”

63003

PROW na lata 20072013

20 000,00

20 000,00

Odnowa i rozwój wsi – „ Budowa
siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu
Szkół im. Księdza Arcybiskupa
Antoniego Baraniaka w Mchach”

80195

PROW na lata 20072013

21 296,00

0,00

Wykon. wydat. na
real. progr.
(ogółem)

Wyk. wydat. z
budż. kraj.i własne

Wyk. wydat. z
budż. UE

7 324,92

1 098,74

6 226,18

5 696,32

0,00

5 696,32

0,00

0,00

0,00

32 742,60

11 446,60

21 296,00
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92109

Odnowa i rozwój
wsi – Rozwój
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

98 542,00

98 542,00

Odnowa i rozwój wsi – „ Modernizacja
świetlicy wiejskiej w Gogolewie”

92109

Odnowa i rozwój
wsi – Rozwój
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

25 000,00

0,00

Odnowa i rozwój wsi – „Budowa
siłowni zewnętrznych na terenie
rekreacyjnym – park miejski w Książu
Wlkp.”

92695

PROW na lata 20072013

23 612,00

23 611,20

92695

Odnowa i rozwój
wsi – Rozwój
Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

21 152,00

0,00

216 932,00

148 369,76

Modernizacja świetlic wiejskich w
Konarzycach i Kiełczynku – Odnowa i
rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi – „Budowa
siłowni zewnętrznej na terenie
rekreacyjnym na placu przy ul. 23
stycznia w Książu Wlkp.”
Razem:

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

38 400,00

0,00

32 600,00

1 098,74

166 827,00

0,00

0,00

0,00

45 633,00

20 633,00

25 000,00

38 300,97

14 689,77

23 611,20

32 521,20

11 369,20

21 152,00

162 219,01

59 237,31

102 981,70
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Plan dochodów i wydatków na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi
jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 oraz wykonanie
Klasyfikacja

Dział
1
754

Rozdział
2

§
3
2710

75412
4210

801

2310
80104
2540

Nazwa

Dochody

Wykonanie

Wydatki

Wykonanie

4

5
16 000,00

6
15 838,32

7
16 000,00

8
15 838,32

16 000,00
16 000,00

15 838,32
15 838,32

Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze Straże Pożarne
Zakup
materiałów
i
wyposażenia – zakup opon dla
samochodu pożarniczego w
Książu wlkp. oraz zakup 2
aparatów powietrznych dla
OSP Mchy
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacja
podmiotowa
dla
niepublicznych przedszkoli

Ogółem

61 600,00
61 600,00

61 086,32
61 086,32

61 600,00
61 600,00
61 600,00

61 086,32
61 086,32
61 086,32

77 600,00

76 924,64

77 600,00

76 924,64

Dochody i wydatki na realizacje zadań realizowanych w drodze porozumień z organami administracji
rządowej w roku 2014 oraz wykonanie
Klasyfikacja

Dział
1
900

Rozdział
2

Nazwa

§
3
2020

90002
4300

4
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych –
wykonanie inwentaryzacji i
opracowanie
programu
usuwania azbestu gm. Książ
Wlkp.

Ogółem

Dochody

5
9 700,00

9 700,00

Wykonanie

6
9 603,00

9 603,00

Wydatki

Wykonanie

7
9 700,00

8
9 603,00

9 700,00
9 700,00

9 603,00
9 603,00

9 700,00

9 603,00

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska w roku
2014 roku oraz wykonanie
Klasyfikacja
Dział
1
900

Rozdział
2

Nazwa
§
3

90001
4300
90019

4
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Gospodarka
ściekowa
i
ochrona wód
Zakup usług pozostałych udrażnianie rowów
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze
środowiska

Dochody

Wykonani
e

Wydatki

5
30 000,00

6
24 887,65

7
30 000,00

8
19 701,60

700,00

700,00

700,00

700,00

29 300,00

19 001,60

30 000,00

24 887,65

Wykonani
e

69

0690
2320

4520
6230

Wpływy z różnych opłat
Dotacja
dla
powiatu
Śremskiego na usuwanie
azbestu
Opłaty na rzecz budżetów jst
Dotacje
celowadofinansowanie
do
przydomowych oczyszczalni
ścieków

Ogółem

30 000,00

24 887,65

30 000,00

24 887,65

10 000,00

1 933,60

1 300,00
18 000,00

1 199,00
15 869,00

30 000,00

19 701,60

UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2014 ORAZ WYKONANIE
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Klasyfikacja
Dzia
ł
1
600

Rozdzi
ał
2

Nazwa

Podmiot
owe

Celowe

wykonanie

%

4
Transport i łączność
Drogi publ. powiatowe
Dotacja celowa na pomoc
finansową udzieloną między jst
własnych zadań inwestycyjnych
Oświata i wychowanie
Przedszkola
Dotacja celowa dla gminy Śrem
, Poznań– na dzieci
przedszkolne
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacja celowa dla gminy Śrem
– Ośrodki wsparcia dla dzieci
niepełnosprawnych
Gospodarka komunalna o
ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst
Schronisko dla zwierząt
Dotacja celowa przekazana
gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie
porozumień (umów) między jst
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat
za korzystanie ze środowiska
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadanie bieżące
realizowane na podstawie

5

6
200 000
200 000

7
195 915,83
195 915,83

8
97,96
97,96

200 000

195 915,83

97,96

22 900
22 900
22 900

19 448,31
19 448,31
19 448,31

84,93
84,93
84,93

39 200
39 200
39 200

30 690,31
30 690,31
30 690,31

78,29
78,29
78,29

49 887

37 178,46

74,53

1 727
1 727

30,81
30,81

1,78
1,78

38 160
38 160

35 214,05
35 214,05

92,28
92,28

10 000

1 933,60

19,34

10 000

1 933,60

19,34

§
3

60014
6300

801
80104
2310

852
85203
2310

900
90002
2310

90013
2310

90019

2320
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921
92109
2480

92116
2480

porozumienia (umów) między
jst
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury

Ogółem

557 215

557 215,00

100,00

379 915

379 915,00

100,00

379 915

379 915,00

100,00

177 300
177 300

177 300,00
177 300,00

100,00
100,00

840 447,91

96,69

557 215

311 987

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Klasyfikacja
Dzia
ł
1
010

Rozdzi
ał
2

Nazwa

Podmioto
we

Celowe

wykonanie

%

§
3

01009
2830

754
75412
2820

801
80101
2540

2820

4
Rolnictwo i łowiectwo

5

6
84 000

7
84 000,00

Spółki wodne

84 000

84 000,00

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne

84 000

84 000,00

77 300

77 300,00

77 300

77 300,00

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Dotacja celowa z budżetu na
sfinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom- zakup
podręczników Niepubliczna
szkoła

77 300

77 300,00

1 133 687
548 362
548 362

8
100,0
0
100,0
0
100,0
0

100,0
0
100,0
0
100,0
0

1 549,85
1 549,85

930 915,52
451 108,83
449 574,42

82,00
82,03
81,98

1 549,85

1 534,41

99,00

71

80104
2540

80110
2540

852
85228

2820

900
90019

6230

921
92120
2720

92195
2830

926
92695
2360

Przedszkola
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z
budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
Pomoc społeczna
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Gospodarka komunalna o
ochrona środowiska
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z
opłat za korzystanie ze
środowiska
Dotacja celowadofinansowanie
przydomowych oczyszczalni
ścieków
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Ochrona zabytków i opieka
nad zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie prac
remontowych i
konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
Pozostała działalność

395 000
395 000

388 262,99
388 262,99

98,29
98,29

190 325
190 325

91 543,70
91 543,70

48,10
48,10

54 541
54 541

26 004,19
26 004,19

47,68
47,68

54 541

26 004,19

47,68

18 000

15 869,00

88,16

18 000

15 869,00

88,16

18 000

15 869,00

88,16

47 000

41 900,00

89,15

45 000

41 900,00

93,11

45 000

41 900,00

93,11

2 000

0,00

0,00

Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Kultura fizyczna

2 000

0,00

0,00

68 000

67 999,98

Pozostała działalność

68 000

67 999,98

Dotacje celowe z budżetu jst
udzielone w trybie art. 221
ustawy na dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji

24 000

23 999,98

100,0
0
100,0
0
100,0
0
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2830

organizacjom prowadzącym
działalność pożytku
publicznego
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub
dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych

Ogółem

44 000

1 133 687

Ogółem wszystkie dotacje

350 390,85

2 353 279,85

44 000,00

100,0
0

1 243 988,69

83,82

2 084 436,60

88,56

Wykonanie funduszu sołeckiego w okresie
od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.

Klasyfikacja
Dział Rozdz.

Par.

(%)
99,55

Transport i łączność

117.958,00

117.869,22

99,92

Drogi publiczne gminne

117.958,00

117.869,22

99,92

Zakup usług remontowych
Sołectwo Brzóstownia
Sołectwo Kołacin
Sołectwo Gogolewo
Sołectwo Jarosławki
Sołectwo Ługi
4270
Sołectwo Radoszkowo II
Sołectwo Łężek
Sołectwo Świączyń
Sołectwo Włościejewki
Sołectwo Chwałkowo Kościelne
Sołectwo Chrząstowo
Zakup usług pozostałych
4300
Sołectwo Chwałkowo Kościelne

104.249,00
8.459,00
14.894,00
9.125,00
8.507,00
6.000,00
10.547,00
8.964,00
8.830,00
12.372,00
10.000,00
6.551,00
13.709,00
13.709,00

104.160,60
8.458,55
14.893,95
9.102,00
8.506,68
5.999,99
10.533,23
8.954,40
8.806,80
12.361,50
9.999,90
6.543,60
13.708,62
13.708,62

99,91
99,99
99,99
99,74
99,99
99,99
99,86
99,89
99,73
99,91
99,99
99,88
99,99
99,99

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

10.000,00

10.000,00

100,00

Ochotnicze straże pożarne

10.000,00

10.000,00

100,00

Zakup usług remontowych
Sołectwo Chrząstowo

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

100,00
100,00

Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

40.037,00

38.998,54

97,40

600

60016

754

75412
4270
900

Nazwa konta

Wykonanie
wydatków od
Plan
01.01.2014 do
31.12.2014
269.202,00
267.990,74

73

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminie

8.030,00

7.965,87

99,20

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Chrząstowo
4210
Sołectwo Konarskie
Sołectwo Brzóstownia

2.007,00
1.000,00
707,00
300,00

1.965,87
996,44
672,41
297,02

97,95
99,64
95,10
99,00

Wydatki na zakupy inwestycyjne
Sołectwo Ługi

6.023,00
6.023,00

6.000,00
6.000,00

99,61
99,61

32.007,00

31.032,67

96,95

32.007,00
11.164,00
14.143,00
6.700,00

31.032,67
11.162,13
14.142,54
5.728,00

96,95
99,98
99,99
85,49

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

90.431,00

90.347,68

99,90

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

87.731,00

87.653,33

99,91

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Mchy
Sołectwo Zakrzewice
Sołectwo Sroczewo
Sołectwo Zaborowo
Zakup usług remontowych
Sołectwo Zakrzewice
Sołectwo Radoszkowo
Sołectwo Mchy
Sołectwo Zaborowo
Zakup usług pozostałych
Sołectwo Sroczewo
Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Kiełczynek

17.407,00
3.000,00
7.889,00
3.587,00
2.931,00
47.958,00
5.744,00
11.540,00
20.831,00
9.843,00
4.250,00
4.250,00
18.116,00
18.116,00

17.405,36
3.000,00
7.889,00
3.585,45
2.930,91
47.884,04
5.671,27
11.539,45
20.830,32
9.843,00
4.249,67
4.249,67
18.114,26
18.114,26

99,99
100,00
100,00
99,95
99,99
99,84
98,73
99,99
99,99
100,00
99,99
99,99
99,99
99,99

Pozostała działalność

2.700,00

2.694,35

99,79

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Brzóstownia

2.700,00
2.700,00

2.694,35
2.694,35

99,79
99,79

Kultura fizyczna

10.776,00

10.775,30

99,99

Pozostałe zadania w zakresie kultury
fizycznej

10.776,00

10.775,30

99,99

2.000,00
2.000,00
8.776,00
8.776,00

1.999,95
1.999,95
8.775,35
8.775,35

99,99
99,99
99,99
99,99

269.202,00

267.990,74

99,55

6060

Oświetlenie ulic, placów i dróg

90015

Wydatki inwestycyjne jb
Sołectwo Włościejewice
6050
Sołectwo Konarzyce
Sołectwo Konarskie
921

92109

4210

4270

4300
6050
92195
4210
926

92695

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Chwałkowo Kościelne
Wydatki inwestycyjne jb
6050
Sołectwo Sebastianowo
4210

OGÓŁEM
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Wykonanie wydatków w poszczególnych sołectwach
przedstawia się następująco:

Lp.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

21.

Sołectwo

Wyszczególnienie

utwardzenie drogi, prace dekarskie - remont dachu na
budynku OSP Chrząstowo, benzyna
smołowanie utwardzonej drogi, traktorek M185-107TC
Ługi
(kosiarka)
utwardzanie drogi, benzyna, olej, tarcza do wycinania
Brzóstownia
zarośli, art. spoż. do paczek świątecznych (spotkanie
integracyjne z okazji Dnia Mikołaja)
równanie, utwardzanie drogi, wykoszenie poboczy,
Chwałkowo Kościelne przycięcie drzew i krzewów przy drogach, stroje sportowe
dla reprezentacji
Gogolewo
utwardzanie dróg
kuchenka Beko CSM 62320 DX, lodówki 2 szt. Beko LA
Mchy
296, remont świetlicy wiejskiej
Radoszkowo II
utwardzanie drogi
Sebastianowo
budowa wiaty drewnianej
Świączyń
utwardzenie dróg
Włościejewki
utwardzenie dróg
Jarosławki
utwardzenie dróg
Łężek
utwardzenie dróg
materiały do remontu świetlicy, remont świetlicy – urządzeń
Sroczewo
toalety, montaż dodatkowych zabezpieczeń prądu w sali
świetlicy
Zaborowo
chłodziarka Gorenje R6181AW, moskitiery, szafa
ogrodzenie działki na której znajduje się świetlica,
Kiełczynek
utwardzenie placu przed świetlicą
opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych na
Konarzyce
budowę oświetlenia drogowego, opracowanie dokumentacji
projektowej, opracowanie projektu i wykonanie
Radoszkowo
remont świetlicy
kostka, obrzeże, cement, wyposażenie - garnki, noże, obrusy,
kubki, wazy, kieliszki, ścierki, farby, szafki kuchenne, regał,
Zakrzewice
zlewozmywak, klej, gips, cement, taśma, kruszywo
naturalne, drzwi zewnętrzne PCV oraz emalia, oprawy
oświetleniowe (żyrandole trójramienne) 8 szt.,
Kołacin
remont drogi
słup rurowy, wysięgnik, szafka dot. dołożenie nowych
Włościejewice
punktów świetlnych
benzyna, łańcuch, prowadnik z pilnikiem, olej, żyłka,
opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych na
Konarskie
budowę oświetlenia drogowego, opracowanie dokumentacji
projektowej
Chrząstowo
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Wykonanie budżetu Zakładu Usług Komunalnych w Książu Wlkp. za rok 2014r.
Przychody Zakładu Usług Komunalnych wyniosły 1 659 185,91 zł. w tym :
 dochody z najmu w kwocie 151 722,92 zł,
 odsetki od nieterminowych płatności w kwocie 8 296,45 zł.,
 wpływy z gospodarki ściekami w kwocie 471 280,89 zł.,
 wpływy uzyskane z dostarczania wody w kwocie 1 026 435,65 zł.,
 wpływy z różnych opłat 1 450,00 zł.
Poniższa tabela przedstawia wykonanie planu finansowego na 31 grudnia 2014 roku
Plan

Przychody ogółem

Wykonanie

%

1 773 300,00

1 659,185,91

93,56

§ 0690 Wpływy różnych
opłat

9 000,00

1 450,00

16,11

§ 0750 Dochody z najmu

156 300,00

151 722,92

97,07

1 594 500,00

1 497 716,54

93,93

13 500,00

8 296,45

61,46

§ 0830 Wpływy z usług
§ 0920 Pozostałe odsetki

Koszty działalności ZUK ogółem wyniosły 1 570 774,76 zł. w tym:
koszty wynagrodzeń i pochodne wyniosły 663 318,71 zł.
Poniżej przedstawiamy tabelę z wykonania kosztów.
paragraf

Opis
Razem

Plan

Wykonanie

%

1 773 900,00

1 570 774,76

88,55

7 800,00

7 748,32

99,34

557 500,00

494 517,70

88,70

§ 3020

Wydatki osobowe
- świadczenia rzeczowe wynikające z
przepisów BHP

§ 4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

44 000,00

39 719,08

90,27

§ 4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

97 000,00

90 858,75

93,67

§ 4120

Składki na fundusz pracy

14 000,00

8 272,18

59,09

§ 4170

Wynagrodzenie bezosobowe

35 000,00

29 951,00

85,57

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia
- wodomierze, hydranty, Zasów i
materiały związane z ich wymianą,
flopan siarczan, agregat, kosiarka,
szlifierka, piła, młot, olej napędowy,
benzyna, materiały do remontu
mieszkań, materiały biurowe,
oprogramowanie, komputery, sprzęt
biurowy, pozostała działalność bieżąca

169 220,00

162 162,95

95,83

§ 4260

Zakup energii
- zakup wody, energii i gazu

238 800,00

229 888,08

96,27
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§ 4270

Zakup usług remontowych
- remonty mieszkań
- remonty pomp, silnika,
- naprawa wodomierzy,
-naprawa samochodu,
-remont stacji wodociągowej i
oczyszczalni,
- remonty pozostałe

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych
-badanie profilaktyczne pracowników

§ 4300

Zakup usług pozostałych
- dozór techniczny, monitoring stacji
- usługi dźwigowe, opłaty za badania
wody, ścieków, wywóz osadów,
utylizacja, wywóz nieczystości stałych
- usługi związane z zasobem
mieszkaniowym,
- usługi ciągnikiem
- ogrzewanie, - usługi na oczyszczalni,
- montaż kondensatora, pomiary
elektryczne,
-dzierżawa kontenera,
- usługi bankowe i pozostałe

§ 4350

135 720,00

124 277,77

91,57

400,00

50,00

12,50

128 000,00

125 954,50

98,40

Zakup usług do sieci Internet

1 020,00

880,18

86,29

§ 4360

Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii
komórkowej

2 520,00

1 302,36

51,68

§ 4370

Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii
stacjonarnej

1 720,00

1 405,07

81,69

§ 4410

Podróże służbowe
- delegacje, ryczałt na samochód

6 600,00

5 420,26

82,13

§ 4430

Różne opłaty i składki
- ubezpieczenia majątkowe
- tzw. opłaty marszałkowskie
-opłata dot. pasa drogowego
-opłata dla wspólnoty

60 400,00

55 144,64

91,30

§ 4440

Opłaty na ZFŚS

13 500,00

13 451,69

99,64

§ 4480

Podatek od nieruchomości
-od budynków , budowli

164 900,00

164 377,00

99,68

§ 4610

Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

5 300,00

1 638,63

30,92

§ 4700

Szkolenia pracowników

2 500,00

1 076,00

43,04

§ 6070

Wydatki inwestycyjne
Budowa szamba z Zaborowie i
Gogolewie

51 000,00

12 678,60

24,86
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§ 6080

Wydatki na zakupy inwestycyjne

37 000,00

0,00

0,00

Rezerwa na inwestycje w 2014 roku wynosi 83 919,56 zł i przeznacza się:
- 39 997,79 zł na wykonanie zadaszenia nad poletkami osadu na oczyszczalni ścieków w Kiełczynku,
- 43 921,77 zł na zakup ciągnika, przyczepy oraz areatora na stację wodociągową.
W 2014 roku wydatkowano kwotę 4 100,00 zł na modernizację systemu alarmowego na stacji
wodociągowej w Książu Wlkp. oraz kwotę 7 002,21 zł na wykonanie komory pomiarowej na
oczyszczalni ścieków w Kiełczynku. Środki niniejsze pochodziły z rezerwy z roku 2013.
Stan należności netto na dzień 31.12.2014r. ogółem 274 734,09 w tym;
- należności z tytułu usług 242 958,64 zł
- należności od budżetów 31 775,45 zł
Stan należności po pomniejszeniu o odpis aktualizujący należności wynosi 194 343,15 zł
Całkowity odpis aktualizujący należności wynosi 80 390,94 zł.
Odsetki naliczone od należności niezapłaconych w terminie 12 653,64 zł nieobjęte odpisem
aktualizującym 6 962,35 zł.
Należności z tytułu świadczonych usług wynoszą 230 305,00 zł
- osoby fizyczne 115 573,02 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe 10 891,02 zł,
- od pozostałych 103 840,96 zł,
Pozostałe środki obrotowe 6 923,32 zł - ubezpieczenia majątkowe, prenumerata na rok 2015, energia
dotycząca 2015 roku i zaliczka na regały.
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych wynosi 476 122,72 zł.
Koszty amortyzacji składników majątkowych otrzymanych w 2014 roku wyniosły 476 122,72 zł.
Koszty amortyzacji składników majątkowych zakupionych ze środków własnych za 2014 rok
wyniosły 6 163,00 zł.
Pozostałe przychody wynoszą 20 674,22 zł w tym: rozwiązanie odpisu aktualizującego należności –
7 233,52 zł, rozliczenie z tytułu podatku VAT – 3,98 zł, naliczona odsetki od niezapłaconych
należności – 12 653,64 zł, pozostałe przychody za opłaty, lokal 783,08 zł.
Pozostałe koszty wynoszą 21 853,13 zł w tym: rozliczenie z tytułu podatku VAT 41,68 zł,
umorzenie należności 1 530,96 zł, odpis aktywizujący należności 13 542,92 zł, odsetki 846,13 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne po ustaniu zatrudnienia 200,15 zł, odpis aktualizujący odsetki
5 691,29 zł.
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014r wynosi 166 403,08 zł.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r. ogółem 254 383,31 zł w tym zobowiązań z tytułu;
 zakupu dóbr i usług na kwotę 73 655,01 zł,
 podatku od os. fiz. na kwotę 5 881,00 zł,
 tzw. opłaty marszałkowskiej na kwotę 42 967,0000 zł,
 ubezpieczeń społ. i f. pracy, wynagrodzeń na kwotę 7 552,38 zł,
 wynagrodzenia DWR 39 719,08 zł,
 innych na kwotę 689,28 zł,
 rezerwa na inwestycję 83 919,56 zł.
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Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 -2019
w okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014 rok.
Uchwała Nr XXXVIII/248/2013 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019
zawiera upoważnienie dla Burmistrza Książa Wlkp. do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć zawartych w załączniku Nr 2.
Limit zobowiązań ogółem w latach 2014-2017 kształtował się na poziomie 4 772 007,00 zł. Limit
wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 wynosi na dzień 1.01.2014r. 1 621 560,00 z tego na
wydatki majątkowe w wysokości 1 256 407,00 zł., a na wydatki bieżące 365 153,00 zł.
Wykaz przedsięwzięć do WPF – limit na dzień 1 stycznia 2014 roku
L.p. Nazwa przedsięwzięcia
Bieżące wydatki
1.
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana lamp na
energooszczędne
Majątkowe wydatki
1.
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
2.
Poprawa układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe
Miasto n/w i Książ Wlkp. polegające na przebudowie dróg
gminnych Nr 552927P, nr 603011P stanowiących łącznik grogi
wojewódzkiej nr 436 z droga powiatową Nr 4084P – droga gminna
Radoszkowo Drugie
3.
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.
Zorganizowanie o nadzór nad funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi dla gmin
objętych Porozumieniem. Wkład finansowy .

Limit 2014 - kwota
365 153,00
365 153,00
1 256 407,00
32 007,00
1 000 000,00

224 400,00

Uchwałą Nr XLI/263/2014 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 31 marca 2014 roku zmieniającą
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 20142019 dokonano zmian w załączniku Nr 1:
1. Dostosowano zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikających z budżetu gminy dokonanych
od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2014 roku,
2. Wynik budżetu zmieniono w wyniku wprowadzenia wolnych środków jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunkach bieżących budżetu w wysokości 2 266 840,00 zł. z nadwyżki - 880 000,00
zł. powstał deficyt w wysokości 1 386 840,00 zł.
Zmian dokonano tylko w roku 2014.
Wprowadzono również wykonanie budżetu za 2013 rok.
Uległy zmianie wskaźniki planowanych spłat zobowiązań, które spełniają ustalenia ustawowe.
W załączniku Nr 2 dokonano zmian w postaci:
1. zwiększono środki na inwestycję " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ
Wlkp. o kwotę 791 886,00 zł w roku 2014,
2. dołożono środków do inwestycji " Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
w wysokości 60 00,00 zł. w roku 2014,
3. zrezygnowano z realizacji inwestycji w wysokości 1 000 000,00 zł jako - dotacji dla Gminy Nowe
Miasto na podstawie porozumienia na zadanie „ Poprawa układu komunikacyjnego pomiędzy
gminami Nowe Miasto n/w i Książ Wlkp. polegające na przebudowie dróg gminnych Nr 552927P, Nr
603011P”.
Pozostałe zadania nie uległy zmian.
Ogółem zmniejszono łączne nakłady finansowe o kwotę 240 150,53 zł. Limit w roku 2014 i limit
zobowiązań zmniejszono o kwoty 148 114,00 zł.
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Zarządzeniem Nr 73/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019 dokonano zmian
w załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – w postaci zmian w wysokościach planów
dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych do wysokości planów
zawartych w budżecie gminy na koniec I półrocza 2014 roku.
Zarządzeniem Nr 130/2014 Burmistrza Książa Wlkp. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2019 dokonując zmian w załączniku Nr 1 Wieloletnia
Prognoza finansowa w postaci zmian w wysokościach planów dochodów i wydatków bieżących
i majątkowych do wysokości planów zawartych w budżecie gminy na koniec II kwartału 2014 roku.
Uchwała Nr XLVII/309/2014 Rady Miejskiej w Książu wlkp. z dnia 12 listopada 2014 roku
zmieniającą uchwałę w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp.
na lata 2014-2019 – zmieniono tytuł uchwały na „ w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej gminy Książ Wlkp. na lata 2014-2020” ze względu na zaplanowanie zaciągnięcia
pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
realizacje zadania w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku w wysokości 240 000,00 zł w roku 2015,
czas spłaty do roku 2020.
W załączniku Nr 1 dokonano zmian w postaci dostosowania wysokości planów dochodów i wydatków
do wysokości zawartych w uchwale budżetu gminy.
W załączniku Nr 2 dokonano zmian w limicie wydatków majątkowych na rok 2015 z kwoty
264 400,00 zł. zwiększając do kwoty 391 784,00 zł. Zwiększono przedsięwzięcia :
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Książ Wlkp. o kwotę 50 000,00 zł,
- dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp. o kwotę 77 384,00 zł,
Dokonano odpowiednich zmian w limicie zobowiązań oraz w łącznych nakładach finansowych
Wynikających z faktu zwiększenia nakładów przy ww. przedsięwzięciach.
Zarządzeniem Nr 193/2014 Burmistrza Książa wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2020. Dokonano zmian w załączniku nr 1 –
Wieloletnia Prognoza Finansowa – w postaci zmian w wysokościach planów dochodów bieżących
i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych do wysokości planów zawartych w budżecie
gminy na koniec 2014 roku.
Po dokonanych zmianach limit zobowiązań ogółem w latach 2014-2017 na dzień 31.12.2014r.
kształtował się na poziomie 4 671 453,00 zł.
Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2014 wynosi 1 473 446,00 z tego na wydatki majątkowe
w wysokości 1 108 293,00 zł., a na wydatki bieżące 365 153,00 zł.
Wykaz przedsięwzięć do WPF – limit na dzień 31 grudnia 2014 roku
L.p. Nazwa przedsięwzięcia
Bieżące wydatki
1.
Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną – wymiana lamp na
energooszczędne
Majątkowe wydatki
1.
Dołożenie nowych punktów świetlnych w gminie Książ Wlkp.
2.
Poprawa układu komunikacyjnego pomiędzy gminami Nowe
Miasto n/w i Książ Wlkp. polegające na przebudowie dróg
gminnych Nr 552927P, nr 603011P stanowiących łącznik grogi
wojewódzkiej nr 436 z droga powiatową Nr 4084P – droga gminna
Radoszkowo Drugie
3.
Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin.
Zorganizowanie o nadzór nad funkcjonowaniem systemu
gospodarowania odpadami i osadami ściekowymi dla gmin
objętych Porozumieniem. Wkład finansowy .
4.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gm. Książ Wlkp.

Limit 2014 - kwota
365 153,00
365 153,00
1 108 293,00
92 007,00
0,00
Rezygnacja z realizacji

224 400,00

791 886,00
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Zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 1.01.2014r wynosiło 5 318 746,00 zł i składa się na to:
A/ obligacje komunalne na inwestycje w kwocie 4 600 000,00 zł.,
B/ pożyczka na kanalizację sanitarną w kwocie 353 593,00 zł.,
C/ do długu zalicza się wydatki bieżące – zaopatrzenie gminy w energię elektryczną wymiana lamp na
energooszczędne – w kwocie 365 153,00 zł.
W I półroczu 2014 roku - nie zaciągnięto żadnych kredytów i pożyczek oraz nie dokonano emisji
obligacji komunalnych.
Spłacono do dnia 31.12.2014 roku:
- pożyczka na kanalizacje sanitarną 80 000,00 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 800 000,00
- wydatki bieżące w kwocie ( wymiana lamp na energooszczędne) 365 153,00 zł.,
Dług na 31.12. 2014 roku wynosi 4 073 593,00 zł.
Planowany wynik budżetu na 1.01.2014r. nadwyżka w wysokości 880 000,00 zł.
Wprowadzono w I półroczu do budżetu przychody jako wolne środki jako nadwyżki środków
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy Książ Wlkp., wynikających z rozliczeń
wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
2 266 840,00 zł.
Planowane rozchody budżetu na koniec roku 2014 roku wynoszą 880 000,00 zł.
Planowany wynik budżetu na 31.12.2014 roku – deficyt w wysokości - 1 386 840,00 zł
W 2010 roku podjęto uchwały:
2) Nr XXXIX/272/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla Książa Wlkp. i Radoszkowo Drugie do kwoty 1 550 000 zł., zmienionej uchwałą Nr
XLVI/311/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 sierpnia 2010 roku zastępując zaciągnięcie
długoterminowej pożyczki z kwoty 1 500 000,00 zł. na kwotę 553 593,00 zł. Umowa pożyczki
została zawarta w dniu 9.11.2010 roku Nr 193/U/400/595/2010. Kwota pożyczki wpłynęła na konta
Urzędu Miejskiego w grudniu 2010 roku. Spłaty pożyczki;
- rok 2014 - 80 000 zł.,
- rok 2015 - 80 000 zł.,
- rok 2016 - 80 000 zł.,
- rok 2017 - 80 000 zł.,
- rok 2018 - 33 593 zł.
Do spłaty pozostało na dzień sprawozdawczy 273 593,00 zł.
3)Nr XLII/282/2010 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 maja 2010 roku w sprawie emisji
obligacji komunalnych o wartości 3 100 000 zł.. Uchwałę niniejszą zmieniono Uchwałą Nr III/7/2010
Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 20 grudnia 2010 roku – przesuwają emisję obligacji
komunalnych serii E 10 i F 10 na serię A11 i B11 – o wartości 1 100 000 zł. z roku 2010 na rok 2011.
W roku 2010 wyemitowano obligacje komunalne na kwotę 2 000 000 zł., a roku 2011 w kwocie
1 100 000 zł., zgodnie z umową Nr DFP/55/2010 organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji
z dnia 6 lipca 2010 roku oraz aneksem do umowy Nr 1.
W roku 2011 podjęto uchwałę Nr X/52/2011 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. w sprawie emisji
obligacji komunalnych w wysokości 3 000 000,00 zł. z czego w 2011 roku wyemitowano
2 000 000,00 zł., a w roku 2012 - 1 000 000,00 zł., zgodnie z uchwała Nr XVI/104/2011 RM z dnia 29
grudnia 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Wykup obligacji nastąpi:
- serii B10 o wartości 500 000 zł. w roku 2014,
- serii D11 o wartości 300 000 zł. w roku 2014,
- serii C10 o wartości 500 000 zł. w roku 2015,
- serii E11 o wartości 300 000 zł. w roku 2015,
- serii D10 o wartości 500 000 zł. w roku 2016,
- serii F11 o wartości 400 000 zł. w roku 2016,
- serii A11 o wartości 600 000 zł. w roku 2017
- serii A12 o wartości 300 000 zł. w roku 2017,
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- serii B11 o wartości 500 000 zł. w roku 2018,
- serii B12 o wartości 300 000 zł. w roku 2018,
- serii C12 o wartości 400 000 zł. w roku 2019.
Na koniec okresu sprawozdawczego do spłaty pozostało 3 800 000 zł.
Podjęto Uchwałę Nr XXIV/146/2008 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 września 2008 roku
w sprawie finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną
w latach 2009 – 2014 w wysokości 2 208 380,00 zł. na zadanie wykonania kompleksowej usługi
oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy Książ
Wlkp.
Spłaty w roku 2014 to kwota 365 153,00 zł. Na dzień 31.12.2014r zadłużenie zostało w całości
spłacone.
Łączne zadłużenie Gminy Książ Wlkp. na 31.12.2014 roku wynosi 4 073 593,00 zł.
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych spłat rat kredytów i pożyczek ( wykupu obligacji komunalnych) i innych zobowiązań zaliczanych do
długu na dzień 1 stycznia 2014 roku wynosi:
1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,82 %
2. Max. wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,52%
Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych - spłat
rat kredytów i pożyczek ( wykupu obligacji komunalnych) i innych zobowiązań zaliczanych do długu
na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi:
1. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań - 4,51 %
2. Max. wskaźnik spłaty zobowiązań - 8,52%
Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2014 roku:
Nazwa przedsięwzięcia

Zaopatrzenie gminy w
energię
elektryczną
–
wymiana
lamp
na
energooszczędne- Poprawa
jakości i efektywności
oświetlenia – wydatki
bieżące
Budowa dróg gminnych w
Książu Wlkp. ul. Polana,
Leśna, Piaskowa i Krótka.
Poprawa
układu
komunikacyjnego
Budowa sieci
kanalizacyjnej na terenie
gminy Książ Wlkp.

Limit 2014r

365 153,00

Realizacja na
31.12.2014r
kwota
365 153,00

0,00

0,00

791 886,00

339,30

Uwagi

Realizacja od 2009 do 30.11.2014r. Łączna
wartość przedsięwzięcia to 2 208 380,00 zł.
Spłacono w całości całe przedsięwzięcie.

Realizacja zadania w latach 2011-2013. ulica
Polna, Krótka i Piaskowa
- realizacja
zakończona w roku 2014 w ramach wydatków
niewygasających. W roku 2017 ulica Leśna –
II etap realizacji zadania.
Realizacja w latach 2011- 2017
W roku 2011 i 2013 mapy zasadnicze do
celów projektowych na łączną kwotę 7 539,05
zł. 2013 realizacja w II półroczu w
opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej –
odcinek Książ Wlkp. – Radoszkowo Drugie –
Kiełczyn wraz z przyłączami 26 680,00 oraz
II odcinek - projekt kolektor tłoczny ścieków
sanitarnych Kiełczynek –Zakrzewice.
W roku 2014 wykonano tylko wypis z rejestru
gruntów i mapy.
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Dołożenie
nowych
punktów świetlnych w
gminie Książ Wlkp.

92 007,00

81 871,15

Rozbudowa
Zakładu
224 400,00
Zagospodarowania
Odpadów
Jarocin.
Zorganizowanie i nadzór
nad
funkcjonowaniem
systemu gospodarowania
odpadami
i
osadami
ściekowymi dla gmin
objętych Porozumieniem
Razem
1 473 446,00
w tym
majątkowe
1 108 293,00

224 400,00

W 2015 roku III odcinek Radoszkowo Drugie Brzóstownia opracowanie projektu kanalizacji
sanitarnej wraz z przyłączeniami.
2016 realizacja I i II odcinka
2017 roku realizacja III odcinka
Całość przedsięwzięcia realizuje się od roku
2008 – 2015.
W latach 2008-2010 dołożono nowe punkty
Gogolewo, Sroczewo, Książ Wlkp.
W roku 2011 zrealizowano nowe punkty w
Zakrzewicach
W roku 2012 zrealizowano nowe punkty w
Radoszkowo Drugie, Kiełczyn i Konarskie
W roku 2013 zrealizowano punkty w Książu
Wlkp. ul. Leśna, Krótka, Polna i
Włościejewice.
W roku 2014 w miejscowościach Konarzyce –
11 436,54, Zawory – 5 724,08, Konarskie
5 728,00, Włościejewice – 11 162,00,13,
Radoszkowo 36 825,40, Jarosławki 3 000,00,
Feliksowo – Międzybórz – Włościejewki
7 995,00 dokumentacja.
W latach 2015 dokończenie zadań we,
Włościejewicach, Konarskie oraz Feliksowo –
Włościejewki
Realizacja zadania w latach 2011- 2015 do
31.12.2014 roku wpłacono wkładów w
wysokości 897 600,00 pozostało wpłaty w
roku 2015 - 224 400,00 zł.

671 763,45
w tym
majątkowe
306 610,45

Książ Wlkp. 23.03.2015r
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