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UCHWA£A Nr XX/377/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 9 marca 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y nr XLI/289/97
Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 1996 r. nr 13 poz. 74
z pÛün.zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ñ
o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych aktÛw
prawnych (Dz.U. nr 62, poz. 718), uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
W za≥πczniku nr 2 ìStatut So≥ectwa BorÛwiecî ñ do uchwa≥y
Rady Miejskiej w KÛrniku nr XLI/289/97 z dnia 16 czerwca
1997 r. ñ w sprawie statutÛw so≥ectw:
1. W rozdziale V ìMienie przekazane so≥ectwuî w ß31 ust. 2
dodaje siπ punkt 2 o treúci:
ì2) dz. 281 pow. 0.45.00 ha zabudowana budynkiem by≥ej
szko≥y podstawowej w BorÛwcuÑ.

ß2
w za≥πczniku nr 17 ìStatut So≥ectwa Pierzchnoî ñ do uchwa≥y
jak w ß1:
1. W rozdziale V ìMienie przekazane so≥ectwuî w ß31 ust. 2
dodaje siÍ punkt 3 o treúci:
ì3) dz.109 pow. 1.09.00 ha. zabudowana budynkiem by≥ej
szko≥y podstawowej w PierzchnieÑ.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie w 14 dni od daty og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega opublikowaniu na tablicach og≥oszeÒ w UrzÍdzie Miejskim w KÛrniku oraz we wsiach BorÛwiec i Pierzchno oraz w prasie lokalnej.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXX/379/2001 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 9 marca 2001 r.
w sprawie uznania za pomnik przyrody alei drzew rosnπcych wzd≥uø drogi gruntowej biegnπcej od wsi Kromolice w kierunku
do wsi Runowo
Na podstawie art. 34, w zwiπzku z art. 13 ust. 1 pkt 6 lit. a
ustawy z dnia 16 paüdziernika 1991 roku o ochronie przyrody
(Dz.U. Nr 114, poz. 492 z pÛün.zm.) Rada Miejska w KÛrniku
uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Uznaje siÍ za pomnik przyrody alejÍ drzew rosnπcych wzd≥uø
drogi biegnπcej od wsi Kromolice w kierunku wsi Runowo.
2. Dok≥adana lokalizacja alei okreúlona jest na mapce poglπdowej
stanowiπcej za≥πcmik nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Droga biegnπca od wsi Kromolice w kierunku wsi Runowo jest
oznaczona w ewidencji gruntÛw jako dzia≥ka nr 3, ktÛrej w≥aúcicielem jest gmina KÛrnik.
ß3
Ochrona walorÛw pomnika przyrody bÍdzie realizowana przez
wprowadzenie stosownych zakazÛw i nakazÛw.
1. Wprowadza siÍ zakaz:
ñ niszczenia i uszkadzania drzew i innych roúlin, w tym
rÛwnieø porastajπcych drogÍ, chyba øe uniemoøliwiajπ
przejazd,
ñ wysypywania, zakopywania i wylewania nieczystoúci oraz
innych odpadÛw pod kaødπ postaciπ,

ñ
ñ

stawiania ambon myúliwskich,
ruchu pojazdÛw spalinowych, za wyjπtkiem pojazdÛw
naleøπcych do w≥aúciciela gruntÛw, z ktÛrymi graniczy
aleja.
2. Naleøy wyznaczyÊ i uzgodniÊ z w≥aúcicielami (zarzπdcami)
okolicznych pÛl miejsca zjazdÛw z drogi na pola.
3. Zaleca siÍ dosadzenie drzew i krzewÛw w wybranych miejscach alei w celu jej odnowienia i wzbogacenia nowymi
gatunkami.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß5
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie w 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu poprzez wywieszenie na tablicy
og≥oszeÒ w siedzibie UrzÍdu Miejskiego oraz na terenie
gminy.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXII/173/2001 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE
z dnia 20 marca 2001 r.
w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury
Na podstawie art. 7ust. 1 pkt 9 art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15
oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, zm. Dz.U.
Nr 58, poz. 261, Dz.U. Nr 106, poz. 496, Dz.U. Nr 132, poz. 622,
Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Dz. U. Nr 123, poz. 775, Dz.U.
Nr 107, poz. 686, Dz.U. Nr 113, poz. 734, Dz.U. Nr 106,
poz. 679, Dz.U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, Dz.U. Nr 162,
poz. 1126; z 2000 r. Dz.U. Nr 26, poz. 306, Dz.U. Nr 48,
poz. 552; Dz.U. Nr 62, poz. 718; Dz.U. Nr 88, poz. 985; Dz.U.
Nr 91, poz. 1009; Dz.U. Nr 95, poz. 1041) w zwiπzku z art. 9
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 13,
poz. 123) Rada Miejska w Sierakowie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Nadaje siÍ statut gminnej instytucji kultury wystÍpujπcej pod
nazwπ:
ìSierakowski Oúrodek Kultury i Sportuî, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Dyrektorowi Sierakowskiego
Oúrodka Kultury i Sportu.
ß3
Traci moc dotychczasowy statut nadany Sierakowskiemu Oúrodkowi Kultury i Sportu przez Zarzπd Gminy SierakÛw.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Stanis≥aw Michalak

Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXII/173/2001
Rady Miejskiej
z dnia 20 marca 2001 r.

STATUT
Sierakowskiego Oúrodka Kultury i Sportu

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Sierakowski Oúrodek Kultury i Sportu, zwany dalej SOKiS dzia≥a
na podstawie:
a) ustawy z dnia 25 paüdziernika 1991 roku o organizowaniu
i prowadzeniu dzia≥alnoúci kulturalnej (t.j. Dz.U. 1997 r.
Nr 110, poz. 721 z pÛün.zm.),
b) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.zm.),
c) postanowieÒ niniejszego statutu.
ß2
1) Sierakowski Oúrodek Kultury i Sportu jest gminnπ jednostkπ
organizacyjnπ o statusie instytucji kultury prowadzπcπ w szczegÛlnoúci dzia≥alnoúÊ w zakresie upowszechniania kultury,
objÍtπ budøetem Gminy SierakÛw.
2) SOKiS posiada osobowoúÊ prawnπ i samodzielnie prowadzi
gospodarkÍ finansowπ.
ß3
Siedziba SOKiS mieúci siÍ w Sierakowie, a terenem dzia≥ania jest
miasto i gmina SierakÛw.
ß4
Bezpoúredni nadzÛr nad SOKiS sprawuje Burmistrz Gminy SierakÛw.

ROZDZIA£ II
Cele i zakres dzia≥ania
ß5
SOKiS s≥uøy zaspokajaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych spo≥eczeÒstwa oraz promowaniu i realizacji wszelkich us≥ug z zakresu
sportu i masowej kultury fizycznej.
ß6
Do szczegÛ≥owego zakresu dzia≥aÒ SOKiS naleøy:
1. Upowszechnianie dÛbr kulturalnych,
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2. Rozwijanie zainteresowaÒ umys≥owych i artystycznych,
3. Podnoszenie kultury øycia codziennego,
4. Prowadzenie pracowni artystycznych dla dzieci, m≥odzieøy
i doros≥ych,
5. Organizacja czasu wolnego mieszkaÒcom gminy,
6. Tworzenie i upowszechnianie scenicznych programÛw artystycznych,
7. Organizowanie imprez oúwiatowych i rozrywkowych (konkursy w rÛønych dziedzinach sztuki),
8. Organizowanie koncertÛw, imprez plenerowych i przeglπdÛw,
9. Merytoryczna pomoc w organizowaniu rÛønych form øycia
kulturalnego úrodowisk lokalnych
10. UdostÍpnianie bazy sportowej i rekreacyjnej wed≥ug zapotrzebowania spo≥ecznego:
a) klubom i zwiπzkom sportowym
b) placÛwkom oúwiatowym dzia≥ajπcym na terenie miasta
i gminy (szko≥y podstawowe, gimnazja),
c) organizacjom spo≥ecznym i zak≥adom pracy,
d) osobom indywidualnym.
11. Prowadzenia dzia≥alnoúci propagandowej i reklamowej z zakresu dzia≥aÒ oúrodka.
ß7
1. SOKiS moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ gospodarczπ, z ktÛrej
przychody przeznaczone sπ na:
a) realizacjÍ celÛw statutowych,
b) pokrywanie kosztÛw dzia≥alnoúci bieøπcej i p≥acy.
2. Dzia≥alnoúÊ o ktÛrej mowa w pkt. 1, w szczegÛlnoúci polega na:
a) wynajmowaniu pomieszczeÒ na cele kulturalne i handlowe
oraz na doraüne potrzeby organizacji spo≥ecznych,
b) prowadzeniu ma≥ej gastronomii oraz drobnego handlu,
c) prowadzeniu dzia≥alnoúci wydawniczej,
d) odp≥atnym doradztwie (w dziedzinach zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ statutowπ),
e) úwiadczeniu us≥ug transportowych.

ROZDZIA£ III
Organy SOKiS i jego organizacja
ß8
Na czele SOKiS stoi Dyrektor, ktÛry kieruje jego dzia≥alnoúciπ,
reprezentuje Oúrodek Kultury i Sportu na zewnπtrz i jest za niego
odpowiedzialny, w szczegÛlnoúci zaú przed organami gminy.
Dyrektora powo≥uje i odwo≥uje Zarzπd Gminy SierakÛw.
1. Do zakresu dzia≥anie dyrektora naleøy, w szczegÛlnoúci:
a) kierowanie bieøπcπ dzia≥alnoúciπ,
b) reprezentowanie SOKiS na zewnπtrz,
c) zarzπdzanie majπtkiem SOKiS,
d) zatrudnianie i zwalnianie pracownikÛw,
e) wydawanie zarzπdzaÒ, instrukcji i poleceÒ s≥uøbowych,
f) ustalanie rocznego planu dzia≥alnoúci oraz rocznego planu
finansowego,
g) wystÍpowanie w zaleønoúci od potrzeb z wnioskami
o udzielenie dotacji na realizacjÍ zadaÒ objÍtych mecenatem paÒstwa i na dofinansowanie bieøπcych zadaÒ w≥asnych.
2. Do dokonywania czynnoúci prawnych w imieniu SOKiS
upowaøniony jest samodzielnie dyrektor lub jego pe≥nomocnik
dzia≥ajπcy w granicach udzielonego pe≥nomocnictwa

Poz. 647

3. Jeøeli czynnoúÊ prawna obejmuje rozporzπdzenie mieniem
lub moøe spowodowaÊ powstanie zobowiπzaÒ finansowych,
do skutecznoúci oúwiadczenia woli wymagana jest kontrasygnata g≥Ûwnego ksiÍgowego.
ß9
1. Dyrektor SOKiS w miarÍ potrzeb i posiadanych úrodkÛw na
wynagrodzenie zatrudnia pracownikÛw dzia≥alnoúci podstawowej, administracyjnej i obs≥ugi.
2. Dyrektor moøe zatrudniÊ specjalistÛw rÛønych dziedzin zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ SOKiS w charakterze sta≥ych pracownikÛw jak rÛwnieø na umowy zlecenie.
ß10
1. Dyrektor i pracownicy SOKiS powinni posiadaÊ kwalifikacje
odpowiednie do zajmowanych stanowisk okreúlone w odrÍbnych przepisach.
2. Wynagrodzenia pracownikÛw SOKiS ustalane jest w oparciu
o Regulamin wynagradzania ustalony przez pracodawcÍ.
ß11
SzczegÛ≥owπ organizacjÍ wewnÍtrznπ SOKiS ustala dyrektor
w regulaminie organizacyjnym podlegajπcym zatwierdzeniu przez
Zarzπd Gminy.

ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa
ß12
1. SOKiS jako instytucja kultury prowadzπca w szczegÛlnoúci
dzia≥alnoúÊ w zakresie upowszechniania kultury jest finansowana przez budøet Gminy SierakÛw.
Budøet SOKiS moøe byÊ wzbogacony dziÍki úrodkom finansowym pochodzπcym z innych ürÛde≥ finansowych, zw≥aszcza
zaú dotacji celowych i darowizn oraz dochodÛw w≥asnych.
2. èrÛd≥ami úrodkÛw finansowych sπ:
a) wp≥ywy z dzia≥alnoúci statutowej i gospodarczej,
b) dotacje z budøetu gminy (powiatu, wojewÛdztwa),
c) darowizny, spadki, zapisy,
d) kredyty bankowe,
e) odsetki z lokat bankowych,
f) inne dozwolone prawem m.in. sponsoring.
ß13
SOKiS moøe prowadziÊ dzia≥alnoúÊ zarobkowπ na zasadach
okreúlonych w odrÍbnych przepisach. DochÛd z dzia≥alnoúci
zarobkowej s≥uøy realizacji zadaÒ statutowych.
ß14
Podstawπ gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy
opracowany w oparciu o otrzymanπ dotacjÍ z budøetu gminy
oraz planowane dochody w≥asne.

ROZDZIA£ V
Przepisy koÒcowe
ß15
Zmiany statutu mogπ byÊ dokonane w trybie okreúlonym dla
jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXII/148/2001 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 14 marca 2001 r.
zmieniajπca uchwa≥Í w sprawie wyraøenia zgody na udzielenie bonifikat przy sprzedaøy lokali mieszkalnych stanowiπcych
w≥asnoúÊ Powiatu Kaliskiego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z pÛün. zm.)
oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomoúciami (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co nastÍpuje:

2) po pkt 1 dodaje siÍ pkt la w brzmieniu:
ì1a) przy sprzedaøy lokali mieszkalnych po≥oøonych w miejscowoúci OpatÛwek przy ul. Parkowej 1 do:
a) 99% ñ przy zap≥acie jednorazowej,
b) 10% ñ przy roz≥oøeniu na ratyî.

ß1
W uchwale Nr XVI/124/2000 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia
20 czerwca 2000 roku w sprawie wyraøenia zgody na udzielenie
bonifikat przy sprzedaøy lokali mieszkalnych stanowiπcych w≥asnoúÊ Powiatu Kaliskiego w ß1 wprowadza siÍ nastÍpujπce
zmiany:
1) w pkt 1 po wyrazie ìOpatÛwekî dodaje siÍ wyrazy ìprzy ul.
Parkowej 10î,

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu Kaliskiego.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) Hieronim Kasprzak

649
UCHWA£A Nr XXII/147/2001 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 14 marca 2001 r.
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoúciami gruntowymi stanowiπcymi mienie Powiatu Kaliskiego
Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzπdzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578
z pÛün.zm.), Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
Uchwa≥a okreúla zasady gospodarowania nieruchomoúciami
stanowiπcymi mienie Powiatu Kaliskiego. Nieruchomoúci te
mogπ byÊ przedmiotem obrotu. W szczegÛlnoúci nieruchomoúci
gruntowe mogπ byÊ przedmiotem sprzedaøy, zamiany i zrzeczenia
siÍ, oddania w uøytkowanie wieczyste, w najem lub dzierøawÍ,
uøyczenia, oddania w trwa≥y zarzπd, a takøe mogπ byÊ obciπøane
ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz byÊ przedmiotem
darowizny, jak rÛwnieø mogπ byÊ oddane do zarzπdzania.

ß2
IlekroÊ w uchwale jest mowa o:
1) ustawie ñ rozumie siÍ przez to ustawÍ z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami (jedn. tekst Dz.U.
z 2000 r. Nr 46, poz. 543),
2) nieruchomoúci gruntowej ñ naleøy przez to rozumieÊ grunt
wraz z czÍúciami sk≥adowymi z wy≥πczeniem budynkÛw
i lokali, jeøeli stanowiπ odrÍbny przedmiot w≥asnoúci,
3) zasobie nieruchomoúci ñ naleøy przez to rozumieÊ nieruchomoúci stanowiπce w≥asnoúÊ Powiatu Kaliskiego, nie oddane
w uøytkowanie wieczyste lub w trwa≥y zarzπd, a takøe nie
obciπøone prawem uøytkowania,
4) zarzπdzaniu nieruchomoúciπ ñ naleøy przez to rozumieÊ
dokonywanie czynnoúci okreúlonych w art. 185 ust. 1 ustawy,
5) celu publicznym ñ naleøy przez to rozumieÊ cele okreúlone
w art. 6 ustawy,
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6) wartoúci nieruchomoúci ñ naleøy przez to rozumieÊ wartoúÊ
rynkowπ nieruchomoúci gruntowej, ustalonπ przez rzeczoznawcÍ majπtkowego na zasadach okreúlonych w art.151
ustawy.

alnie obowiπzujπcej uchwale budøetowej, okreúlajπcej wysokoúÊ
kwoty, do ktÛrej Zarzπd Powiatu moøe samodzielnie zaciπgaÊ
zobowiπzania.

ß3
Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ sprzedawane osobom fizycznym i osobom prawnym albo oddane tym osobom w uøytkowanie wieczyste, uøytkowanie, uøyczenie, dzierøawÍ lub najem.

ROZDZIA£ III
Zbywanie nieruchomoúci gruntowych
ß9
1. Zbycie nieruchomoúci gruntowych moøe nastπpiÊ w drodze:
1) umowy kupna-sprzedaøy
2) oddania w uøytkowanie wieczyste,
3) zamiany,
4) darowizny,
5) przeniesienia w≥asnoúci nieruchomoúci gruntowej na rzecz
Skarbu PaÒstwa, na cele okreúlone w art. 61 ustawy.
2. Zbycie nieruchomoúci gruntowej moøe nastπpiÊ w ca≥oúci
lub w czÍúci.

ß4
Samorzπdowym jednostkom organizacyjnym nie posiadajπcym
osobowoúci prawnej nieruchomoúci gruntowe oddaje siÍ w trwa≥y
zarzπd.
Jednostkom tym mogπ takøe byÊ oddane nieruchomoúci gruntowe w uøyczenie, dzierøawÍ lub najem jak rÛwnieø mogπ byÊ
przekazane do zarzπdzania.
ß5
Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ zarzπdzane wy≥πcznie przez
osoby posiadajπce licencjÍ zawodowπ w zakresie zarzπdzania
nieruchomoúciami lub przez podmioty gospodarcze, jeøeli zarzπdzanie bÍdzie wykonywane przez osoby posiadajπce takie licencje
zawodowe.

ROZDZIA£ II
Nabywanie nieruchomoúci gruntowych
ß6
Dopuszcza siÍ nabywanie nieruchomoúci gruntowych:
1) na tworzenie zasobu nieruchomoúci,
2) na cele publiczne,
3) w celu zniesienia wspÛ≥w≥asnoúci przy zachowaniu kryterium ekonomicznego lub efektu przestrzennego,
4) wpisanych do rejestru zabytkÛw w celu ich zachowania jako
dziedzictwa kultury,
5) na inne cele zwiπzane z realizacjπ zadaÒ w≥asnych.
ß7
1. Nabywanie nieruchomoúci gruntowych na cele okreúlone
w ß 6 moøe nastπpiÊ w drodze:
1) umowy kupna -sprzedaøy,
2) zamiany,
3) nieodp≥atnego oddania w uøytkowanie wieczyste przez
Skarb PaÒstwa lub jednostkÍ samorzπdu terytorialnego,
4) wyw≥aszczania,
5) darowizny,
6) przyjÍcia spadku lub zapisu,
7) zrzeczenia przez samorzπdowπ osobÍ prawnπ,
2. Nabycie na cele inne niø okreúlone w ß6 moøe nastπpiÊ
w drodze:
1) zamiany,
2) darowizny,
3) przyjÍcia spadku lub zapisu,
4) zrzeczenia przez samorzπdowπ osobÍ prawnπ.
ß8
Nabycie nieruchomoúci gruntowej w ramach jednej umowy
moøe nastπpiÊ za cenÍ nie wyøszπ od kwoty ustalonej w aktu-

ß10
1. Nieruchomoúci gruntowe zabudowane lub przeznaczone
pod zabudowÍ, na cele zwiπzane z dzia≥alnoúciπ gospodarczπ
mogπ byÊ oddane w uøytkowanie wieczyste na okres do
99 lat.
2. Nieruchomoúci gruntowe oddane w uøytkowanie wieczyste,
o ktÛrych mowa w ust. 1 mogπ byÊ sprzedane na rzecz
uøytkownika wieczystego po ich zabudowaniu lub zagospodarowaniu w sposÛb okreúlony w umowie o oddanie w uøytkowanie wieczyste.
3. Pozosta≥e nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ sprzedane lub
oddane w uøytkowanie wieczyste na okres 99 lat.
4. Dopuszcza siÍ sprzedaø na rzecz najemcÛw wyodrÍbnionych
lokali mieszkalnych na zasadach okreúlonych odrÍbnπ
uchwa≥π.
ß11
Sprzedaø nieruchomoúci gruntowych albo oddanie w uøytkowanie
wieczyste nastÍpuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie zobowiπzujπcymi w tym zakresie przepisami.
ß12
Nieruchomoúci gruntowe przeznaczone na realizacjÍ celÛw
publicznych, pod budownictwo mieszkaniowe i realizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej, zwalnia siÍ z obowiπzku zbycia
w drodze przetargu, jeøeli cele te bÍdπ realizowane przez
podmioty, dla ktÛrych sπ celami statutowymi i ktÛrych dochody
przeznaczone sπ w ca≥oúci na dzia≥alnoúÊ statutowπ.
ß13
1. Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ przedmiotem darowizny
na cele publiczne, dokonanej na rzecz Skarbu paÒstwa lub
jednostek samorzπdu terytorialnego.
2. W umowie darowizny naleøy okreúliÊ cel, na ktÛry nieruchomoúÊ jest darowana.
W przypadku niewykorzystania nieruchomoúci gruntowej na
ten cel, darowizna winna byÊ odwo≥ana.
3. Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ nieodp≥atnie obciπøone
na rzecz Skarbu PaÒstwa lub jednostek samorzπdu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.
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4. Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ przedmiotem zamiany
ze Skarbem PaÒstwa lub jednostkami samorzπdu terytorialnego w zakresie:
1) zamiany w≥asnoúci nieruchomoúci,
2) zamiany w≥asnoúci nieruchomoúci na prawo uøytkowania
wieczystego,
3) zamiany prawa uøytkowania wieczystego na prawo w≥asnoúci nieruchomoúci,
4) zamiany praw uøytkowania wieczystego nieruchomoúci,
bez obowiπzku dokonania dop≥at w przypadku rÛønej
wartoúci zamienianych nieruchomoúci gruntowych.
5. Sprzedaø nieruchomoúci gruntowych za cenÍ obniøonπ, nieodp≥atnie oddanie nieruchomoúci gruntowych w uøytkowanie
wieczyste, nieodp≥atne obciπøenie nieruchomoúci gruntowych ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz zamiana
nieruchomoúci gruntowych, o ktÛrych mowa w ust. 1-4,
moøe nastπpiÊ w odniesieniu do nieruchomoúci gruntowych
przeznaczonych:
1) na realizacjÍ celÛw publicznych,
2) na realizacjÍ budownictwa mieszkaniowego i realizacjÍ
urzπdzeÒ infrastruktury technicznej zwiπzanej z tym budownictwem, jeøeli cel ten bÍdzie realizowany przez
Skarb PaÒstwa lub jednostkÍ samorzπdu terytorialnego.
ß14
W przypadku roz≥oøenia na raty ceny sprzedaøy nieruchomoúci
gruntowej lub pierwszej op≥aty za oddanie nieruchomoúci gruntowych w uøytkowanie wieczyste, jeøeli zbycie nastÍpuje w drodze
bezprzetargowej, Rada Powiatu moøe ustaliÊ umowne stawki
oprocentowania.
ß15
Zarzπd Powiatu moøe udzieliÊ bonifikaty do 50% ustalonych
op≥at rocznych z tytu≥u trwa≥ego zarzπdu, jeøeli nieruchomoúÊ
jest oddawana na cele budownictwa mieszkaniowego, na realizacjÍ urzπdzeÒ infrastruktury technicznej oraz realizacjÍ innych
celÛw publicznych, jednostkom organizacyjnym, ktÛre prowadzπ
dzia≥alnoúÊ charytatywnπ, opiekuÒczπ, kulturalnπ, leczniczπ, oúwiatowπ, naukowπ, badawczo-rozwojowπ, wychowawczπ, sportowo-turystycznπ, na cele nie zwiπzane z dzia≥alnoúciπ zarobkowπ.

ROZDZIA£ IV
Najem i dzierøawÍ
ß16
Przedmiotem najmu i dzierøawy na okres d≥uøszy niø 3 lata mogπ
byÊ nieruchomoúci gruntowe przeznaczone na cele nie rolnicze
oraz nieruchomoúci gruntowe uøytkowane rolniczo dla ktÛrych
plany miejscowe nie przewidujπ zmiany ich dotychczasowej
funkcji lub gdy cele okreúlone w planie nie bÍdπ realizowane
w okresie d≥uøszym niø 3 lata.

Poz. 649

2. Uøyczenie nieruchomoúci gruntowej na czas nieoznaczony
moøe byÊ dokonane w celu prowadzenia na niej dzia≥alnoúci
charytatywnej i opiekuÒczej, kulturalnej, leczniczej, oúwiatowej, naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub
sportowo-turystycznej, na cele nie zwiπzane z dzia≥alnoúciπ
zarobkowπ.
3. W innych przypadkach uøyczenie nieruchomoúci gruntowych
moøe byÊ dokonane na czas oznaczony nie d≥uøszy niø 3 lata.
ß18
1. Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ obciπøone prawem uøytkowania za wynagrodzeniem na czas oznaczony lub na czas
nieoznaczony.
2. Obciπøenie prawem uøytkowania nieruchomoúci gruntowych,
dla ktÛrych plany miejscowe przewidujπ zmiany ich dotychczasowej funkcji, moøe nastπpiÊ na okres do 3 lat.
3. Oddanie nieruchomoúci gruntowych w nieodp≥atne uøytkowanie moøe nastπpiÊ w celu prowadzenia na niej dzia≥alnoúci
charytatywnej i opiekuÒczej, kulturalnej, leczniczej, oúwiatowej,
naukowej, badawczo-rozwojowej, wychowawczej lub sportowo-turystycznej na cele nie zwiπzane z dzia≥alnoúciπ zarobkowπ.
ß19
1. Na nieruchomoúciach gruntowych mogπ byÊ ustanowione
s≥uøebnoúci gruntowe i osobiste nieodp≥atnie na rzecz w≥aúcicieli wyodrÍbnionych lokali mieszkalnych nabywanych
w drodze pierwszeÒstwa i za odpowiednim wynagrodzeniem
na inne cele.
2. Przeprowadzenie na nieruchomoúciach przewodÛw i urzπdzeÒ do przesy≥ania p≥ynÛw, pary, gazÛw i energii elektrycznej,
urzπdzeÒ ≥πcznoúci publicznej lub innych podziemnych i nadziemnych obiektÛw i urzπdzeÒ niezbÍdnych do korzystania
z tych przewodÛw i urzπdzeÒ odbywa siÍ na warunkach
okreúlonych przez Zarzπd Powiatu.

ROZDZIA£ VI
Postanowienia koÒcowe
ß20
Decyzje Zarzπdu Powiatu w sprawie nabywania, zbywania,
obciπøania, najmu lub wydzierøawiania nieruchomoúci gruntowych na okres d≥uøszy niø 3 lata wymaga pozytywnej opinii
Komisji, budøetu, finansÛw i promocji w tych sprawach, w ktÛrych
wartoúÊ ceny wywo≥awczej transakcji przekracza wartoúÊ 5%
aktualnego budøetu Powiatu Kaliskiego.
ß21
Zarzπd Powiatu zobowiπzany jest gospodarowania nieruchomoúciami gruntowymi w sposÛb zgodny z zasadami prawid≥owej
gospodarki.
ß22
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu Kaliskiego.

ROZDZIA£ V
UdostÍpnianie i obciπøanie nieruchomoúci gruntowych
ß17
1. Nieruchomoúci gruntowe mogπ byÊ udostÍpnione w formie
uøyczenia na czas oznaczony lub na czas nieoznaczony.

ß23
Traci moc Uchwa≥a Nr X/76/99 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia
30 wrzeúnia 1999r w sprawie ustalenia zasad nabywania
nieruchomoúci w drodze darowizny.
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ß24
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Hieronim Kasprzak
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SPRAWOZDANIE ZARZ•DU GMINY KOTLIN Z WYKONANIA BUDZETU GMINY KOTLIN
ZA 2000 ROK
CZ å∆ OPISOWA
Budøet gminy na rok 2000 zosta≥ uchwalony uchwa≥π Rady
Gminy w dniu 30 grudnia 1999 r. Nr XVIII/101/99.
Sprawozdanie z wykonania budøetu sk≥ada siÍ z dwÛch
czÍúci: opisowej i tabelarycznej, a opracowano je wg obowiπzujπcej klasyfikacji budøetowej.
Sprawozdanie uwzglÍdnia wykonanie planÛw finansowych
jednostek budøetowych úrodkÛw specjalnych i funduszy celowych.
Uchwalony budøet po stronie dochodÛw wynosi≥ kwotÍ
6.746. 719 z≥., a po stronie wydatkÛw 6.676.719 z≥.
Na zadania zlecone plan dochodÛw zosta≥ uchwalony w wysokoúci 563.400 z≥., natomiast na zadania powierzone zosta≥
uchwalony plan w wysokoúci 17.000 z≥.
Budøet ogÛ≥em po stronie dochodowej wynosi≥ 7.327.119 z≥.,
a po stronie wydatkowej wynosi≥ 7.257.119 z≥.
Budøet gminy wykazywa≥ nadwyøkÍ dochodÛw nad wydatkami o kwotÍ 70.000 z≥., ktÛrπ to przeznacza siÍ na sp≥atÍ raty
kredytu. RÛwnieø na sp≥atÍ raty kredytu przeznacza siÍ wolne
úrodki z lat ubieg≥ych w wysokoúci 80.000 z≥.
W toku realizacji budøetu zachodzi≥y zmiany podlegajπce na:
ñ zmianie wysokoúci dotacji celowej
ñ zwiÍkszeniu dochodÛw w≥asnych
ñ zmianie wysokoúci subwencji z budøetu paÒstwa
ñ zwiÍkszeniu wydatkÛw budøetowych.
Zmiany te zosta≥y wprowadzone do budøetu przez RadÍ Gminy
na podstawie uchwa≥.

I. DOCHODY
Po dokonaniu zmian plan budøetu gminy przedstawia siÍ nastÍpujπco:
ñ plan dochodÛw wg uchwa≥y Rady
7.327.119 z≥.
ñ zwiÍkszenie dotacji celowej na zadania zlecone 210.934 z≥.

ñ
ñ
ñ
ñ

zwiÍkszenie dotacji celowej na zadania w≥asne 132.066 z≥.
zwiÍkszenie subwencji
52.100 z≥.
zwiÍkszenie dochodÛw w≥asnych
861.806 z≥.
plan dochodÛw gminy po zmianach
8.584.025 z≥.
Budøet gminy za rok 2000 zosta≥ wykonany po stronie
dochodÛw w wysokoúci 8.435.898 z≥. tj. 98,27%, a po stronie
wydatkÛw w wysokoúci 7.845.224 z≥. tj. 97,29%.
Wykonanie planu dochodÛw w uk≥adzie dzia≥Ûw, rozdzia≥Ûw
i paragrafÛw przedstawia za≥πcznik Nr 1.
WysokoúÊ uzyskanych dochodÛw w budøecie za 2000 rok
ukszta≥towa≥a siÍ poniøej wielkoúci zaplanowanych.
Z przedstawionych danych wynika, øe w ramach niektÛrych
dzia≥Ûw wykonano ponadplanowe wp≥ywy, inne natomiast nie
osiπgnÍ≥y pe≥nej realizacji, co wymaga omÛwienia:
DZIA£ 40 ROLNICTWO
Plan
134.000 z≥.
Wykonanie 176.739 z≥.
Co stanowi 131,89%
W ramach tego dzia≥u uzyskano dochody z nastÍpujπcych
tytu≥Ûw:
ñ czynsz dzierøawny za dzierøawÍ gruntÛw
15.504 z≥.
ñ wp≥ywy ze sprzedaøy mienia komunalnego
15.048 z≥.
ñ wp≥ywy za wieczyste uøytkowanie
5.727 z≥.
ñ wp≥ywy za úwiadectwa miejsca pochodzenia zwierzπt
4.920 z≥.
ñ wp≥ywy za wodÍ
131.692 z≥.
ñ odsetki
3.848 z≥.
RealizacjÍ wp≥ywÛw za wodÍ na poszczegÛlne so≥ectwa przedstawia za≥πcznik Nr 6.
DZIA£ 45 LEåNICTWO
Plan
4.000 z≥.
Wykonanie 2.098 z≥.
Co stanowi 52,45%
W ramach tego dzia≥u uzyskano dochody z tytu≥u czynszu
dzierøawnego za tereny ≥owieckie w kwocie 2.098 z≥.
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DZIA£ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan
123.932 z≥.
Wykonanie 124.722 z≥.
Co stanowi 100,64%
W ramach tego dzia≥u uzyskano dochody:
ñ wp≥ywy z czynszu najmu
8.368 z≥.
ñ dotacja na oúwietlenie uliczne
78.932 z≥.
ñ wp≥ywy z op≥aty za úcieki
36.803 z≥.
ñ odsetki
619 z≥.
WysokoúÊ zaleg≥oúci w op≥acie za úcieki przedstawia za≥πcznik
Nr 7.
DZIA£ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI KOMUNALNE
Plan
35.000 z≥.
Wykonanie 31.000 z≥.
Co stanowi 88,57%
W ramach tego dzia≥u uzyskano dotacjÍ celowπ w wysokoúci
31.000 z≥. na zadania inwestycyjne pod nazwπ ìbudowa sieci
gazowejî.
DZIA£ 79 OåWIATA I WYCHOWANIE
Plan
112.836 z≥.
Wykonanie 119.512 z≥.
Co stanowi 105,92%
Dochody tego dzia≥u stanowiπ:
ñ wp≥ywy Z us≥ug -19.543 z≥.
ñ rÛøne dochody -545 z≥.
ñ wp≥ywy za wyøywienie w przedszkolach
36.158
ñ dotacja celowa na zakup podrÍcznikÛw
1.762
ñ dotacja celowa na wyp≥atÍ stypendium dla dzieci 6. 530
ñ dotacja celowa na wdroøenie Karty Nauczyciela 54.974

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

DZIA£ 86 OPIEKA SPO£ECZNA
Plan
726.292 z≥.
Wykonanie 724.498 z≥.
Co stanowi 99,75%
W dziale 86 dochody na przestrzeni 2000 roku stanowi≥y:
ñ dotacje celowe na wyp≥atÍ zasi≥kÛw i sk≥adek ZUS
490.700 z≥.
ñ dotacje celowe na úwiadczenie us≥ug specjalistycznych
4.709 z≥.
ñ dotacje celowe na utrzymanie GOPS
107.000 z≥.
ñ dotacje celowe na pomoc mieszkaniowπ
43.130 z≥.
ñ dotacje celowe na wyp≥atÍ zasi≥kÛw rodzinnych, pielÍgnacyjnych i wychowawczych
28.359 z≥.
ñ dotacje celowe na doøywianie dzieci w szkole 24.100 z≥.
ñ dotacje celowe na op≥acenie sk≥adek zdrowotnych
21.320 z≥.
ñ dotacje celowe z funduszu kombatanckiego
2.480 z≥.
ñ wp≥ywy z us≥ug opiekuÒczych
2.700 z≥.
DZIA£ 89 R”ØNA DZIA£ALNOå∆
Plan
92.137 z≥.
Wykonanie 104.905 z≥.
Co stanowi 113,86%
W ramach tego dzia≥u uzyskano dochody:
ñ wp≥ywy z op≥aty eksploatacyjnej
39.837 z≥.
ñ úrodki na dofinansowanie zadaÒ inwestycyjnych gmin
62.970 z≥.

ñ
ñ

rÛøne dochody
dotacje celowe na przeprowadzenie spisu
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961 z≥.
1.137 z≥.

DZIA£ 90 DOCHODY OD OS”B PRAWNYCH, OD OS”B FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ•CYCH OSOBOWOåCI PRAWNEJ
Plan
3.812.532 z≥.
Wykonanie 3.618.738 z≥.
Co stanowi 94,92%
Dochody tego dzia≥u stanowiπ:
ñ podatek rolny od osÛb prawnych
131.102 z≥.
ñ podatek leúny od osÛb prawnych i fizycznych
7.131 z≥.
stanowi za≥πcznik Nr 5 do sprawozdania:
ñ podatek od nieruchomoúci od osÛb prawnych 987.855 z≥.
Wg z≥oøonych deklaracji przypis netto podatku od nieruchomoúci
od osÛb prawnych wynosi≥ 1.000.307 z≥., a uzyskano 987.855 z≥.,
co stanowi 98,75%. Zaleg≥oúci z tego tytu≥u wynoszπ 12.452 z≥.
Na koniec 2000 roku zobowiπzanie wobec Gminy z tytu≥u nie
uiszczenia podatku od nieruchomoúci posiada dziewiÍÊ jednostek.
ñ podatki i op≥aty lokalne od osÛb prawnych i fizycznych
ukszta≥towa≥y siÍ w wysokoúci 31.224 z≥., w tym:
ñ jednorazowy podatek od posiadania psÛw
1.817 z≥.
ñ op≥ata targowa
29.407 z≥.
ñ podatek od úrodkÛw transportowych od osÛb prawnych
i fizycznych ukszta≥towa≥ siÍ w wysokoúci 75.909 z≥.
Podatek od úrodkÛw transportowych od osÛb prawnych
zrealizowano w 143,06% uzyskujπc wartoúÊ 42.918 z≥., a od
osÛb fizycznych na plan 30.000 z≥. wykonano 32.991 z≥. co
stanowi 109,97%.
RealizacjÍ podatku rolnego przez poszczegÛlne so≥ectwa przedstawia za≥πcznik Nr 3.
Z dokonanej analizy wynika, øe z tytu≥u podatku rolnego Gmina
posiada 52 zalegajπcych podatnikÛw.
ñ przypis netto wynosi≥
297.057 z≥.
ñ zaleg≥oúci na poczπtek roku
32.590 z≥.
ñ nadp≥aty na poczπtek roku
17 z≥.
ñ wp≥aty
289.951 z≥.
ñ zaleg≥oúci na koniec roku
39.868 z≥.
ñ nadp≥aty na koniec roku
189 z≥.
RealizacjÍ podatku od nieruchomoúci od osÛb fizycznych, przedstawia za≥πcznik Nr 4.
Plan dochodÛw podatku od nieruchomoúci od osÛb fizycznych
wynosi≥ 277.000 z≥., a wykonanie 276.949 z≥. co stanowi
99,98%.
ñ przypis netto wynosi≥
282.062 z≥.
ñ zaleg≥oúci na poczπtek roku
14.636 z≥.
ñ nadp≥aty na poczπtek roku
43 z≥.
ñ wp≥aty
276.949 z≥.
ñ zaleg≥oúci na koniec roku
19.804 z≥.
ñ nadp≥aty na koniec roku
98 z≥.
Na koniec roku wobec gminy zalega≥o 140 podatnikÛw w podatku od nieruchomoúci.
W stosunku do zalegajπcych podatnikÛw wys≥ano upomnienia
i wystawiono tytu≥y egzekucyjne.
Dochodem Gminy sπ udzia≥y w podatkach:
ñ w podatku dochodowym od osÛb fizycznych wp≥ywy z tego
tytu≥u na plan 1.012.573 z≥. osiπgnÍ≥y wartoúÊ 898.727 z≥.,
co stanowi 88,76%
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ñ

w podatku dochodowym od osÛb prawnych na plan 2.000 z≥.
wykonanie ukszta≥towa≥o siÍ 6. 642 z≥., co stanowi 332,10%.
Dochody w≥asne Gminy stanowiπ rÛwnieø wp≥ywy z karty
podatkowej, ktÛre zosta≥y zrealizowane w 54,82% osiπgajπc
wysokoúÊ 10.964 z≥.
Do Gminy wp≥ywa teø podatek od spadkÛw i darowizn, ktÛry w
2000 roku wynosi≥ 4.654 z≥., co stanowi 155,13% planu rocznego.
Gmina pozyskuje dochÛd z odsetek za zw≥okÍ, ktÛre ukszta≥towa≥y siÍ na wartoúÊ 11.028 z≥., a wiÍc plan wykonano 134,490/0.
Wp≥ywy z op≥aty skarbowej ≥πcznie z odsetkami ukszta≥towa≥y
siÍ na wartoúÊ 886.602 z≥., a wiÍc dynamika wykonania planu
wynosi 92,91%.
Na koniec 2000 roku zaleg≥oúci podatkowe wynoszπ 106.511,95 z≥.,
a w poszczegÛlnych podatkach przedstawiajπ siÍ nastÍpujπco:
ñ podatek rolny od osÛb prawnych
19.890,72 z≥.
ñ podatek od nieruchomoúci od osÛb prawnych 12.451,94 z≥.
ñ podatek rolny od osÛb fizycznych
39.867,31 z≥.
ñ wp≥ywy z karty podatkowej
7.151,52 z≥.
ñ podatek leúny od osÛb fizycznych
72,70 z≥.
ñ podatek od nieruchomoúci od osÛb fizycznych 19.804,92 z≥.
ñ podatek od spadkÛw i darowizn
150,58 z≥.
ñ podatek od posiadania psa
105,10 z≥.
ñ podatek od posiadania úrodkÛw transportowych
4.931,46 z≥.
ñ op≥ata skarbowa
2.085,70 z≥.

ñ
ñ
ñ
ñ

czÍúÊ
czÍúÊ
czÍúÊ
zwrot

oúwiatowa subwencji ogÛlnej
rekompensujπca subwencji ogÛlnej
podstawowa subwencji ogÛlnej
dochodÛw do UrzÍdu Skarbowego

3.026.737
323.191
25.565
10.921

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

DZIA£ 99 URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY,
KONTROLI I S•DOWNICTWA
Plan
11.003 z≥.
Wykonanie 9.103 z≥.
Co stanowi 82,73%
Dochody tego dzia≥u to:
ñ dotacja celowa na prowadzenie sta≥ego spisu wyborcÛw
891 z≥.
ñ dotacja celowa na przeprowadzenie wyborÛw Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
8.212 z≥.
Niskie wykonanie dochodÛw w stosunku do planowanych
wystπpi≥o we wp≥ywach z czynszu dzierøawnego za tereny
≥owieckie a powodem tego by≥o bardzo niskie zainteresowanie
dzierøawπ tych terenÛw.
Nie wykonano planu dochodÛw we wp≥ywach z tytu≥u us≥ug
opiekuÒczych a powodem tego by≥a rezygnacja podopiecznych
za úwiadczenia wymienionych us≥ug. Bardzo niskie wykonanie
planu dochÛd kszta≥tuje siÍ we wp≥ywach z karty podatkowej
a powodem tego jest brak zdolnoúci p≥atniczej u niektÛrych
podatnikÛw.

II. WYDATKI
DZIA£ 91 ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA
Plan
118.300 z≥.
Wykonanie 120.199 z≥.
Co stanowi 101,60010
Dochody tego dzia≥u to:
ñ dotacja celowa na zadnia zlecone gminie ñ USC, dzia≥alnoúÊ
gospodarcza, sprawy obywatelskie, tajne i obrona cywilna
48.000 z≥.
ñ czynsz najmu za pomieszczenia
6.673 z≥.
ñ rÛøne dochody
4.960 z≥.
ñ op≥ata skarbowa za prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych
60.566 z≥.
DZIA£ 93 BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE
Plan
500 z≥.
Wykonanie 500 z≥.
Co stanowi 100,00%
Dochodem tego dzia≥u by≥a dotacja celowa z przeznaczeniem na
zakup wyposaøenia do magazynu obrony cywilnej.
DZIA£ 94 FINANSE
Plan
38.000 z≥.
Wykonanie 39.312 z≥.
Co stanowi 103,45%
Dochodem tego dzia≥u by≥y odsetki od lokat terminowych
w wysokoúci 39.312 z≥.
DZIA£ 97 R”ØNE ROZLICZENIA
Plan
3.375.493 z≥.
Wykonanie 3.364.572 z≥.
Co stanowi 99,68%
Dochody tego dzia≥u to:

Wydatki za okres sprawozdawczy kszta≥towa≥y siÍ w wysokoúci 7.845.224 z≥. na plan 8.064.025 z≥. to jest 97,29%.
Wykonanie wydatkÛw budøetowych za 2000 rok. w poszczegÛlnych dzia≥ach, rozdzia≥ach i paragrafach klasyfikacji budøetowej
przedstawia za≥πcznik Nr 2.
W budøecie gminy na 2000 rok uchwalona zosta≥a rezerwa
budøetowa w kwocie 45.000 z≥., ktÛra zosta≥a w ciπgu roku
rozdysponowana uchwa≥π Rady Gminy. Wykonanie wydatkÛw
budøetowych w poszczegÛlnych dzia≥ach przedstawia siÍ nastÍpujπco:
DZIA£ 40 ROLNICTWO
Plan
790.500 z≥.
Wykonanie 754.123 z≥.
Co stanowi 95,40%
Wydatki tego dzia≥u to:
ñ zakup podchlorynu sodu do hydroforni
495
ñ zakup energii elektrycznej do hydroforni
29.406
ñ zakup wody z RSP
136.856
ñ remont, naprawa i konserwacja hydroforni
64.089
ñ remont i naprawa sieci wodociπgowej
13.400
ñ badanie jakoúci wody
856
ñ wykonanie prac geodezyjnych i map
9.663
ñ wykonanie konserwacji rowu
10.858
ñ wydatki na finansowanie zadaÒ inwestycyjnych
488.500
DZIA£ 50 TRANSPORT
Plan
309.620 z≥.
Wykonanie 307.653 z≥.
Co stanowi 99,36%

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 38

W
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

ó 1507 ó

ramach wydatkÛw tego dzia≥u sfinansowano:
zakup øuøla na drogi
4. 032 z≥.
remont i naprawa drÛg
34.274 z≥.
wykonanie oznakowania drÛg
5.835 z≥.
nadzÛr inwestorski na drogach
3.992 z≥.
wydatki na finansowanie zadaÒ inwestycyjnych w drogach
259.520 z≥.

DZIA£ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA
Plan
551.787 z≥.
Wykonanie 525.846 z≥.
Co stanowi 95,30%
ROZDZIA£ 7221 OCZYSZCZANIE MAST I GMIN
PIan
22.500 z≥.
Wykonanie 19.288 z≥.
Co stanowi 85,72%
årodki finansowe wydatkowano na:
ñ zakup sadzonek drzew i krzewÛw oraz úrodki ochrony roúlin
5.422 z≥.
ñ utrzymanie czystoúci w gminie wywÛz úmieci i us≥ugi transportowe
13.866 z≥.
ROZDZIA£ 7262 OåWIETLENIE ULIC
Plan
293.932 z≥.
Wykonanie 272.808 z≥.
Co stanowi 92,81%
årodki finansowe wydatkowano na:
ñ zakup lamp i oúwietlenia ulicznego
1.100
ñ zakup energii elektrycznej
111.860
ñ eksploatacja i konserwacja oúwietlenia ulicznego
39.848
ñ wydatki na finansowanie zadaÒ inwestycyjnych
120.000
ROZDZIA£ 7395 POZOSTA£A DZIA£ALNOå∆
Plan
235.355 z≥.
Wykonanie 233.750 z≥.
Co stanowi 99,32%
Wydatkowano úrodki finansowe na:
ñ zakup energii elektrycznej
1.580
ñ zakup materia≥Ûw do remontu budynkÛw komunalnych
3.249
ñ zakup trawy
3.600
ñ zakup materia≥Ûw do remontu placu zabaw
1.310
ñ zakup sadzonek drzew i krzewÛw na place gminne
8.265
ñ zakup materia≥Ûw do remontu wiat autobusowych 679
ñ zakup pokryw na studzienki kanalizacyjne
387
ñ op≥ata za oczyszczanie úciekÛw
74.694
ñ remont i konserwacja budynkÛw komunalnych 42.486
ñ remont sieci kanalizacyjnej
10.032
ñ remont oúwietlenia na placu handlowym
6.565
ñ wykonanie huútawek na plac zabaw
2.001
ñ wykonanie planu zagospodarowania
8.690
ñ za posadzenie sadzonek drzew i krzewÛw na placu
5.000
ñ utrzymanie palcu handlowego
2.529
ñ ubezpieczenie budynkÛw komunalnych
1.683

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
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wydatki na finansowanie zadaÒ inwestycyjnych 61.000 z≥.

DZIA£ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI KOMUNALNE
Plan
202.000 z≥.
Wykonanie 180.674 z≥.
Co stanowi 89,44%
ROZDZIA£ 7523 OCHOTNICZE STRAØE POØARNE
Plan
84.000 z≥.
Wykonanie 78.424 z≥.
Co stanowi 93,36%
årodki finansowe tego rozdzia≥u wydatkowano na dzia≥alnoúÊ
podstawowπ ochotniczych straøy poøarnych, a mianowicie na:
ñ zakup paliwa i olejÛw
4.810 z≥.
ñ zakup opa≥u dla OSP Kotlin
1.381 z≥.
ñ zakup wyposaøenia (mundury, buty, sprzÍt ≥πcznoúci, prπdnice)
19.103 z≥.
ñ pozosta≥e zakupy
3.460 z≥.
ñ zakup energii elektrycznej
4.041 z≥.
ñ wynagrodzenie kierowcÛw i komendanta gminnego OSP
21.376 z≥.
ñ wymiana opon do samochodu OSP Kotlin
7.037 z≥.
ñ wykonanie stolikÛw i podestu
2.940 z≥.
ñ pozosta≥e us≥ugi
3.621 z≥.
ñ za badanie lekarskie straøakÛw
2.700 z≥.
ñ ubezpieczenie straøakÛw i samochodÛw OSP
7.955 z≥.
ROZDZIA£ 7695 POZOSTA£A DZIA£ALNOå∆
Plan
118.000 z≥.
Wykonanie 102.250 z≥.
Co stanowi 86,65%
W ramach tego rozdzia≥u przekazano dotacjÍ na zadania inwestycyjne pod nazwπ ñ Budowa sieci gazowej w wysokoúci
102.250 z≥.
DZIA£ 79 OåWIATA I WYCHOWANIE
Plan
3.803.135 z≥.
Wykonanie 3.759.364 z≥.
Co stanowi 98,85%
w ramach tego dzia≥u sfinansowano:
ROZDZIA£ 7911 SZKO£Y PODSTAWOWE
Plan
2.520.608 z≥.
Wykonanie 2.483.190 z≥.
Co stanowi 98,52%
årodki tego rozdzia≥u przeznacza siÍ na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
1.536.411
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
113.937
ñ sk≥adka na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
342.389
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
3.484
ñ pomoc zdrowotna dla nauczycieli
3.284
ñ odszkodowanie z tytu≥u wypadku w pracy
1.855
ñ odprawa poúmiertna
2.226
ñ pranie odzieøy ochronnej
647
ñ rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
79.306
ñ materia≥y na remonty
9.414
ñ prenumerata czasopism
2.671

z≥.
z≥.
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zakup artyku≥Ûw biurowych i drukÛw
9.273
zakup úrodkÛw czystoúci
8.886
zakup wyposaøenia
9.768
zakup opa≥u (gaz propan butan, wÍgiel)
50.829
zakup odzieøy ochronnej i úrodkÛw BHP
3.554
wydatki zwiπzane z feriami zimowymi
480
energia elektryczna, cieplna i woda
75.543
abonament i us≥ugi telekomunikacji
7.319
us≥ugi transportowe
3. 566
za oczyszczanie úciekÛw
1.795
op≥aty pocztowe
375
obs≥uga KZP
1.578
remonty i naprawy urzπdzeÒ
11.341
abonament RTV
613
zwrot kosztÛw podrÛøy dzieci
370
nagrody dla dzieci biorπcych udzia≥ w konkursach 133
badania okresowe pracownikÛw
1.198
zakup pomocy naukowych i ksiπøek
6.951
odpis na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
93.994
wydatki na inwestycje
100.000

ROZDZIA£ 7912 GIMNAZJA
Plan
466.338 z≥.
Wykonanie 465.843 z≥.
Co stanowi 99,90%
årodki pieniÍøne tego rozdzia≥u przeznaczono na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
311.902
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.146
ñ sk≥adka na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
64.992
ñ pranie odzieøy ochronnej
49
ñ rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
11.718
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
1.104
ñ zakup úrodkÛw czystoúci
796
ñ zakup artyku≥Ûw biurowych i drukÛw
1.709
ñ zakup wyposaøenia
139
ñ zakup materia≥Ûw na remonty
394
ñ zakup odzieøy ochronnej i úrodkÛw BHP
594
ñ zakup opa≥u (gaz propan butan, wÍgiel)
11.935
ñ pozosta≥e zakupy
152
ñ prenumerata czasopism
770
ñ zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody
16.999
ñ za oczyszczanie úciekÛw
553
ñ us≥ugi telekomunikacyjne i pocztowe
353
ñ obs≥uga KZP
160
ñ pozosta≥e us≥ugi
1.927
ñ szkolenia i kursy pracownikÛw
11.670
ñ badania okresowe pracownikÛw
132
ñ zwrot kosztÛw podrÛøy dzieci
59
ñ nagrody za udzia≥ w konkursach
110
ñ zakup pomocy naukowych i ksiπøek
2.260
ñ odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
21.220
ROZDZIA£ 7913 DOWOØENIE UCZNI”W DO SZK”£
Plan
89.000 z≥.
Wykonanie 88.157 z≥.
Co stanowi 99,05%
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årodki finansowe tego rozdzia≥u przeznaczono na:
ñ wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
9.382 z≥.
ñ sk≥adka na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
1.527 z≥.
ñ dowÛz uczniÛw do szkÛ≥
77 248 z≥.
ROZDZIA£ 7941 INTERNATY I STYPENDIA DLA UCZNI”W
årodki finansowe w kwocie 6.700 z≥. przeznaczono na wyp≥atÍ
stypendiÛw dla uczniÛw z rodzin najuboøszych.
ROZDZIA£ 7961 ZESPO£Y EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNE SZK”£
årodki tego rozdzia≥u w kwocie 165.551 z≥. przeznacza siÍ na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
115.822 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.574 z≥.
ñ sk≥adka na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
24.757 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
1.310 z≥.
ñ zakup artyku≥Ûw biurowych i drukÛw
2.143 z≥.
ñ zakup materia≥Ûw na remont urzπdzeÒ
345 z≥.
ñ pozosta≥e zakupy
240 z≥.
ñ prenumerata DziennikÛw Ustaw, MonitorÛw Polskich
3.523 z≥.
ñ abonament i us≥ugi telekomunikacyjne
2.318 z≥.
ñ obs≥uga KZP
90 z≥.
ñ us≥ugi pocztowe
144 z≥.
ñ szkolenie pracownikÛw
2.005 z≥.
ñ nadzÛr nad programem komputerowym
2.000 z≥.
ñ odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
2.280 z≥.
ROZDZIA£ 8062 DOKSZTA£CANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
årodki tego rozdzia≥u w kwocie 20.165 z≥. przeznaczone zosta≥y
na dokszta≥canie nauczycieli.
ROZDZIA£ 8211 PRZEDSZKOLA
Plan
295.255 z≥.
Wykonanie 292.128 z≥.
Co stanowi 98,94%
årodki finansowe przeznaczono na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
185.393 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
12.309 z≥.
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
41.114 z≥.
ñ pranie odzieøy ochronnej
181 z≥.
ñ pomoc zdrowotna dla nauczycieli
390 z≥.
ñ wyøywienie personelu biorπcego udzia≥ w przygotowaniu
posi≥kÛw
414 z≥.
ñ rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
9.888 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
526 z≥.
ñ zakup artyku≥Ûw biurowych i drukÛw
251 z≥.
ñ zakup wyposaøenia
810 z≥.
ñ zakup úrodkÛw czystoúci
1.193 z≥.
ñ zakup odzieøy ochronnej i úrodkÛw BHP
1.081 z≥.
ñ pozosta≥e zakupy
48 z≥.
ñ zakup øywnoúci
17.282 z≥.
ñ zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody
6.999 z≥.
ñ za oczyszczanie úciekÛw
851 z≥.
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obs≥uga KZP
228
pozosta≥e us≥ugi
419
badania okresowe pracownikÛw
140
zakup pomocy naukowych i ksiπøek
1.495
odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
11.116

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

ROZDZIA£ 8213 PRZEDSZKOLA PRZY SZKOLACH PODSTAWOWYCH
årodki finansowe w kwocie 97.515 z≥. przeznaczona siÍ na
utrzymanie klas ì0î przy szko≥ach podstawowych.
Z wyøej wymienionej kwoty przypada na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
65.700 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.082 z≥.
ñ sk≥adka na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
14.942 z≥.
ñ pranie odzieøy ochronnej
7 z≥.
ñ rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
4.324 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
8 z≥.
ñ bieøπce utrzymanie
3.174 z≥.
ñ zakup pomocy naukowych i ksiπøek
1.196 z≥.
ñ odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
4.082 z≥.
ROZDZIA£ 8232 åWIETLICE DLA UCZNI”W I WYCHOWANK”W
årodki finansowe na utrzymanie úwietlic dla uczniÛw i wychowankÛw w kwocie 131.113 z≥. skierowano na:
ñ wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
91.381 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenia roczne
5.598 z≥.
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
20.219 z≥.
ñ wyøywienie personelu
469 z≥.
ñ pranie odzieøy ochronnej
432 z≥.
ñ rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
3.421 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
55 z≥.
ñ zakup wyposaøenia
1.035 z≥.
ñ zakup úrodkÛw czystoúci
1.582 z≥.
ñ zakup odzieøy ochronnej
358 z≥.
ñ pozosta≥e zakupy
450 z≥.
ñ remont i naprawa urzπdzeÒ
51 z≥.
ñ badanie okresowe pracownikÛw
50 z≥.
ñ zakup pomocy naukowych i ksiπøek
552 z≥.
ñ odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
5.460 z≥.
ROZDZIA£ 8295 POZOSTA£A DZIA£ALNOå∆
årodki finansowe w kwocie 9.002 z≥. skierowano na fundusz
úwiadczeÒ socjalnych dla nauczycieli emerytÛw.
DZIA£ 83 KULTURA I SZTUKA
Plan
131.300 z≥.
Wykonanie 122.320 z≥.
Co stanowi 93,16%
w ramach tego dzia≥u uruchomiono úrodki na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw bibliotek 51.022 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
4.530 z≥.
ñ úrodki na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
10.819 z≥.
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podrÛøe s≥uøbowe krajowe
389 z≥.
zakup artyku≥Ûw biurowych i nagrÛd
3.184 z≥.
zakup opa≥u
748 z≥.
zakup úrodkÛw czystoúci
682 z≥.
zakup wyposaøenia
2.093 z≥.
pozosta≥e zakupy
247 z≥.
zakup energii elektrycznej dla bibliotek
3.736 z≥.
za rozmowy telefoniczne
1.041 z≥.
instalacja telefonu w bibliotece S≥awoszew
561 z≥.
remont instalacji elektrycznej
6.810 z≥.
pozosta≥e us≥ugi
968 z≥.
prenumerata czasopism
2.505 z≥.
zakup ksiπøek dla bibliotek
5.990 z≥.
odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
1.779 z≥.
zakup inwestycyjny programu komputerowego ìSowaî
2.990 z≥.
zakup energii elektrycznej dla úwietlic wiejskich 9.251 z≥.
prace remontowe w úwietlicach wiejskich
9.475 z≥.
dotacja na organizacjÍ V Festiwalu Zespo≥Ûw i SolistÛw
Akordeonowych w Kotlinie
3.500 z≥.

DZIA£ 85 OCHRONA ZDROWIA
Plan
60.300 z≥.
Wykonanie 38.372 z≥.
Co stanowi 63,64%
årodki finansowe w kwocie 38.372 z≥. przeznaczono na profilaktykÍ i rozwiπzywanie problemÛw alkoholowych z terenu
Gminy Kotlin.
DZIA£ 86 OPIEKA SPO£ECZNA
Plan
875.446 z≥.
Wykonanie 861.765 z≥.
Co stanowi 98,44%
ROZDZIA£ 8612 US£UGI OPIEKU—CZE
årodki finansowe tego rozdzia≥u w kwocie 4.709 z≥. przeznaczono
na úwiadczenie us≥ug opiekuÒczych dla osoby podopiecznej.
ROZDZIA£ 8613 ZASI£KI I POMOC W NATURZE
årodki finansowe tego rozdzia≥u w kwocie 520.675 z≥. przeznaczono na:
ñ wyp≥atÍ zasi≥kÛw sta≥ych, okresowych, socjalnych i gwarantowanych
441.122 z≥.
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne
79.553 z≥.
ROZDZIA£ 8615 TERENOWE OåRODKI POMOCY SPO£ECZNEJ
OgÛ≥em z tego rozdzia≥u wydatkowano kwotÍ 151.468 z≥.
z przeznaczeniem na:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
100.669 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
8.027 z≥.
ñ pranie odzieøy
262 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
3.662 z≥.
ñ sk≥adka na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
19.495 z≥.
ñ zakup wyposaøenia
1.581 z≥.
ñ zakup artyku≥Ûw biurowych i drukÛw
953 z≥.
ñ zakup úrodkÛw czystoúci i artyku≥Ûw BHP
976 z≥.
ñ ekwiwalent za odzieø roboczπ
1.187 z≥.
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pozosta≥e zakupy
416
czynsz za wynajem pomieszczeÒ
4.758
wynagrodzenie za sprzπtanie pomieszczeÒ
2.160
us≥ugi informatyczne
592
abonament i rozmowy telefoniczne
2.174
prowizja bankowa
1.779
ubezpieczenie wyposaøenia
249
odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
2.528.

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

ñ
ñ
ñ
ñ

z≥.

ROZDZIA£ 8616 DODATKI MIESZKANIOWE
årodki finansowe w kwocie 80.663 z≥. przeznaczono na dofinansowanie czynszu najmu, zakupu energii elektrycznej i ogrzewania
mieszkaÒ dla rodzin o niskich dochodach.
ROZDZIA£ 8617 ZASI£KI RODZINNE, PIEL GNACYJNE I WYCHOWAWCZE
årodki pieniÍøne w kwocie 28.359 z≥. skierowano na wyp≥atÍ
zasi≥kÛw rodzinnych i pielÍgnacyjnych dla podopiecznych.
ROZDZIA£ 8695 POZOSTA£A DZIA£ALNOå∆
årodki finansowe w kwocie 75.891 z≥. skierowano na:
ñ doøywianie dzieci w szko≥ach
40.100
ñ zasi≥ki celowe dla kombatantÛw
2.108
ñ zakup artyku≥Ûw biurowych
372
ñ us≥ugi opiekuÒcze dla podopiecznych
10.206
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy 1.785
ñ sk≥adki na fundusz zdrowotny od zasi≥kÛw
21.320

ñ
ñ

z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.
z≥.

DZIA£ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan
52.629 z≥.
Wykonanie 45.490 z≥.
Co stanowi 86,44%
Wydatki tego dzia≥u to:
ñ wynagrodzenie z tytu≥u umÛw zlecenia
7.940 z≥.
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne
467 z≥.
ñ organizacja Biegu M. Konopnickiej
3.136 z≥.
ñ zakup sprzÍtu i strojÛw sportowych
7.210 z≥.
ñ zakup úrodkÛw czystoúci, artyku≥Ûw biurowych
315 z≥.
ñ zakup paliwa i oleju
106 z≥.
ñ pozosta≥e zakupy
347 z≥.
ñ zakup energii elektrycznej
885 z≥.
ñ us≥ugi transportowe
7.487 z≥.
ñ przejazdy dzieci na zawody sportowe
669 z≥.
ñ op≥ata za korzystanie z basenu
13.080 z≥.
ñ sk≥adki cz≥.onkowskie i zg≥oszenie zawodnikÛw 1.248 z≥.
ñ przewÛz zawodnikÛw na mecze pi≥ki noønej
2.491 z≥.
ñ ubezpieczenie budynku
109 z≥.
DZIA£ 89 R”ØNA DZIA£ALNOå∆
Plan
59.640 z≥.
Wykonanie 51.094 z≥.
Co stanowi 85,67%
årodki finansowe wydatkowano na:
ñ przeprowadzenie spisu rolnego
1.137 z≥.
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw robÛt publicznych
16.614 z≥.
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
2. 005 z≥.
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zakup paliwa i olejÛw
5.867 z≥.
zakup narzÍdzi i czÍúci zamiennych do sprzÍtu, rÍkawic,
odzieøy ochronnej i artyku≥Ûw BHP
11.050 z≥.
naprawa sprzÍtu
410 z≥.
badania lekarskie pracownikÛw
240 z≥.
odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
3.371 z≥.
dotacja na Stowarzyszenie Praca Integracja SamorzπdnoúÊ
w Jarocinie
10.400 z≥.

DZIA£ 91 ADMISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA
Plan
1.216.165 z≥.
Wykonanie 1.188.920 z≥.
Co stanowi 97,76%
årodki wydatkowano na:
ñ wykonanie zadaÒ zleconych Gminie przez WojewodÍ Wielkopolskiego
48.000 z≥.
ñ dzia≥alnoúÊ Rady Gminy
93.217 z≥.
ñ wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
33.949 z≥.
ñ bieøπca dzia≥alnoúÊ UrzÍdu Gminy
1.013.754 z≥.
w tym:
ñ wynagrodzenie osobowe pracownikÛw
615.000 z≥.
ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne
45.649 z≥.
ñ sk≥adki na ubezpieczenie spo≥eczne i fundusz pracy
120.003 z≥.
ñ diety cz≥onkÛw Zarzπdu Gminy
26.558 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe krajowe
12.193 z≥.
ñ podrÛøe s≥uøbowe zagraniczne
269 z≥.
ñ zakup opa≥u
4.062 z≥.
ñ zakup znaczkÛw pocztowych
11.926 z≥.
ñ zakup artyku≥Ûw biurowych, przepisÛw prawnych i drukÛw
22 762 z≥.
ñ zakup úrodkÛw czystoúci i BHP
1.128 z≥.
ñ zakup artyku≥Ûw malarskich
2.672 z≥.
ñ zakup programÛw komputerowych
1.195 z≥.
ñ zakup mebli
6.289 z≥.
ñ pozosta≥e zakupy
10.256 z≥.
ñ zakup energii elektrycznej
2.738 z≥.
ñ obs≥uga radcy prawnego
14.640 z≥.
ñ abonament i rozmowy telefoniczne
12.679 z≥.
ñ czynsz najmu za pomieszczenia
1.757 z≥.
ñ opieka autorska programÛw komputerowych
2.014 z≥.
ñ malowanie budynku UG
7.280 z≥.
ñ us≥ugi informatyczne
5.485 z≥.
ñ zajÍcie powierzchni targowej
4.115 z≥.
ñ naprawa dachu na budynku UG
4.008 z≥.
ñ konserwacja i naprawa sprzÍtu
3.154 z≥.
ñ og≥oszenie w gazetach
2.344 z≥.
ñ wykonanie prac remontowych
3.468 z≥.
ñ pozosta≥e us≥ugi
11.898 z≥.
ñ prenumerata Dz.U, Mon.Pol., Dz.Urz., czasopism 9.800 z≥.
ñ szkolenie pracownikÛw
5.358 z≥.
ñ op≥ata komornicza
429 z≥.
ñ pokrycie niedoboru kasowego
2.102 z≥.
ñ rÛøne op≥aty i sk≥adki
8.804 z≥.
ñ odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
12.665 z≥.
ñ wydatki na zakupy inwestycyjne
19.054 z≥.
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DZIA£ 93 BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE
Plan
500 z≥.
Wykonanie 500 z≥.
Co stanowi 100,00%
W ramach tego dzia≥u úrodki pieniÍøne w kwocie 500 z≥.
wydatkowano na zakup sprzÍtu do magazynu OC.
DZIA£ 99 URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY,
KONTROLI I S•DOWNICTWA
Plan
11.003 z≥.
Wykonanie 9.103 z≥.
Co stanowi 82,73%
årodki wydatkowano na:
ñ prowadzenie sta≥ego rejestru wyborcÛw
891 z≥.
ñ przeprowadzenie wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
8.212 z≥.

GOSPODARKA POZABUØETOWA
W gospodarce finansowej obok budøetu powaønym uzupe≥nieniem sπ úrodki gromadzone w sferze pozabudøetowej, w sk≥ad
ktÛrych wchodzπ:
úrodki specjalne i fundusze celowe. årodki specjalne gromadzone
sπ na rachunkach bankowych przy Szkole Podstawowej w Kotlinie, Magnuszewicach, S≥awoszewie i Woli KsiπøÍcej. Jednostki
na swojπ dzia≥alnoúÊ nie otrzymujπ dotacji, a tylko posiadajπ
dochody w≥asne. Za rok 2000 uzyska≥y ≥πcznie dochÛd 70.071 z≥.
Wymieniona kwota dochodu przeznaczona jest na zakup øywnoúci. Wykonanie planu dochodÛw i kosztÛw wyøej wymienionych jednostek przedstawia za≥πcznik Nr 11 i Nr 12. Natomiast
úrodki pieniÍøne funduszu ochrony úrodowiska i gospodarki
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wodnej gromadzone sπ na wyodrÍbnionym rachunku bankowych i przeznaczone sπ na zadania zwiπzane z ochronπ úrodowiska.
Wykonanie planu dochodÛw i rozchodÛw wyøej wymienionego
funduszu przedstawia za≥πcznik Nr 13 i Nr 14.
Dokonujπc oceny wydatkowania úrodkÛw finansowych pod
kπtem realizowania przyjÍtej przez RadÍ Gminy uchwa≥y budøetowej na 2000 rok moøna stwierdziÊ, øe zrealizowane zosta≥y
wszystkie zapisane w uchwale budøetowej zadania inwestycyjne.
W roku 2000 przekazano z budøetu gminy dotacjÍ na realizacjÍ
zadaÒ inwestycyjnych w kwocie 1.153.314 z≥., co stanowi
14,70% ogÛlnej kwoty wydatkÛw budøetowych.
Z budøetu gminy przekazano dotacjÍ w kwocie 13.900 z≥. dla
jednostek nie zaliczanych do sektora finansÛw publicznych na
realizacjÍ zadaÒ w≥asnych w zakresie kultury i zdrowia.
Natomiast bieøπce utrzymanie zadaÒ gminy realizowane by≥o
w pe≥ni w ramach niezbÍdnych potrzeb.
Odchylenie realizacji planu wydatkÛw budøetowych w dziale 85
mia≥o miejsce w realizacji zadaÒ na przeciwdzia≥anie alkoholizmowi z uwagi na niskie wykonanie zaplanowanych zadaÒ.
W roku 2000 wystπpi≥a nadwyøka dochodÛw nad wydatkami
w kwocie 520.000 z≥., ktÛre Gmina przeznaczy≥a na sp≥atÍ
kredytu. PrÛcz tego wolne úrodki pieniÍøne z lat ubieg≥ych
w wysokoúci 80.000 z≥. Gmina rÛwnieø przeznaczy≥a na sp≥atÍ
kredytu. £πcznie w roku 2000 Gmina sp≥aci≥a kredyt w kwocie
600.000 z≥.
Na koniec 2000 roku Gmina nie posiada øadnych poøyczek ani
kredytu. Gmina rÛwnieø nie porÍcza≥a poøyczek ani kredytÛw dla
innych jednostek.
WÛjt
(ñ) inø. Walenty Kwaúniewski

Za≥πcznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHOD”W BUDØETU GMINY KOTLIN ZA 2000 ROK
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Za≥πcznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

PLAN I WYKONANIE WYDATK”W BUDØETU GMINY KOTLIN ZA 2000 ROK
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Za≥πcznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Podatek rolny

Za≥πcznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Podatek od nieruchomoúci

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 38

ó 1520 ó

Poz. 650

Za≥πcznik nr 5
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Podatek leúny

Za≥πcznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Op≥ata za wodÍ
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Za≥πcznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Op≥ata za úcieki

Za≥πcznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Podatek od úrodkÛw transportowych
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Za≥πcznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA PODATK”W ZA 2000 ROK
Podatek od posiadania psa

Za≥πcznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

REALIZACJA ZADA— INWESTYCYJNYCH
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Za≥πcznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHOD”W åRODKA SPECJALNEGO ZA 2000 ROK
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Za≥πcznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

PLAN I WYKONANIE KOSZT”W åRODKA SPECJALNEGO ZA 2000 ROK

Za≥πcznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHOD”W FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2000 ROK

Za≥πcznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budøetu
za 2000 rok

PLAN I WYKONANIE DOCHOD”W FUNDUSZY CELOWYCH ZA 2000 ROK

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 38

ó 1525 ó

Poz. 651

651
SPRAWOZDANIE ZARZ•DU GMINY SIEROSZEWICE Z WYKONANIA BUDZETU GMINY SIEROSZEWICE
ZA 2000 ROK
Analizy realizacji budøetu za 2000 rok dokonano w oparciu
o sporzπdzone sprawozdania:
1. sprawozdanie o dochodach budøetowych jednostki samorzπdu
terytorialnego za okres od poczπtku roku do dnia 31 grudnia
2000 roku.
2. sprawozdanie o wydatkach budøetowych jednostki samorzπdu
terytorialnego za okres od poczπtku roku do dnia 31 grudnia
2000 roku.
3. Sprawozdanie o nadwyøce/deficycie jednostki samorzπdu
terytorialnego za okres od poczπtku roku do dnia 31 grudnia
2000 roku.
4. sprawozdanie o stanie zobowiπzaÒ wg tytu≥Ûw d≥uønych oraz
gwarancji i porÍczeÒ jednostki samorzπdu terytorialnego za
okres od poczπtku roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
5. sprawozdanie z wykonania podstawowych dochodÛw podatkowych jednostki samorzπdu terytorialnego za okres od
poczπtku roku do dnia 31 grudnia 2000 roku zgodnie
z Rozporzπdzeniem Ministra FinansÛw z dnia 2 marca 2000 r.
w sprawie zasad i terminÛw sporzπdzania sprawozdawczoúci
budøetowej (Dz.U. Nr 16 poz. 209 z 2000 roku) oraz
Rb-30 ñ pÛ≥roczne sprawozdanie o úrodkach pozabudøetowych za okres od poczπtku roku do dnia
31 grudnia 2000 roku.

Rb-49 ñ

roczny bilans z wykonania budøetu sporzπdzony
na dzieÒ 31.12.2000 r.
Rb-50 ñ o dotacjach i wydatkach budøetowych z wykonania zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej zleconych gminom.
Sprawozdania te, pos≥uøy≥y do opracowania szczegÛ≥owej analizy
realizacji dochodÛw i wydatkÛw budøetowych, okreúlenia wyniku
finansowego, jak rÛwnieø poziomu naleønoúci i zobowiπzaÒ
finansowych na koniec 2000 roku.
Jak wyglπda realizacja budøetu po stronie dochodÛw przedstawia
za≥πcznik Nr 1 do sprawozdania w uk≥adzie tabelarycznym tj.
w szczegÛ≥owoúci nie niøszej niø w zawartej uchwale budøetowej
na rok 2000 z uwzglÍdnieniem procentowego stosunku.
Uchwalony przez RadÍ budøet na 2000 rok po uwzglÍdnieniu
zmian w ciπgu roku 2000 przewiduje realizacjÍ dochodÛw
budøetowych w wysokoúci 9.820.286 z≥., dochody wykonano
w wysokoúci 9.797.947 z≥., co stanowi 99,77% w tym dochodÛw w≥asnych na plan 2.319.272 z≥ wykonano 2.308.449 z≥ tj.
99,53%. Kwota planowanych na 2000 rok dotacji z budøetu
paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ zleconych gminie wynosi 986.474 z≥.
Z czego przekazano 972.976 z≥ tj. 98,63%. Z kwoty tej wydatkowano 972.976 z≥.

SzczegÛ≥owa realizacjÍ dochodÛw zadaÒ zleconych w 2000 roku przedstawia poniøsze zestawienie:

Dz

R oz. §

T reść

P lan

W yk on an ie %

G OSPO DARK A K OM UNALNA
70
7262

86
8613

O św ietlen ie u lic
8 8 D o tacje celo w e o trzym ane z
b u d żetu p ań stw a na realizację
zad ań b ieżący ch z zak resu
ad m in istracji rząd o w e j zleco n y ch
g m in o m
O P IE K A S P O Ł E C Z N A

Z asiłk i i p o m o c w n atu rze
8 8 D o tacje celo w e o trzym ane z
b u d żetu p ań stw a na realizację
zad ań b ieżący ch z zak resu
ad m in istracji rząd o w e j zleco n y ch
g m in o m
8615
T eren o w e O śro d k i P o m o c y
S p ołeczn ej
8 8 D o tacje celo w e o trzym ane z
b u d żetu p ań stw a na realizację
zad ań b ieżący ch z zak resu
ad m in istracji rząd o w e j zleco n y ch
g m in o m

5 4 .4 7 4
5 4 .4 7 4

5 4 .4 7 4
5 4 .4 7 4

100
100

5 4 .4 7 4
8 6 3 .8 4 7

5 4 .4 7 4
100
8 5 3 .3 8 9 9 8 ,7 9

6 8 3 .3 0 0

6 7 4 .7 7 0 9 8 ,7 5

6 8 3 .3 0 0

6 7 4 .7 7 0 9 8 ,7 5

1 0 4 .0 0 0

1 0 4 .0 0 0

100

1 0 4 .0 0 0

1 0 4 .0 0 0

100
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Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
w ychow aw cze
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
8695
Pozostała działalność
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
R Ó Ż N A D Z IA Ł A L N O ŚĆ
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8617

89

8934

91
9142

93
9317

99
9911

9990

Spis pow szechny i inne
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
A D M IN IST R A C JA
PA Ń ST W O W A I
SA M O R Z Ą D O W A
U rzędy W ojew ódzkie
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
B E Z PIE C Z E Ń ST W O
PU B L IC Z N E
O brona cyw ilna
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW W ŁADZY
K O N T R O L I I SĄ D O W N IC T W A
U rzędy naczelnych organów
w ładzy i kontroli
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
W ybory Prezydenta
R zeczypospolitej Polskiej
88 D otacje celow e otrzym ane z
budżetu państw a na realizację
zadań bieżących z zakresu
adm inistracji rządow ej zleconych
gm inom
OGÓŁEM :
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39.200
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38.100 97,19
36.519 97,78

37.347
2.326.
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2.326
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2.326

2.326

100

2.326
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100

49.100
49.100

49.100
49.100

100
100

49.100

49.100

100

500
500

500
500

100
100

500

500

100

16.227

13.187 81,27

1.218

1.218

100

1.218

1.218

100

15.009

11.969 79,75

15.009
986.474

11.969 79,75
972.976 98,63
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OgÛ≥em planowanπ subwencjÍ w wysokoúci 6.041.427 z≥.
przekazano 6.041.427 z≥. tj.100%.
Analiza dochodÛw budøetowych wg dzia≥Ûw, rozdzia≥Ûw i paragrafÛw wykazuje, øe:
Na poziomie wyøszym w stosunku do up≥ywu czasu kalendarzowego zrealizowano nastÍpujπce dochody.
ñ dochody z dzierøawy i leasingu ß33
104,00%
ñ wp≥ywy z us≥ug ß42
113,07%
ñ udzia≥y gmin w podatkach stanowiπcych dochÛd budøetu
paÒstwa (podatek od osÛb prawnych) ß16
111,15%
ñ podatek od nieruchomoúci od osÛb prawnych ß55 114,20%
ñ odsetki od wp≥at podatkÛw od osÛb prawnych ß81
118,54%
ñ podatek rolny od osÛb fizycznych ß51
103,49%
ñ wp≥ywy z karty podatkowej ß52
122,17%
ñ podatek od spadkÛw i darowizn ß56
199,38%
ñ podatek od posiadania psÛw ß59
278,00%
ñ podatek od úrodkÛw transportowych od osÛb fizycznych ß61
102,54%
ñ odsetki od nieterminowych wp≥at podatkÛw od osÛb fizycznych ß81
115,66%
ñ op≥ata skarbowa ß58
108,15%
ñ rÛøne op≥aty (op≥ata za wydanie dowodÛw rejestracyjnych)
ß64
104,60%
ñ rÛøne dochody (za dystrybucjÍ znakÛw skarbowych) ß77
106,52%
ñ odsetki od úrodkÛw na rachunkach bankowych ß81
273,48%
Nie jest to zbyt zawyøony poziom, jedynie dochody z UrzÍdÛw
Skarbowych jak i od úrodkÛw na rachunkach bankowych,
poniewaø wp≥ywajπ w ostatnim dniu roku lub na podstawie
sprawozdaÒ (Urzπd Skarbowy) urealnienie planÛw jest niemoøliwe.
Na poziomie niøszym w stosunku do up≥ywu czasu kalendarzowego zrealizowano nastÍpujπce dochody:
ñ op≥ata za wieczyste uøytkowanie gruntÛw ß64
99,94%
ñ op≥ata eksploatacyjna ß64
99,96%
ñ udzia≥y gmin w podatkach stanowiπcych dochÛd budøetu
paÒstwa (podatek dochodowy od osÛb fizycznych) ß15
88,68%
ñ podatek rolny od osÛb prawnych ß51
99,95%
ñ podatek leúny od osÛb prawnych ß53
99,99%
ñ podatek od úrodkÛw transportowych od osÛb prawnych ß61
97,18%
ñ podatek leúny od osÛb fizycznych ß53
98,09%
ñ podatek od nieruchomoúci od osÛb fizycznych ß55 99,12%
ñ odsetki od nieterminowych wp≥at op≥aty skarbowej ß81
94,50%

ñ
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rÛøne op≥aty (op≥ata od wydanego zezwolenia na sprzedaø
napojÛw alkoholowych) ß64
99,99%
ñ dotacje na zadania zlecone gminie ß88
98,63%
ñ dotacje na zadania w≥asne gminy ß89
99,94%
Wykonanie na poziomie niøszym i nie wymaga komentarza,
oprÛcz udzia≥u gmin w podatkach stanowiπcych dochÛd budøetu
paÒstwa tj. podatek dochodowy od osÛb fizycznych ß15 (88,68%).
Gmina otrzymuje informacjÍ z Ministerstwa FinansÛw co do
wysokoúci planowania w/w podatku a nie ma wp≥ywu na
przekazywany w ratach miesiÍcznych, a planowaÊ naleøy zgodnie
z danymi Ministerstwa FinansÛw.
Omawiajπc dochody naleøy zaznaczyÊ, øe na skutek obniøenia
gÛrnych stawek podatkÛw ubytek dochodÛw wynosi 278.100 z≥.
co stanowi 11,99% planowanych dochodÛw w≥asnych, natomiast z tytu≥u udzielonych przez gminÍ ulg,odroczeÒ i zwolnieÒ
ubytek dochodÛw wynosi 23.521 z≥., czyli 1,01% planowanych
dochodÛw w≥asnych.
Na 31.12.2000 r. stan zaleg≥oúci z tytu≥u niezap≥aconych
podatkÛw wg sprawozdania o dochodach budøetowych jednostek
samorzπdu terytorialnego za okres od poczπtku roku do dnia
31 grudnia 2000 r. wynosi 129.289,-zl tj. 5,6% planowanych
wp≥ywÛw z dochodÛw w≥asnych gminy i nadp≥aty 2.016 z≥.
z tego:
Zaleg≥oúci
Nadp≥aty
podatek rolny od osÛb prawnych
4.575 z≥.
39 z≥.
podatek od nieruchom. od os.pr.
7.944 z≥.
podatek rolny od osÛb fizycznych
16.765 z≥.
481 z≥.
wp≥ywy z karty podatkowej
25.082 z≥.
podatek leúny od osÛb fizycznych
736 z≥.
18 z≥.
podatek od nieruchom. od os.fiz.
63.830 z≥.
835 z≥.
podatek od posiadania psÛw
1.050 z≥.
podatek od úr.transp.od osÛb fiz.
9.307 z≥.
413 z≥.
op≥ata skarbowa
230 z≥.
Na powyøsze zaleg≥oúci gmina wystawi≥a upomnienia a w szczegÛlnych przypadkach tytu≥y egzekucyjne.
Pozosta≥e zaleg≥oúci i nadp≥aty to:
Zaleg≥oúci
Nadp≥aty
dzierøawa gruntÛw
1.201 z≥.
op≥ata za wieczyste uøytkowanie
gruntÛw
2.745 z≥.
dzierøawa z kÛ≥ ≥owieckich
562 z≥.
czynsze z lokali i mieszkaÒ
1.430 z≥.
op≥aty za us≥ugi opiekuÒcze
230 z≥.
op≥ata eksploatacyjna
58 z≥.
Razem:
5.606 z≥.
620 z≥.
D≥ugoterminowe naleønoúci podlegajπce zaliczeniu na dochody
budøetowe w przysz≥ych latach (z tytu≥u sprzedaøy majπtku
trwa≥ego) na dzieÒ 31.12.2000 r. wynoszπ 122.588 z≥.
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STRUKTURA DOCHOD”W

Dz. Wyszczególnienie
40
45
50
70
74
79
86
89
90

91
93
94
97
99

Rolnictwo
Leśnictwo
Transport
Gospodarka komunalna
Gospodarka mieszkaniowa oraz
niematerialne usługi komunalne
Oświata i wychowanie
Opieka społeczna
Różna działalność
Dochody od osób prawnych od
osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Administracja państwowa i
samorządowa
Bezpieczeństwo publiczne
Finanse
Różne rozliczenia
Urzędy naczelnych organów
władzy kontroli i sadownictwa
OG Ó Ł E M :

Ze struktury dochodÛw wynika, øe 61,66% to subwencja (Dz. 97)
z czego:
ñ czÍúÊ subwencji na zadania oúwiatowe to ñ 3.568.811 z≥.
ñ czÍúÊ podstawowa subwencji to 2.140.760 z≥.
ñ czÍúÊ rekompensujπca to 331.856 z≥. (w zakresie tej kwoty
mieszczπ siÍ dochody utracone w zwiπzku z czÍúciowπ
likwidacjπ podatku od úrodkÛw transportowych).
Drugie miejsce w strukturze zajmujπ podatki i op≥aty od osÛb
prawnych, od osÛb fizycznych i innych jednostek nie posiadajπcych osobowoúci prawnej (Dz.90) w wysokoúci 20,57% wystÍpujπ tu wszystkie dochody podatkowe.
Kolejne miejsce zajmuje dzia≥ 86 Opieka Spo≥eczna w wysokoúci
9,38% w kwocie 919.118 z≥., jest tu g≥Ûwnie dotacja na zadania
zlecone w zakresie opieki spo≥ecznej oraz niewielka kwota
dotyczπca odp≥atnoúci za us≥ugi opiekuÒcze.
Dochody w pozosta≥ych dzia≥ach sπ niewielkie i nie majπ
wiÍkszego znaczenia w budøecie ale dla pe≥nego obrazu wykonania dochodÛw naleøy je przytoczyÊ i tak:
Dz. 40 ROLNICTWO ñ 24.214 z≥. czyli 0,25% sπ to dochody
z dzierøawy gruntÛw, za wystawienie úwiadectw miejsca

Plan
23.640
2.920
78.200
54.474
60.410

24.214
2.917
78.200
54.474
61.762

%
struktury
0,25
0,03
0,80
0,55
0,63

391.421
929.563
9.146
2.052.780

400.703
919.118
9.143
2.015.201

4,09
9,38
0,09
20,57

149.578

149.753

1,53

500
10.000
6.041.427
16.227

500
27.348
6.041.427
13.187

0,01
0,28
61,66
0,13

9.820.286

9.797.947

100

Dz. 45

Dz. 50

Dz. 70

Dz. 74

Dz. 79

Wykonanie

pochodzenia zwierzπt oraz op≥ata za wieczyste uøytkowanie gruntÛw.
LEåNICTWO ñ 2.917 z≥. czyli 0,03% ñ sπ to wp≥ywy za
dzierøawÍ obwodÛw ≥owieckich p≥acone przez Ko≥a
£owieckie.
TRANSPORT ñ 78.200 z≥. czyli 0,80% jest to dotacja ze
úrodkÛw Funduszu Ochrony GruntÛw Rolnych na modernizacjÍ drÛg gminnych.
GOSPODARKA KOMUNALNA ñ 54.474 z≥. tj. 0,55% ñ
jest to dotacja przyznana tytu≥em zwrotu poniesionych
kosztÛw na oúwietlenie na drogach dla ktÛrych gmina
nie jest zarzπdcπ.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI KOMUNALNE ñ 61.762 z≥. tj. 0,63% ñ sπ
to wp≥ywy za czynsze lokali i mieszkaÒ oraz sprzedaøy
mienia komunalnego.
OåWIATA I WYCHOWANIE ñ 400.703 z≥. tj. 4,09% sπ
to dotacje celowe z budøetu paÒstwa na:
ñ wyp≥atÍ wynagrodzeÒ dla nauczycieli (wdroøenie
karty nauczyciela) ñ 297501 z≥.
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ñ

DZ. 89
DZ. 91

DZ. 93

DZ. 94
DZ. 99
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zwiÍkszenie funduszu úwiadczeÒ socjalnych dla emerytÛw ñ 21.220 z≥.
ñ stypendia dla najuboøszych uczniÛw ñ 8.580 z≥.
dotacja ze Starostwa Powiatowego na wyp≥atÍ wynagrodzeÒ dla katechetÛw uczπcych religii z Koúcio≥a
Polsko-Katolickiego ñ 6.800 z≥.
W dziale tym mieúci siÍ takøe odp≥atnoúÊ rodzicÛw na
zakup øywnoúci w przedszkolach oraz op≥ata sta≥a za
przedszkola ñ 58.544 z≥., wp≥ata nauczycieli za czynsz
w mieszkaniach s≥uøbowych ñ 8.058 z≥.
R”ØNA DZIA£ALNOå∆ ñ 9.143 z≥. tj. 0,09% ñ sπ to
wp≥ywy z op≥aty eksploatacyjnej.
ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA ñ
149.753 z≥. tj. 1,53% z czego:
ñ op≥ata za koncesje na sprzedaø napojÛw alkoholowych ñ 96.986 z≥.
ñ dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji
rzπdowej ñ 49.100 z≥.
ñ wp≥ywy za drobne us≥ugi administracyjne g≥Ûwnie
za ksero, sporzπdzanie testamentu, prowizja od dystrybucji znakÛw skarbowych ñ 3.667 z≥.
BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE ñ 500 z≥. tj. 0,01% jest
to dotacja z budøetu paÒstwa z przeznaczeniem na
ObronÍ Cywilnπ.
FINANSE ñ 27.348 z≥. tj. 0,28% ñ sπ to odsetki od
úrodkÛw pieniÍønych w banku.
URZ DY NACZELNYCH ORGAN”W W£ADZY KONTROLI I S•DOWNICTWA ñ kwota 13.187 z≥. tj. 0,13%,
mieúci siÍ w tym dotacja na prowadzenie i aktualizacjÍ

sta≥ego rejestru wyborcÛw ñ 1.218 z≥. oraz kwota
11.969 z≥. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborÛw Prezydenta Rzeczypospolitej.
Z kolei jak wyglπda realizacja budøetu po stronie wydatkÛw
przedstawia za≥πcznik Nr 2 do sprawozdania w uk≥adzie tabelarycznym tj. w szczegÛ≥owoúci nie niøszej niø w zawartej uchwale
budøetowej na rok 2000 z uwzglÍdnieniem procentowego
stosunku.
Uchwalony przez RadÍ Gminy budøet po stronie wydatkÛw na
rok 2000 po uwzglÍdnieniu zmian w ciπgu roku przewiduje
realizacjÍ wydatkÛw w wysokoúci 10.453.864 z≥. a wykonano
w wysokoúci 10.084.770 z≥. co stanowi 96,47% w tym:
ñ wydatki majπtkowe inwestycyjne ß50,72
na plan 1.476.899 z≥. wykonano 1.440.915 z≥. tj. 97,56%
ñ wynagrodzenia ß11, 14 i 17
na plan 4.456.540 z≥. wykonano 4.396.816 z≥. tj. 98,66%
ñ pochodne od wynagrodzeÒ ß41 i 42
na plan 1.000.885 z≥. wykonano 971.120 z≥. tj. 97,03%
ñ dotacje ß47, 48
na plan 347.984 z≥. wykonano 347.984 z≥. tj. 100%
ñ wydatki na obs≥ugÍ d≥ugu ß61
na plan 26.500 z≥. wykonano 26.376 z≥. tj. 99,53%
ñ pozosta≥e wydatki rzeczowe
na plan 3.145.056 z≥. wykonano 2.901.559 z≥. tj.92,26
Wydatki planowane w wysokoúci 986.474 z≥. na realizacjÍ
zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej zleconych
gminom wykonano w kwocie 972.976 z≥. tj. 98,63%
w tym:
w zakresie opieki spo≥ecznej
na plan 863.847 z≥. wykonano 853.389 z≥. tj. 98,79%

SzczegÛ≥owe wykonanie zadaÒ zleconych w 2000 roku przedstawia poniøsze zestawienie.

D z.
70

R ozd z.

§

7262
35
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T r e ść
P la n
W y k o n a n ie %
G OSPO DARK A
5 4 .4 7 4
5 4 .4 7 4 1 0 0 ,0 0
KOM UNALNA
O św ie tle n ie u lic
5 4 .4 7 4
5 4 .4 7 4 1 0 0 ,0 0
E n e rg ia
5 4 .4 7 4
5 4 .4 7 4 1 0 0 ,0 0
O P IE K A S P O Ł E C Z N A
8 6 3 .8 4 7
8 5 3 .3 8 9
9 8 ,7 9
Z a siłk i i p o m o c w n a tu rz e
6 8 3 .3 0 0
6 7 4 .7 7 0
9 8 ,7 5
Ś w ia d c z e n ia sp o łe c z n e
6 2 0 .4 6 5
6 1 1 .9 3 5
9 8 ,6 3
S k ła d k i
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u b e z p ie c z e n ie
6 2 .8 3 5
6 2 .8 3 5 1 0 0 ,0 0
sp o łe c z n e
T e re n o w e O śro d k i P o m o c y
1 0 4 .0 0 0
1 0 4 .0 0 0 1 0 0 ,0 0
S p o łe c z n e j
W y n a g ro d z e n ia
o so b o w e
7 0 .4 1 6
7 0 .4 1 6 1 0 0 ,0 0
p ra c o w n ik ó w
D o d a tk o w e
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5 .1 0 6
5 .1 0 6 1 0 0 ,0 0
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P o d ró ż e słu ż b o w e k ra jo w e
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4 .7 5 0 1 0 0 ,0 0
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E n e rg ia
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5 0 0 1 0 0 ,0 0
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4 .1 8 0
4 .1 8 0 1 0 0 ,0 0
U słu g i n ie m a te ria ln e
573
5 7 3 1 0 0 ,0 0
S k ła d k i
na
u b e z p ie c z e n ia
1 3 .5 2 1
1 3 .5 2 1 1 0 0 ,0 0
sp o łe c z n e
S k ła d k i n a F u n d u sz P ra c y
1 .8 5 2
1 .8 5 2 1 0 0 ,0 0
O d p isy n a z a k ła d o w y fu n d u sz
1 .6 9 0
1 .6 9 0 1 0 0 ,0 0
św ia d c z e ń so c ja ln y c h
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8617
22
8695
40
89
8934
37
41
42
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9142
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17
28
31
36
37
41
42
43
93
9317
36
99

9911
36
37
41
42
9990
25
31
35
36
37
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j y
Zasiłki
rodzinne,
pielęgnacyjne i wychowawcze
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Różne opłaty i składki
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ
Spis powszechny i inne
Usługi niematerialne
Składki
na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
ADM INISTRACJA
PAŃSTWOWA
I
SAMORZĄDOWA
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia
osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenie
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki
na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE
Obrona cywilna
Usługi materialne
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW
WŁADZY
KONTROLI
I
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów
władzy i kontroli
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki
na
ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wybory
Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
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39.200

38.100

97,19

39.200
37.347
37.347
2.326
2.326
1.932
346

38.100
36.519
36.519
2.326
2.326
1.932
346

97,19
97,78
97,78
100,00
100,00
100,00
100,00

48
49.100

48
49.100

100,00
100,00

49.100
30.665

49.100
30.665

100,00
100,00

2.234

2.234

100,00

206
3.657
3.053
2.030
5.840

206
3.657
3.053
2.030
5.840

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

800
615

800
615

100,00
100,00

500

500

100,00

500
500
16.227

500
500
13.187

100,00
100,00
81,27

1.218

1.218

100,00

218
830
149

218
830
149

100,00
100,00
100,00

21
15.009

21
11.969

100,00
79,75

5.040

5.040

100,00

3.520
600
4.800
1.049
986.474

2.240
300
3.340
1.049
972.976

63,64
50,00
69,58
100,00
98,63
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Jak wynika z za≥πcznika Nr 2 do niniejszego sprawozdania to
wydatki zosta≥y wykonane w 96,47%.

STRUKTURA WYDATK”W

Dz.
40
50
70
74
79
83
85
86
87
89
91
93
94
97
99

Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie %
Rolnictwo
58.800
58.404 0,58
Transport
570.900
538.709 5,34
Gospodarka Komunalna
987.474
913.878 9,06
Gospodarka mieszkaniowa oraz
203.318
183.729 1,82
niematerialne usługi komunalne
Oświata i wychowanie
5.539.545
5.418.546 53,73
Kultura i sztuka
307.984
306.006 3,03
Ochrona zdrowia
97.000
89.475 0,89
Opieka społeczna
1.196.573
1.183.795 11,74
Kultura fizyczna i sport
30.000
28.582 0,28
Różna działalność
49.326
45.029 0,45
Administracja rządowa i
1.356.717
1.276.087 12,66
samorządowa
Bezpieczeństwo publiczne
3.500
2.967 0,03
Finanse
26.500
26.376 0,26
Różne rozliczenia
10.000
0
0
Urzędy naczelnych organów władzy
16.227
13.187 0,13
kontroli i sadownictwa
RAZEM
10.453.864 10.084.770 100

Z powyøszego zestawienia widzimy, øe w strukturze wydatkÛw
najwiÍksze pozycje zarÛwno po stronie planu i wykonania to:
Dzia≥ 79 ñ Oúwiata i wychowanie,
Dzia≥ 91 ñ Administracja rzπdowa i samorzπdowa,
Dzia≥ 86 ñ Opieka Spo≥eczna
Dzia≥ 70 ñ Gospodarka komunalna
Sπ to g≥Ûwnie wydatki bieøπce zwiπzane z funkcjonowaniem
szkÛ≥, przedszkoli, administracji i opieki spo≥ecznej. Jedynie
w dziale 50, 70 i 79 znajdujπ siÍ rÛwnieø wydatki inwestycyjne
zwiπzane z modernizacjπ i remontami drÛg, rozbudowπ szko≥y
podstawowej w O≥oboku oraz ca≥π sferπ komunalnπ, ochronπ
úrodowiska tj. budowπ oczyszczalni úciekÛw we wsi Rososzyca
po czÍúci wysypiska úmieci budowanego wspÛlnie z UrzÍdem
Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce, ktÛre dajπ wymierne,
zauwaøalne efekty na terenie gminy.
Charakterystyka najwaøniejszych wydatkÛw w poszczegÛlnych
dzia≥ach pozwoli dok≥adniej przyjrzeÊ siÍ i przeanalizowaÊ ich
realizowanie w 2000 roku.
Dzia≥ 40 ROLNICTWO plan 58.800 z≥. wykonanie 58.404 z≥. tj.
99,33%.
Sπ to wydatki zwiπzane z rolnictwem g≥Ûwnie na:
ñ remonty i naprawy urzπdzeÒ melioracji wodnej ñ
50.156 z≥.

ñ
ñ

badanie gleb ñ 1.744 z≥.
prowizja dla so≥tysÛw za wydawanie úwiadectw
miejsca pochodzenia zwierzπt ñ 6.504 z≥.
Dzia≥ 50 TRANSPORT plan 570.900 z≥. wykonano 538.709 z≥.
tj 94,36%.
Sπ to úrodki przeznaczone na bieøπce utrzymanie drÛg
gminnych, to zakup i transport øuølu, wykonanie przystankÛw, bieøπce i zimowe utrzymanie drÛg, úcinanie
poboczy rÛwniarka itp. Kwota z≥ 93.675.
Natomiast na inwestycje wydano kwotÍ 445.034 z≥.
SzczegÛ≥owπ analizÍ realizacji inwestycji przedstawiamy w dalszej czÍúci sprawozdania.
Dzia≥ 70 GOSPODARKA KOMUNALNA plan 987.474 z≥. wykonano 913.878 z≥. tj. 92,55%.
Realizacja wydatkÛw odbywa siÍ tu w nastÍpujπcych
rozdzia≥ach:
7011 Zak≥ady Gospodarki Komunalnej ñ jest to dotacja
do dzia≥alnoúci bieøπcej GZK ñ 75.000 z≥.
7221 Oczyszczanie miasta i gmin ñ plan 10.000 z≥.
wykonano 1.473 z≥. tj.14,73%, sπ to wydatki
na akcjÍ sprzπtanie úwiata.
7262 Oúwietlenie ulic ñ plan 209.474 z≥. wykonanie
144.405 z≥. tj. 68,94% z tego 54.474 z≥. to
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dotacja celowa. Sπ to wydatki na oúwietlenie
uliczne, z tego za kwotÍ 12.272 z≥. wykonana
zosta≥a modernizacja oúwietlenia ulicznego.
7395 Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ plan 693.000 z≥. wykonano 693.000 z≥. tj. 100%. Na dop≥aty dla MZK
do przewozÛw pasaøerskich wydano 23.000 z≥.,
na budowÍ oczyszczalni úciekÛw we wsi Rososzyca ñ 500.000 z≥. KwotÍ 170.000 z≥. przekazano do UrzÍdu Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce poniewaø wysypisko úmieci budowane jest jako wspÛlna inwestycja.
Dzia≥ 74 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ORAZ NIEMATERIALNE US£UGI KOMUNALNE ñ plan 203.318 z≥.
wykonanie 183.729 z≥. tj. 90,37%.
Wykonanie wydatkÛw obejmuje nastÍpujπce rozdzia≥y:
7523 Ochotnicze Straøe Poøarne plan 124.800 z≥.
wykonanie 116.497 z≥. tj. 93,35%. årodki te
wydatkowano na zakup niezbÍdnych materia≥Ûw, paliwa do sprzÍtu poøarniczego oraz us≥ugi
zwiπzane z utrzymaniem tego sprzÍtu w pe≥nej
gotowoúci bojowej. Zakup mundurÛw, ubezpieczenie sprzÍtu i ludzi, zrycza≥towane wynagrodzenia dla komendanta i kierowcÛw oraz za
udzia≥ w gaszeniu poøarÛw. Z tych úrodkÛw
op≥aca siÍ rÛwnieø energiÍ w remizach oraz
pomoc w budowie remizy OSP w O≥oboku.
7552 Gospodarka gruntami i nieruchomoúciami plan
16.000 z≥. wykonanie 14.718 z≥. tj. 91,99%.
årodki te wydatkowano na prace geodezyjne
i kartograficzne oraz gospodarkÍ nieruchomoúciami.
7695 Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ plan 62.518 z≥. wykonanie
52.514 z≥. tj. 84%.G≥Ûwne wydatki w tym
rozdziale to 46.000 z≥. úrodki wydatkowane na
Studium UwarunkowaÒ i KierunkÛw zagospodarowania Przestrzennego Gminy, zap≥acono
pozosta≥oúÊ z 1999 roku za opracowanie planu
przestrzennego gminy. Na remonty obiektÛw
komunalnych wydano 4.997 z≥. oraz zap≥acono
na Fundusz Remontowy WspÛlnoty Mieszkaniowej w Wielowsi kwota z≥ 1.517.
Dzia≥ 79 OåWIATA I WYCHOWANIE planowana kwota
5.539.545 z≥. wykonanie 5.418.546 z≥. tj. 97,82%
w tym úrodki pochodzπce z subwencji oúwiatowej
wynoszπ 3.568.811 z≥. tj. 65,86% pozosta≥e wydatki
pokryto ze úrodkÛw budøetu gminy. Zak≥adajπc zwyczajowo, øe z budøetu gminy pokrywamy wydatki
przedszkoli, klas zerowych oraz dowozÛw uczni
i uwzglÍdniajπc otrzymane dotacje ñ 334.101 z≥. moøemy zauwaøyÊ, øe do zadaÒ oúwiatowych budøet
gminy dop≥aci≥ w roku 2000 kwotÍ 1.515.634 z≥.
Wydatki oúwiatowe realizowane sπ w nastÍpujπcych
rozdzia≥ach:
7911 Szko≥y podstawowe plan 3.891.798 z≥. wykonanie 3.824.316 z≥. tj. 98,27% z tego p≥ace
i pochodne stanowiπ 78,93%, dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny wynoszπ 5,95%,
wydatki materialne tj: opa≥, srodki czystoúci,
inne materia≥y, energia, remonty i inne us≥ugi
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materialne i niematerialne (szkolenia), zakup
pomocy dydaktycznych i ksiπøek to kwota
278.549 zl. czyli 7,28%.
Poza tym 300.000 z≥. przeznaczono i wykorzystano na inwestycje tj. rozbudowa szko≥y podstawowej w O≥oboku ñ 7,84%.
7912 Gimnazja plan 618.212 z≥. wykonano 601.209 z≥.
tj. 97,25% z tego p≥ace i pochodne wynoszπ
444.738 z≥. tj. 73,97%, dodatki mieszkaniowe
i fundusz socjalny to 6,13%, wydatki materialne
g≥Ûwnie zwiπzane z wyposaøeniem pomieszczeÒ
i energiπ, szkoleniem pracownikÛw, zakup pomocy naukowych wynoszπ 119.595 z≥. tj.
19,89%. Gimnazja funkcjonujπ od wrzeúnia
1999 r. w Sieroszewiach i w Wielowsi.
7913 Dowoøenie uczniÛw do szkÛ≥, plan 127.800 z≥.
wykonanie 126.467 z≥. tj. 98,96%.
7921 Licea ogÛlnokszta≥cπce plan i wykonanie 544 z≥.
8011 Szko≥y zawodowe ñ plan i wykonanie 6.256 z≥.
Sπ to kwoty w pe≥ni dotowane przez Starostwo
Powiatowe OstrÛw Wlkp. na naukÍ religii prowadzonπ przez KoúciÛ≥ Polsko-Katolicki.
7941 Internaty i stypendia dla uczniÛw plan i wykonanie to kwota 8.800 z≥. jest to dotacja na
stypendia dla rodzin najuboøszych.
8211 Przedszkola plan 604.606 z≥. wykonanie
592.315 z≥. tj. 97,97% z tego p≥ace i pochodne
stanowiπ 81,86%, dodatki mieszkaniowe i fundusz socjalny 5,40%, wydatki materialne tj.
opa≥, úrodki czystoúci, energia, remonty, zakup
pomocy naukowych i dydaktycznych 7,6%.
ØywnoúÊ w ca≥oúci refundowana przez rodzicÛw to kwota 30.476 z≥. tj. 5,14%.
8213 Przedszkola przy szko≥ach podstawowych plan
231.234 z≥. a wykonanie 220.858 z≥. tj. 95,51%
z tego p≥ace i pochodne stanowiπ 80,15%,
pozosta≥e to dodatki mieszkaniowe, materia≥y,
drobne us≥ugi, energia, fundusz úwiadczeÒ socjalnych, zakup pomocy dydaktycznych i ksiπøek.
8232 åwietlice dla uczniÛw i wychowankÛw plan
20.885 z≥. wykonanie 16.366 z≥. tj. 78,22%
z czego ca≥oúÊ wydatkÛw to p≥ace, pochodne
i fundusz úwiadczeÒ socjalnych.
8295 Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ plan 29.410 z≥. wykonanie 21.415 z≥. tj. 72,82% w tym na remont
mieszkaÒ nauczycieli wydatkowano 195 z≥.,
reszta to 21.220 z≥. sπ to úrodki pochodzπce
z dotacji celowej przeznaczone na fundusz
úwiadczeÒ socjalnych dla nauczycieli emerytÛw i rencistÛw.
Dzia≥ 83 KULTURA I SZTUKA plan 307.984 z≥. wykonanie
306.006 z≥. tj.99,36%.Jest to g≥Ûwnie dotacja przeznaczona na dzia≥alnoúÊ jednostek kultury czyli
Gminnego Oúrodka Kultury 122.845 z≥. i Bibliotek
150.139 z≥. przekazana w 100%. Na ZespÛ≥ Pieúni
i TaÒca w O≥oboku wydatkowano 5.993 z≥., natomiast
23.029 z≥. wydano na drobne remonty sal wiejskich
oraz dofinansowano do organizowania doøynek gminnych w Psarach kwota 4.000 z≥.
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Dzia≥ 85 OCHRONA ZDROWIA plan 97.000 z≥. wykonanie
89.475 z≥. wykonanie 89.475 z≥. tj. 92,24% úrodki te
przeznaczono na profilaktykÍ i przeciwdzia≥anie alkoholizmowi zgodnie z przyjÍtym i realizowanym programem
Komisji ds. Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
Dzia≥ 86 OPIEKA SPO£ECZNA plan 1.196.573 z≥. wykonanie
1.183.795 z≥. tj. 98,93% z tego z dotacji pochodzπ
úrodki w kwocie 913.981 z≥. Wydatkowanie úrodkÛw
odbywa siÍ w nastÍpujπcych rozdzia≥ach:
8613 Zasi≥ki i pomoc w naturze plan 776.487 z≥.
wykonanie 767.956 z≥. tj. 98,90% z czego
91.187 z≥. to úrodki w≥asne (11,74%). Jest to
pomoc finansowa i rzeczowa dla osÛb, ktÛrym
zgodnie z ustawa o pomocy spo≥ecznej pomoc
taka przys≥uguje.
8615 Terenowe Oúrodki Pomocy Spo≥ecznej ñ plan
225.180 z≥. wykonanie 222.861 z≥. czyli
98,97%. Dotacja wynosi 104.000 z≥. tj. 46,19%
i jest przeznaczona na czÍúciowe pokrycie
kosztÛw funkcjonowania Oúrodka Pomocy
Spo≥ecznej. Pozosta≥a kwota pochodzi z budøetu
gminy, rÛwnieø úwiadczenie us≥ug opiekuÒczych 86,77% to p≥ace i pochodne pracownikÛw oúrodka i opiekunek spo≥ecznych. Pozosta≥e wydatki zwiπzane sπ z zakupem materia≥Ûw biurowych, za uøywanie samochodÛw
w≥asnych do celÛw s≥uøbowych, przesy≥ki skredytowane oraz fundusz úwiadczeÒ socjalnych.
8616 Dodatki mieszkaniowe ñ jest to zadanie w≥asne
gminy czÍúciowo finansowane z dotacji celowej,
ktÛra wynosi 36.712 z≥. i stanowi 46,96%
pozosta≥a kwota 41.463 z≥. ñ to úrodki z budøetu
gminy.
8617 Zasi≥ki rodzinne, pielÍgnacyjne i wychowawcze
ñ plan 39.200 z≥. wykonanie 38.100 z≥. tj.
97,19% kwota ta pochodzi z dotacji celowej.
8695 Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ plan 77.531 z≥. wykonanie 76.703 z≥. tj. 98,93% z czego:
36.519 z≥. to dotacja na wyp≥atÍ zasi≥kÛw
zdrowotnych
13.200 z≥. to dotacja na doøywianie dzieci
w szko≥ach
8.680 z≥. to dotacja na wyp≥atÍ zasi≥kÛw dla
kombatantÛw i ich rodzin.
KwotÍ 18.304 z≥. wydatkowano na doøywianie
dzieci w szko≥ach z úrodkÛw w≥asnych gminy.
Dzia≥ 87 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 30.000 z≥. wykonanie 28.582 z≥. tj. 95,27%, wydatki realizowane sπ
zgodnie z ustaleniami Zarzπdu i Rady poprzez kluby
sportowe dzia≥ajπce na terenie gminy. Ze úrodkÛw
tych pokrywane sπ dojazdy na zawody sportowe,
op≥aty za uczestnictwo w imprezach, zakup drobnego
sprzÍtu sportowego, ubiorÛw sportowych oraz utrzymanie obiektÛw sportowych i boisk.
Dzia≥ 89 R”ØNA DZIA£ALNOå∆ plan 49.326,-zl wykonanie
45.029 z≥. tj. 90,86% z tego 2.326 z≥. to dotacja
z UrzÍdu Statystycznego na aktualizacjÍ gospodarstw
i dzia≥ek. Pozosta≥a kwota to realizacja wydatkÛw
zwiπzanych z zatrudnieniem pracownikÛw robÛt pu-

Dzia≥ 91

Dzia≥ 93

Dzia≥ 94

Dzia≥ 99
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blicznych, koszty organizacji robÛt tj. zakup narzÍdzi,
materia≥Ûw, drobne us≥ugi, badania i wynagrodzenia
zatrudnionych pracownikÛw.
ADMINISTRACJA PA—STWOWA I SAMORZ•DOWA
zaplanowana kwota to 1.356.717 z≥. wydatkowano
1.276.087 z≥. tj. 94,06%, wydatki realizowane sπ
w nastÍpujπcych rozdzia≥ach:
9142 UrzÍdy WojewÛdzkie sπ to úrodki na zadania
zlecone z zakresu administracji rzπdowej czÍúciowo dotowane. Plan 82.908 z≥. wykonanie
79.297 z≥. tj. 95,64% z tego dotacja wynosi
49.100 z≥. (61,92%), pozosta≥e úrodki pochodzπ
z budøetu gminy. Wydatki na p≥ace i pochodne
to 81,85% pozosta≥e koszty to delegacje, szkolenia, zakup drukÛw, odpisy na fundusz úwiadczeÒ socjalnych.
Wydatki rzeczowe zwiπzane z utrzymaniem
i funkcjonowaniem obiektu rozliczane sπ w rozdziale 9146.
9144 Rady Gminy plan 81.800 z≥. wykonanie 78.012 z≥.
tj. 95,37% g≥Ûwnie sπ to diety z posiedzeÒ
(66.649 z≥.) oraz drobne koszty materialne, szkolenia cz≥onkÛw Rady.Wszystkie inne wydatki
zwiπzane z funkcjonowaniem biura Rady rozliczane sπ w rozdziale 9146.
9146 UrzÍdy Gmin ñ plan 1.119.309 z≥. wykonanie
1.055.082 z≥. tj. 94,26% sπ to wszelkie wydatki
zwiπzane z funkcjonowaniem administracji, z czego 83,14% to p≥ace i pochodne, oko≥o 1% to
zakupy inwestycyjne (zakup komputerÛw) pozosta≥e wydatki to materia≥y (zakup paliwa ñ
centralne ogrzewanie) us≥ugi, drobne naprawy,
op≥aty pocztowe i telefoniczne, energia, naprawa
i konserwacja sprzÍtu biurowego (g≥Ûwnie ksero).
Reszta to delegacje, szkolenia pracownikÛw,
ubezpieczenia majπtku, odpisy na zak≥adowy
fundusz úwiadczeÒ socjalnych.
9195 Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ ñ plan 72.700 z≥. wykonanie 63.696 z≥. tj. 87,61%. Sπ to g≥Ûwnie
wydatki na wyp≥atÍ wynagrodzeÒ prowizyjnych dla so≥tysÛw za inkaso zobowiπzaÒ pieniÍønych, dostarczanie nakazÛw p≥atniczych
(14.423 z≥.), oraz sta≥y rycza≥t miesiÍczny dla
so≥tysÛw (43.200 z≥.) i op≥aty komornicze w wysokoúci 3.614 z≥.
BEZPIECZE—STWO PUBLICZNE plan 3.500 z≥. wykonanie 2.967 z≥. tj. 84,77%. KwotÍ 1.000 z≥. wydatkowano na zakup paliwa do radiowozu policyjnego
w celu uzupe≥nienia brakujπcych na ten cel úrodkÛw.
Ma obronÍ cywilnπ wydano 500 z≥. jest to dotacja
z budøetu paÒstwa. Realizujπc program bezpieczna
gmina wydatkowano kwotÍ 1.467 z≥.
FINANSE plan 26.500 z≥. wykonanie 26.376 z≥. tj.
99,53% sπ to odsetki od kredytu pobranego na budowÍ szko≥y podstawowej w Sieroszewiach.
NACZELNE URZ DY ORGAN”W W£ADZY KONTROLI
I S•DOWNICTWA plan 16.227 z≥. wykonanie
13.187 z≥. tj. 81,27% kwota ta pochodzi z dotacji
celowej i tak na:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 38

ñ
ñ

ó 1534 ó

prowadzenie aktualizacji spisu wyborcÛw ñ 1.218 z≥.
przygotowanie i przeprowadzenie wyborÛw Prezydenta Rzeczypospolitej ñ 11.969 z≥.
Z powyøszych zestawieÒ i charakterystyki moøemy zauwaøyÊ
øe w øadnym z dzia≥Ûw, rozdzia≥Ûw i paragrafÛw klasyfikacji
budøetowej nie wystπpi≥y przekroczenia wydatkÛw a dokonywane zmian w budøecie by≥y wprowadzone z naleøytym wyprzedzeniem i zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami.
Przy kaødorazowym wydatkowaniu úrodkÛw stosowano siÍ
do przepisÛw ustawy o zamÛwieniach publicznych kierujπc siÍ
zawsze zasadπ oszczÍdnoúci i gospodarnoúci.
Jak wynika z powyøszego to dochody wykonano w kwocie
9.797.947 z≥. plus nadwyøka z roku 1999 w wysokoúci 229.579 z≥.
pomniejszona o sp≥atÍ kredytu ñ 80.000 z≥. i otrzymana poøyczka
w wysokoúci 300.000 z≥. na budowÍ oczyszczalniÍ úciekÛw daje
nam 10.247.526 z≥. dochodu, a wydatki wykonano w kwocie
10.084.770 z≥. w zwiπzku z czym na koniec 2000 roku powsta≥a
nadwyøka w wysokoúci 162.756 z≥. Nadwyøka ta zosta≥a wprowadzona w budøecie gminy na 2001 rok jako ürÛd≥o pokrycia
niedoboru.
Na koniec 2000 roku Urzπd posiada zobowiπzania d≥ugoterminowe:
ñ z tytu≥u sp≥aty kredytu w wysokoúci 220.000 z≥.
Jest to kredyt przyznany w BGØ Kalisz ñ umowa Nr 478/3/
/II/J/P/96 z dnia 21.08.1996r. na dzia≥alnoúÊ inwestycyjnπ
w zakresie oúwiaty ze úrodkÛw pieniÍønych Fundacji ìEuropejskiego Funduszu Wsi Polskiejî. Kredyt w wysokoúci
500.000 z≥. przeznaczony by≥ na czÍúciowe sfinansowanie
kosztÛw budowy szko≥y podstawowej w Sieroszewicach.
Ca≥kowita sp≥ata kredytu wraz z odsetkami nastπpi do dnia
31.07.2003 r.
ñ z tytu≥u poøyczki w wysokoúci 300.000 z≥.
Jest to poøyczka przyznana ze úrodkÛw WojewÛdzkiego
Funduszu Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowa Nr 85/P/Ka/OW/2000 z dnia 21.09.2000 r.
na budowÍ oczyszczalni úciekÛw we wsi Rososzyca.
Ponadto Urzπd posiada zobowiπzania krÛtkoterminowe w wysokoúci 302.852 z≥. z tego z tytu≥u us≥ug ñ 147.704 z≥. jest to
zobowiπzanie niewymagalne, z tego ze úrodkÛw bieøπcych
516 z≥. i inwestycyjnych 147.188,12 w tym na kwotÍ
15.531,88 z≥ Urzπd posiada≥ úrodki zaplanowane ale termin
przekazania faktur uniemoøliwi≥ ich zap≥atÍ do koÒca roku 2000.
Natomiast na kwotÍ 131.656,24 z≥ wystawiono faktury ktÛrych
zgodnie z podpisanπ umowπ z wykonawcπ termin p≥atnoúci jest
do koÒca marca 2001 r. i sk≥adek na ubezpieczenie spo≥eczne
155.148 z≥.tj. od dodatkowego wynagrodzenia rocznego wyp≥aconego do dnia 01.03.2001 r.
Urzπd nie udziela≥ øadnych porÍczeÒ ani gwarancji.
Na koncie inwestycyjnym na dzieÒ 1.01.2000r. posiadaliúmy
úrodki w wysokoúci 226.168,18
Z budøetu przekazano kwotÍ 1.270.915,45
Na kwotÍ tπ sk≥adajπ siÍ:
ñ úrodki w≥asne przekazane z budøetu gminy 892.715,45
ñ úrodki z Funduszu Ochrony GruntÛw Rolnych na modernizacjÍ
drogi w Masanowie, Wielowsi i Sieroszewiach 78.200,00
ñ poøyczka ze úrodkÛw WFOå i GW z Poznania na budowÍ
oczyszczalniÍ úciekÛw we wsi Rososzyca
300.000,00
OgÛ≥em úrodki
1.497.083,63
z oprocentowania w BS Rososzyca
19.081,80
RAZEM
1.516.165,43
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Powyøsze úrodki wydatkowano na:
budowÍ drÛg i chodnikÛw
512.023,45
w tym:
ñ modernizacja drogi w miejscowoúci S≥awin
(zakoÒczono i oddano do uøytku)
31.076,65
ñ modernizacja drogi w m. ZamoúÊ
(zakoÒczono i oddano do uøytku)
31.103,06
ñ budowa drogi Latowice-Sieroszewice
(zakoÒczono i oddano do uøytku)
29.505,91
ñ budowa drogi Wielowieú, ul. Zielona
(zakoÒczono i oddano do uøytku)
46.135,00
ñ budowa drogi Strzyøew-Stara Wieú
61.327,72
ñ modernizacja drogi MasanÛw-Glinianki
53.499,28
ñ budowa drogi Sieroszewice, ul. £πkowa
i Starowiejska
79.998,87
ñ modernizacja drogi ZamoúÊ
48.416,17
ñ modernizacja drogi Parczew Madera
(zakoÒczono i oddano do uøytku)
23.406,60
ñ budowa chodnika Parczew
54.140,89
ñ budowa chodnika Westrza
3.413,30
ñ budowa chodnika Psary
50.000,00
budowa oczyszczalni úciekÛw we wsi Rososzyca 619.850,11
budowa remizy OSP O≥obok
9.830,58
rozbudowa szko≥y podstawowej w O≥oboku
298.208,65
urzπdzenie alarmowe dla gimnazjum w Wielowsi
2.664,30
op≥otowanie przedszkola w Latowicach
4.014,50
rozbudowa Domu Rolnika w Strzyøewie
(zakoÒczono i oddano do uøytku)
193,28
zakup komputerÛw i oprogramowania dla UrzÍdu Gminy 9.202,57
odsetki w 2000 roku przekazane zosta≥y jako dochÛd do budøetu
gminy
4.000,16
OgÛ≥em wydatkowano
1.459.987,60
Na koniec roku 2000 na koncie inwestycyjnym pozosta≥a
kwota z≥
56.177,83
Sπ to úrodki, ktÛre zostanπ wykorzystane w roku 2001 i tak:
ñ budowa drogi Strzyøew Stara Wieú
1.841,33
ñ budowa drogi Sieroszewice, ul.Szkolna
2,12
ñ modernizacja drogi MasanÛw Glinianki
100,72
ñ budowa drogi Sieroszewce ul.Starowiejska i ≥πkowa 1,13
ñ budowa chodnika Parczew
2.663,11
ñ budowa chodnika Westrza
86,70
ñ budowa oczyszczalni úciekÛw we wsi Rososzyca 28.450,70
ñ budowa remizy OSP O≥obok
624,27
ñ rozbudowa szko≥y podstawowej w O≥oboku
3.325,95
ñ odsetki w 2001 roku zosta≥y przekazane jako dochÛd na
konto budøetu gminy
19.081,80
Razem:
56.177,83
Sπ to úrodki ktÛre w 2001 roku zostanπ wykorzystane w dalszej
kontynuacji inwestycji poprzez wprowadzenie do budøetu Gminy
w 2001 roku.

GOSPODARKA POZABUDØETOWA
GMINNY ZAK£AD KOMUNALNY
Przychody ogÛ≥em plan 563.726 z≥. wykonano 544.170 z≥. tj.
96,53%.
Przychody z dzia≥alnoúci wynoszπ 469.170 z≥. tj. 86,22%.
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DotacjÍ zaplanowanπ przekazano w 100% tj. 75.000 z≥.
Przychody z dzia≥alnoúci to: wp≥ywy za sprzedaø wody, dochody
z wysypiska úmieci, czynsze z mieszkaÒ komunalnych oraz
wp≥ywy z us≥ug.
Rozchody na plan 552.187 z≥. wykonano 546.018 z≥. tj.98,88%.
W rozchodach tych wprowadzono zaksiÍgowane dodatkowo
wynagrodzenie roczne za 2000 rok. W úrodkach obrotowych
wystÍpuje to jako zobowiπzanie
Kwota z≥ 26.246 z≥.
Struktura rozchodÛw:
ñ koszty p≥acowe
215.922 z≥. tj. 39,54%
ñ pochodne od p≥ac
43.681 z≥.
8,00%
ñ delegacje
3.596 z≥.
0,66%
ñ materia≥y i wyposaøenie
97.799 z≥.
17,91%
ñ energia
79.703 z≥.
14,60%
ñ us≥ugi materialne
39.108 z≥.
7,16%
ñ us≥ugi niematerialne
4.397 z≥.
0,81%
ñ ubezpieczenia
13.262 z≥.
2,43%
ñ úwiadczenia socjalne
5.948 z≥.
1,09%
ñ podatek VAT
42.602 z≥.
7,80%
Razem:
546.018 z≥. tj. 100,00%

Poz. 651

Zapasy magazynowe na koniec roku stanowiπ zaledwie 0,50% co
úwiadczy o prawid≥owej gospodarce magazynowej. årodki pieniÍøne w banku wynoszπ 7.355 z≥. GZK nie zakoÒczy≥ roku stratπ,
ale teø na koniec roku nie posiada≥ zapasu úrodkÛw obrotowych
wed≥ug okreúlonych normatywÛw, tak øe juø w styczniu na
dzia≥alnoúÊ bieøπcπ musieliúmy uruchomiÊ dotacjÍ z budøetu.
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY åRODOWISKA
Przychody zaplanowano w kwocie 4.600 z≥. a uzyskano 10.213 z≥.
tj. 222,02%. Z roku 1999 pozosta≥o na rachunku bankowym
666,00 z≥ w ciπgu roku zgodnie z przyjÍtym planem wydatkowano úrodki w kwocie 1.604 z≥. Na koniec roku pozosta≥o na
koncie bankowym 9.275 z≥., poniewaø nie zosta≥y wydatkowane
úrodki na zakup drzew i krzewÛw, gdyø wp≥ynÍ≥y na konto
UrzÍdu pod koniec roku 2000.
Powyøsza analiza opracowana zosta≥a w oparciu o sprawozdania
Rb-30 i jest to relacja na podstawie cyfr zawartych w tych
sprawozdaniach.

Za≥πcznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budøetu
gminy Sieroszewice za rok 2000

DOCHODY BUDØETU W 2000 ROKU

T reść
R O L N IC T W O

D z.

R ozdz.

§

40

P ozostała działalność

4495

P lan

W yk.

W yk%

23.640

24.214

102,43

23.640

24.214

102,43

D ochody z dzierżaw y i leasingu

33

1.630

1.703

104,48

W pływ y z usług

42

14.100

14.606

103,59

R óżne opłaty

64

7.910

7.905

99,94

2.920

2.917

99,90

2.920
2.920

2.917
2.917

99,90
99,90

78.200

78.200

100,00

78.200

78.200

100,00

78.200

78.200

100,00

54.474

54.474

100,00

54.474

54.474

100,00

54.474

54.474

100,00

L E Ś N IC T W O

45

P ozostała działalność
D ochody z dzierżaw y i leasingu
T R A N SP O R T

4995
33
50

D rogi publiczne gm inne

5613

D otacje otrzym ane z funduszy
celow ych na realizację inw estycji
G OSPO DARK A K OM U NALNA
O św ietlenie ulic
D otacje celow e otrzym ane z budżetu
państw a na realizację zadań bieżących
z zakresu adm inistracji rządow ej
zleconych gm inom

54
70
7262
88
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GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ORAZ
NIEMATERIALNE
USŁUGI KOMUNALNE
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Dochody z dzierżawy i leasingu

ó 1536 ó

74

Szkoły podstawowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin
Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin
Licea ogólnokształcące
Dotacje celowe otrzymane na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego
Internaty i stypendia dla uczniów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin
Szkoły zawodowe
Dotacje celowe otrzymane na zadania
bieżące realizowane na podstawie
porozumień /umów/ między
jednostkami samorządu terytorialnego
Przedszkola

Wpływy z usług

61.762 102,24

60.410

61.762 102,24

33

31.000

32.352 104,36

43

21.960

21.960 100,00

81

7.450

7.450 100,00

391.421

400.703 102,37

241.258

241.258 100,00

241.258

241.258 100,00

56.243

56.243 100,00

56.243

56.243 100,00

544

544 100,00

544

544 100,00

79
7911
89
7912
89
7921
49

7941
89
8011
49

8211

Wpływy z usług
Pozostała działalność

60.410
7552

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
Odsetki
OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poz. 651

42
8295
42

8.800

8.580

97,50

8.800

8.580

97,50

6.256

6.256 100,00

6.256

6.256 100,00

48.910

58.544 119,70

48.910

58.544 119,70

29.410

29.278

99,55

8.190

8.058

98,39
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin
OPIEKA SPOŁECZNA

ó 1537 ó

Poz. 651

89
86

Usługi opiekuńcze

929.563
8612

Wpływy z usług

42

Zasiłki i pomoc w naturze

8613

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej

5.124

5.137 100,25

5.124

5.137 100,25

88

683.300

674.770

98,75

89

2.000

2.000 100,00

104.000

104.000 100,00

104.000

104.000 100,00

36.712

36.712 100,00

36.712

36.712 100,00

39.200

38.100

97,19

39.200

38.100

97,19

59.227

58.399

98,60

89

8617
88

Pozostała działalność

98,88

98,76

8616

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom

919.118

676.770

88

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin
Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i
wychowawcze

21.220 100,00

685.300

8615

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom
Dodatki mieszkaniowe

21.220

8695

Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizację zadań bieżących
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu adm. rządowej zlec. gminom

18

8.680

88

37.347

36.519

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na dofinansowania własnych
zadań bieżących gmin
RÓŻNA DZIAŁALNOŚĆ

89

13.200

13.200 100,00

Spis powszechny i inne

89
8934

8.680 100,00
97,78

9.146

9.143

99,97

2.326

2.326 100,00
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Poz. 651

88

2.326

2.326 100,00

6.820

6.817

99,96

6.820

6.817

99,96

2.052.780

2.015.201

98,17

1.015.715

901.871

88,79
88,68

16

1.010.515
5.200

896.091
5.780 111,15

51

380.602
14.814

Podatek leśny

53

24.860

Podatek od nieruchomości

55

335.906

Podatek od środków transportowych

61

1.100

1.069

Odsetki

81

3.922

4.649 118,54

553.263

572.807 103,53

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom
Pozostała działalność

8995

Różne opłaty
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH
JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek od osób prawnych
Wpływy z podatku rolnego i leśnego
opłat lokalnych od osób prawnych
Podatek rolny

Podatki i opłaty od osób fizycznych

64
90

9009
15

9013

428.990

9019

112,71
14.807 99,95
24.857

99,99

383.608 114,20
97,18

Podatek rolny

51

146.786

151.910 103,49

Wpływy z karty podatkowej

52

38.000

46.426 122,17

Podatek leśny

53

5.800

5.689

98,09

Podatek od nieruchomości

55

266.027

263.689

99,12

Podatek od spadków i darowizn

56

2.600

5.184 199,38

Podatek od posiadania psów

59

50

139 278,00

Podatek od środków transportowych

61

68.200

69.930 102,54

Odsetki

81

25.800

29.840 115,66

103.200

111.533 108,07

Wpływy z opłaty skarbowej

9020
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Poz. 651

Opłata skarbowa

58

102.600

Odsetki

81

600

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA
I SAMORZĄDOWA
Urzędy Wojewódzkie

91
9142

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom
Urzędy Gmin

88

9146

110.966 108,15
567

94,50

149.578

149.753 100,12

49.100

49.100 100,00

49.100

49.100 100,00

3.478

3.667 105,43

Wpływy z usług

42

378

384 101,59

Różne opłaty

64

1.000

1.046 104,60

Różne dochody

77

2.100

2.237 106,52

Pozostała działalność
Różne opłaty
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

9195
64
93

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom
FINANSE

9317
88

94

Odsetki od środków na rachunkach
bankowych
Odsetki

RÓŻNE ROZLICZENIA

9492
81

97

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja ogólna z budżetu państwa

9701

Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa

9709

Część podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin
Subwencja ogólna z budżetu państwa

9711

90

90

90

97.000

96.986

99,99

97.000
500

96.986 99,99
500 100,00

500

500 100,00

500

500 100,00

10.000

27.348 273,48

10.000

27.348 273,48

10.000

27.348 273,48

6.041.427

6.041.427 100,00

3.568.811

3.568.811 100,00

3.568.811

3.568.811 100,00

331.856

331.856 100,00

331.856

331.856 100,00

2.140.760

2.140.760 100,00

2.140.760

2.140.760 100,00
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URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY,
KONTROLI I SĄDOWNOCTWA

Poz. 651

99

Urzędy naczelnych organów władzy i
kontroli
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej
zleconych gminom

16.227

9911
88

9990
88

RAZEM DOCHODY

13.187

81,27

1.218

1.218 100,00

1.218

1.218

10,00

15.009

11.969

79,75

15.009

11.969

79,75

9.820.286 9.797.947 99,77

Za≥πcznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budøetu
gminy Sieroszewice za rok 2000

WYDATKI BUDØETU W 2000 ROKU

Treść
ROLNICTWO
Stacje chemiczno-rolnicze
Usługi niematerialne
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji
wodnej
Materiały i wyposażenie
Usługi materialne
Pozostała działalność
Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne
Materiały i wyposażenie
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
TRANSPORT
Drogi publiczne gminne
Usługi materialne
Wydatki na finansowanie inwestycji
Jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych

Dział
40

Rozdz.

§

4005
37
4406
31
36
4495
14
31
41
42
50
5613
36
72

Plan
Wykonanie
58.800
58.404
1.744
1.744
1.744
1.744
50.157
50.156

%wyk.
99,33
100,00
100,00
100,00

3.497
46.660
6.899
5.307
599
863

3.496 100,00
46.660 100,00
6.504 94,27
5.307 100,00
250 41,74
817 94,67

130
570.900
570.900
93.681
477.219

130 100,00
538.709 94,36
538.709 94,36
93.675 99,99
445.034 93,26
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GOSPODARKA KOMUNALNA
Zakłady Gospodarki Komunalnej

ó 1541 ó

Poz. 651

70
7011

Dotacje dla jednostek gospodarki
pozabudżetowej i funduszy celowych
Oczyszczanie miast i gmin

47
7221

987.474
75.000

913.878 92,55
75.000 100,00

75.000

75.000 100,00

10.000

1.473

14,73

Materiały i wyposażenie

31

5.000

111

2,22

Usługi materialne

36

5.000

1.362

27,24

209.474

144.405

68,94

36

189.474
20.000
693.000
23.000

132.133 69,74
12.272 61,36
693.000 100,00
23.000 100,00

50

170.000

170.000 100,00

72

500.000

500.000 100,00

203.318

183.729

124.800
10.000
35.200
12.432
43.700
2.468
7.000
2.800
1.200
10.000

116.497 93,35
8.756 87,56
35.190 99,97
7.998 64,33
42.979 98,35
2.429 98,42
6.181 88,30
2.366 84,50
598 49,83
10.000 100,00

36
37

16.000
16.000
62.518
15.000
46.000

14.718 91,99
14.718 91,99
52.514 84,00
4.997 33,31
46.000 100,00

40

1.518

1.517 100,00

Oświetlenie ulic

7262

Energia
Usługi materialne
Pozostała działalność
Usługi materialne
Dotacje celowe przekazane na inwestycje
realizowane na podstawie porozumień
/umów/ między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
ORAZ NIEMATERIALNE USŁUGI
KOMUNALNE
Ochotnicze Straże Pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Usługi niematerialne
Pozostała działalność
Usługi materialne
Usługi niematerialne

Różne opłaty i składki

35
36
7395

74
7523
25
31
35
36
37
40
41
42
72
7552

37
7695

90,37
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OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół

ó 1542 ó

79
11
17
21

5.539.545
3.891.798
2.343.841
173.788
5.502

25
28
31
35
36
37
38
40
41
42
43

101.171
6.110
95.425
64.910
105.538
17.837
22.900
3.882
459.394
62.996
128.504

98.968 97,82
3.542 57,97
93.331 97,81
39.134 60,29
103.434 98,01
12.327 69,11
22.899 100,00
3.882 100,00
455.487 99,15
62.411 99,07
128.504 100,00

72

300.000

300.000 100,00

11
17
25
28
31
35
36
37
38
40
41
42
43

618.212
367.620
6.482
18.352
5.086
36.110
31.735
23.961
15.893
9.958
600
69.968
9.565
20.217

601.209 97,25
360.607 98,09
6.481 99,98
16.659 90,77
1.693 33,29
35.386 98,00
31.200 98,31
23.698 98,90
15.235 95,86
9.719 97,60
0
0
68.293 97,61
9.357 97,83
20.217 100,00

72

2.665

2.664

99,96

127.800

126.467

98,96

127.800

126.467

98,96

7911

7912

7913

Usługi niematerialne
Licea ogólnokształcące

Poz. 651

37
7921

544

5.418.546
3.824..316
2.326.066
170.429
3.902

97,82
98,27
99,24
98,07
70,92

544 100,00
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Poz. 651

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11

452

452 100,00

Składki na ubezpieczenia społeczne

41

81

81 100,00

Składki na fundusz pracy

42

11

11 100,00

Internaty i stypendia dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Szkoły zawodowe
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenie
Środki żywności
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Podróże służbowe krajowe

7941

11
17
25
41
42
43

8.800
8.800
6.256
4.467
251
246
888
122
282

11
17
21

604.606
381.778
24.531
1.140

592.315 97,97
376.443 98,60
24.460 99,71
1.140 100,00

25
28
31
32
35
36
37
38
40
41
42
43

12.582
904
8.729
31.210
9.358
18.483
2.668
3.341
1.810
74.477
10.175
19.405

12.571 99,91
679 75,11
8.500 97,38
30.476 97,65
6.502 69,48
18.330 99,17
2.363 88,57
2.800 83,81
1.805 99,72
72.847 97,81
9.980 98,08
19.405 100,00

72

4.015

4.014

99,98

11
17
25
28

231.234
142.004
9.135
7.737
364

220.858
136.951
9.131
7.734
201

95,51
96,44
99,96
99,96
55,22

23
8011

8211

8213

8.800
8.800
6.256
4.467
251
246
888
122
282

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
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Materiały i wyposażenie
Usługi niematerialne
Pomoce naukowe i dydaktyczne, książki
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Świetlice dla uczniów i wychowanków
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostała działalność
Materiały i wyposażenie

Poz. 651

31
37
38
41
42
43

26.199
604
5.479
28.142
3.870
7.700

22.710 86,68
268 44,37
5.233 95,51
27.202 96,66
3.728 96,33
7.700 100,00

11
17
41
42
43

20.885
14.072
728
4.090
560
1.435

16.366 78,36
11.685 83,04
724 99,45
2.219 54,25
303 54,11
1.435 100,00

31

29.410
3.560

21.415
0

72,82
0

Usługi materialne

36

4.630

195

4,21

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
KULTURA I SZTUKA

43

21.220

21.220 100,00

307.984
150.139

306.006 99,36
150.139 100,00

150.139
122.845
122.845

150.139 100,00
122.845 100,00
122.845 100,00

8232

8295

83

Biblioteki

8322

Pozostałe dotacje
Ośrodki Kultury
Pozostałe dotacje

48
8332

Zespoły Pieśni i Tańca

8431

48

Materiały i wyposażenie

31

Pozostała działalność

8495

6.000

5.993

99,88

6.000

5.993

99,88

29.000

27.029

93,20

Materiały i wyposażenie

31

19.000

18.199

95,78

Usługi materialne

36

10.000

8.830

88,30

97.000

89.475

92,24

97.000
14.892
700

89.475 92,24
10.012 67,23
700 100,00

OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Materiały i wyposażenie
Energia

85
8536
31
35
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Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
OPIEKA SPOŁECZNA
Zasiłki i pomoc w naturze
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenia
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Świadczenia społeczne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Materiały i wyposażenie
Usługi materialne
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenia społeczne

36
37
41
42
86
8613
22
41
8615
11
17
28
31
35
36
37
41
42
43
8616

3.660
72.886
4.296
566
1.196.573
776.487
713.652
62.835
225.180
152.634
11.145
7.507
7.429
766
6.432
882
29.311
4.017
5.057

3.660 100,00
72.880 99,99
1.953 45,46
270 47,70
1.183.795
767.956
705.121
62.835
222.861
151.935
11.145
7.103
7.428
766
6.432
682
28.315
3.998
5.057

98,93
98,90
98,80
100,00
98,97
99,54
100,00
94,62
99,99
100,00
100,00
77,32
96,60
99,53
100,00

78.175
78.175
39.200

78.175 100,00
78.175 100,00
38.100 97,19

22
31
36
40
41

39.200
77.531
39.054
330
665
37.347
118

38.100
76.703
39.054
330
665
36.519
118

42

17

17 100,00

31
35
36
37
40

30.000
30.000
15.145
500
10.200
2.155
2.000

28.582 95,27
28.582 95,27
14.963 98,80
273 54,60
9.328 91,45
2.018 93,64
2.000 100,00

22
8617
22
8695

Składki na fundusz pracy
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozostała działalność
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Różne opłaty i składki

Poz. 651

87
8795

97,19
98,93
100,00
100,00
100,00
97,78
100,00
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Poz. 651

89
8934

49.326
2.326

45.029 91,29
2.326 100,00

Usługi niematerialne

37

1.932

1.932 100,00

Składki na ubezpieczenie społeczne

41

346

346 100,00

Składki na fundusz pracy

42

48

48 100,00

Pozostała działalność

8995

Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Różne opłaty i składki
ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I
SAMORZĄDOWA
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Rady Gminy
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Materiały i wyposażenia
Usługi niematerialne
Urzędy Gmin
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Podróże służbowe krajowe
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie społeczne

31
35
36
37
40
91

47.000

42.703

28.000
1.275
1.500
14.000
2.225

27.438 97,99
1.057 82,90
1.327 88,47
10.656 76,11
2.225 100,00

1.356.717
9142
11
17
28
31
35
36
37
41
42
43
9144
25
31
37
9146
11
17
28
31
35
36
37
40
41

82.908
51.781
3.689
342
6.176
1.060
4.094
3.429
9.862
1.351
1.124
81.800
70.200
3.600
8.000
1.119.309
698.267
48.984
20.525
78.021
4.980
50.237
27.436
7.270
135.490

1.276.087

90,86

94,06

79.297 95,64
50.309 97,16
3.689 100,00
301 88,01
4.760 77,07
1.060 100,00
4.045 98,80
3.104 90,52
9.591 97,25
1.314 97,26
1.124 100,00
78.012
66.649
3.595
7.768
1.055.082
685.412
48.590
18.711
60.832
2.963
40.166
23.969
7.203
125.458

95,37
94,94
99,86
97,10
94,26
98,16
99,20
91,16
77,97
59,50
79,95
87,36
99,08
92,60
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Składki na fundusz pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki na finansowanie inwestycji
jednostek budżetowych i zakładów
budżetowych
Pozostała działalność
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Materiały i wyposażenie
Różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
Jednostki terenowe policji
Materiały i wyposażenie
Obrona cywilna
Usługi materialne

20.210
14.889

72

13.000

14
25
31
40
41
42

72.700
15.584
43.200
3.000
8.000
2.534
382

93
9312
31
9317
36
9395

Materiały i wyposażenie

URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy i
kontroli
Usługi materialne
Usługi niematerialne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Materiały i wyposażenie
Energia
Usługi materialne
Usługi niematerialne
RAZEM WYDATKI :

42
43

9195

Pozostała działalność
FINANSE
Obsługa papierów wartościowych i
kredytów jednostek samorządu
terytorialnego
Rozliczenia z bankami
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy /ogólne/

Poz. 651

31
94
9490
61
97
9718
81
99
9911

9.203

70,79

63.696 87,61
12.282 78,81
43.200 100,00
2.439 81,30
3.614 45,18
1.860 73,40
301 78.80

3.500
1.000
1.000
500
500

2.967
1.000
1.000
500
500

84,77
100,00
100,00
100,00
100,00

2.000

1.467

73,35

2.000

1.467

73,35

26.500
26.500

26.376
26.376

99,53
99,53

26.500
10.000
10.000
10.000

26.376
0
0
0

99,53
0
0
0

16.227

13.187

81,27

1.218
36
37
41
42

218
830
149
21
15.009

25
31
35
36
37

5.040
3.520
600
4.800
1.049
10.453.864

9990

17.686 87,51
14.889 100,00

1.218 100,00
218
830
149
21
11.969

100,00
100,00
100,00
100,00
79,75

5.040 100,00
2.240 63,64
300 50,00
3.340 69,58
1.049 100,00
10.084.770 96,47
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Poz. 651

Za≥πcznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budøetu
gminy Sieroszewice za 2000 rok

DOCHODY I WYDATKI ZWI•ZANE Z REALIZACJ• ZADA— WSP”LNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE UM”W LUB POROZUMIE— MI DZY JEDNOSTKAMI SAMORZ•DU TERYTORIALNEGO

TREŚĆ

Dz. Rozdz.

§

Plan

Wykona %
nie
wyk.

DOCHODY
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
Dotacje celowe otrzymane na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /Umów/
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Szkoły Zawodowe
Dotacje celowe otrzymane na
zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień /umów/
między jednostkami samorządu
terytorialnego

79

6.800
544

6.800
544

100
100

49

544
6.256

544
6.256

100
100

49

6.256

6.256

100

6.800
544

6.800
544

100
100

11
41
42

452
81
11
6.256

452
81
11
6.256

100
100
100
100

11
17

4.467
251

4.467
251

100
100

25
41
42

246
888
122

246
888
122

100
100
100

43

282

282

100

7921

8011

WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Licea ogólnokształcące
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Szkoły zawodowe
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

79

Oraz wydatki w:
Dz. 70 Gospodarka Komunalna rozdz. 7395 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
ß50 Dotacje celowe przekazane na inwestycje realizowane na podstawie porozumieÒ (umÛw) miÍdzy

7921

8011

jednostkami samorzπdu terytorialnego kwota
170.000 z≥. przekazane dla Miasta i Gminy Nowe
Skalmierzyce na budowÍ wysypiska úmieci, zgodnie
z zawartym porozumieniem.
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WARUNKI PRENUMERATY
DZIENNIKA URZ DOWEGO
WOJEW”DZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA ROK 2001
ñ Op≥ata za rocznπ prenumeratÍ Dziennika UrzÍdowego
WojewÛdztwa Wielkopolskiego wraz ze skorowidzem wynosi 700 z≥.
ñ Instytucje, urzÍdy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratπ proszone sπ o dokonanie wp≥at na konto NBP ñ
Oddzia≥ OkrÍgowy w Poznaniu nr 10101469-39-223-1
Administracja Dziennika UrzÍdowego ñ Wielkopolski Urzπd
WojewÛdzki w Poznaniu, ul. Koúciuszki 93.
ñ Zastrzega siÍ prawo zmiany op≥at za prenumeratÍ.
ñ Reklamacje z powodu niedorÍczenia poszczegÛlnych numerÛw Dziennika naleøy zg≥aszaÊ na piúmie do Administracji
Dziennika niezw≥ocznie, po otrzymaniu nastÍpnego kolejnego numeru.
ñ Wszystkich informacji na temat prenumeraty lub zakupu
powyøszego wydawnictwa udziela Administracja Dziennika
UrzÍdowego ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu,
ul. Koúciuszki 93, pokÛj PI 18, tel. 854 14 09.

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski
Redakcja: Wydzia≥ Nadzoru i Kontroli Wielkopolskiego UrzÍdu WojewÛdzkiego w Poznaniu
aleja Niepodleg≥oúci 16/18, tel. 854 16 34, e-mail ñ dzu@poznan.uw.gov.pl
Sk≥ad, druk i rozpowszechnianie:
Sk≥ad ñ ìKoralî SpÛ≥ka z o.o., ul. JeleniogÛrska 7 PoznaÒ, telefon 841 18 21
Druk ñ Oúrodek Ma≥ej Poligrafii Zak≥adu Obs≥ugi Administracji, al. Niepodleg≥oúci 18, PoznaÒ
Rozpowszechnianie ñ Administracja i sta≥y punkt sprzedaøy ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, ul. Koúciuszki 93, pok. PI 18 tel. 854 14 09
Egzemplarze bieøπce moøna nabywaÊ w punkcie sprzedaøy Dziennika UrzÍdowego:
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, PoznaÒ ul. Koúciuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (takøe egzemplarze z lat ubieg≥ych),
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. åw. JÛzefa 5, pok. 132
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok ìBî
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koúciuszki 4, pok. 101
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi≥a al. Niepodleg≥oúci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika UrzÍdowego wraz ze skorowidzami sπ wy≥oøone do powszechnego wglπdu w Wielkopolskim UrzÍdzie WojewÛdzkim, w godz. 900-1400
T≥oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oúrodku Ma≥ej Poligrafii Zak≥adu Obs≥ugi Administracji
al. Niepodleg≥oúci 18, PoznaÒ
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