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Informacja o przebiegu wykonania  budżetu gminy Krzykosy 
w 2010r. 

 

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

Nr XXXV/225/2009 w następujących wysokościach: 

                      - dochody          15.694 767 zł 

                      - wydatki           17.805.769,64 zł 

Następnie został zmieniony:   

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

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

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

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

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

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

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

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

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 196/2010 z dnia 23 lipca 2010r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 199/2010 z dnia 16 sierpnia 2010r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 200/2010 z dnia 19 sierpnia 2010r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLII/267/2010 z dnia 28 września  2010r. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 203/2010 z dnia 30 września 2010r. 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLV/271/2010 z dnia 28 października  2010r 

Uchwałą Rady Gminy Krzykosy Nr XLVI/279/2010 z dnia 10 listopada  2010r 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 214/2010 z dnia 22 listopada 2010r 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 1/2010 z dnia 8 grudnia 2010r 

Zarządzeniem Wójta Gminy Krzykosy  Nr 2/2010 z dnia 14  grudnia 201 

 

Ostatecznie plan po zmianach wynosi: 

- po stronie dochodów 17.687.217,42 zł, 

- po stronie wydatków 20.293.710,80 zł. 

 

Planowano pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 2.606.493,38 zł przychodami 

pochodzącymi z: 

- kredytów w kwocie      1.692.210,63 zł 
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- wolnych środków w kwocie         914.282,75 zł.  

 

DOCHODY 

 

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco : 

A. Dochody majątkowe           1.040.653,00 zł tj.   5,88 %   

B. Dochody bieżące                         16.646.564,42 zł tj.  94,12% 

w tym: 

I.   Dotacje                               3.163.765,08   zł tj.  17,89 %  

II.  Subwencje                              8.297.074,00   zł tj.  46,91 % 

III. Pozostałe dochody                 5.185.725,34   zł tj.  29,32 % 

 

Dochody w 2010r. wykonane zostały w 99,60 % na  planowane 17.687.217,42 złotych 

zrealizowano 17.613.937,88 zł                                                                                                                            

 

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco : 

 

A. Dochody majątkowe   1.040.603,93 zł tj. 99,99 % planu  

w tym: 

1.Dotacje ze środków Unii Europejskiej  

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

łącznej wysokości 814.353, zł na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Witowo- 

Pięczkowo oraz przebudowy drogi gminnej Murzynowo Leśne Garby- z czego 

zrealizowano   814.352,13 zł. co stanowi 99,99% planu. 

2. Dochody z mienia 

Zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 226.300 zł. Dochody zrealizowano 

w wysokości 226.251,80 zł, tj. 99,97% w tym: 

- sprzedaż 6 lokali mieszkalnych   18.511,80  
- sprzedaż gruntu (5 działka)  207.740,00 
 

 

B. Dochody bieżące      16.573.333,95 zł tj. 99,56%  planu 

w tym: 
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I.  Dotacje                                 3.125.882,69 zł tj.  98,80 % planu 

II.  Subwencje                                8.297.074,00 zł tj.  100 % planu                              

III. Pozostałe dochody                   5.150.377,26 zł tj.  99,32 % planu 

 

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów gminy przedstawia załącznik nr 1.  

 

1 Dotacje  

 

1 Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały 

w 99,98%, na planowane 2.685.078,00 zł wpłynęło 2.657.692,11 zł. 

 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

01095 zwrot podatku akcyzowego rolnikom 283.089,00 283.087,92 100 % 
75011 zadania z zakresu administracji 

publicznej – Urzędy Wojewódzkie 
56.800,00 56.800,00 100% 

75056 Spis rolny 15.193,00 15.193,00 100% 
75101 Krajowe Biuro Wyborcze – aktualizacja i 

utrzymanie rejestru wyborców 
1.070,00 1.070,00 100% 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

18.046,00 18.046,00 100% 

75109 Wybory do rad gmin, wójtów 27.125,00 16892,00 62,27% 
85212 Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny 
2.050.000,00 2.033.895,52 99,21% 

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

796,00 748,80 94,07% 

  85295 Zasiłki i pomoc w naturze –zasiłki 
powodziowe - OPS 

232.959,00 231.958,87 99,57% 

 

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

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów 

rolnych, na zadania z zakresu administracji publicznej, na utrzymanie spisu wyborców, 

przeprowadzenie spisu rolnego, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na poziomie 62,27% zrealizowano dochody z tytułu dotacji. 

dotacji na wybory do Rady Gminy oraz Wójta. Pozostałe dotacje zrealizowano na 

poziomie  94%.- 99%.  

Zestawienie wykonania dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 

szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3. 

 

2. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy 
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Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 96,67%, na 

planowane 280.344,00 zł wpłynęło 271.005,30 zł. Poszczególne dotacje celowe na  

dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowane zostały w następujących 

wysokościach: 

 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

75478 Sfinansowanie wydatków związanych z 
akcją przeciwpowodziową 

110.646,00 110.646,00 100% 

80101 Sfinansowanie programu „Radosna 
Szkoła „ 

11.973,00 11.969,60 99,97% 

85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 
niektóre osoby pobierające świadczenia z 
OPS 

1.160,00 818,98 70,60% 

85214 dofinansowanie wypłaty zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej 

16.338,00 16.293,22 99,72% 

85216 Zasiłki  stałe - OPS 12.969,00 12646,00 97,50% 
85219 dofinansowanie utrzymania Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
39.090,00 39.090,00 100% 

85219 Dofinansowanie wypłat dodatków dla 
pracownika socjalnego realizującego 
pracę w środowisku 

10.169,00 5.716,64 56,22% 

85295 dofinansowanie programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 

36.163,00 36.163,00 100% 

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

41.836,00 37.661,86 90,02% 

 

Dotacje zostały wykorzystane na poziomie ok. 90-100%. Wyjątek stanowi dotacja w 

rozdziale 85219 na sfinansowanie dodatków dla pracownika socjalnego realizującego 

pracę w terenie oraz dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za niektóre osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej. Pomimo niższego wykonania wpływu dotacji, zadania, 

na które były przeznaczone dotacje zostały zrealizowane. 

  

3. Dotacje ze środków Unii Europejskiej 

W rozdziale 85395 zaplanowano datację z udziałem środków unijnych na  wydatki bieżące 

w wysokości 158.743,08 zł. W wyniku wniosku złożonego do Wojewódzkiego Urzędu 

Pracy uzyskano dofinansowanie projektu systemowego „Dajmy sobie szansę – integracja 

poprzez rozwój” współfinansowanego w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 109.033,08zł z 

czego zrealizowano 108.187,71 zł. oraz projektu pn. „Wirtualna społeczność Zespołu szkół 

w Pięczkowie w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w wys. 49.710,00 zł. z czego zrealizowano 

49.397,57 zł. Łącznie dotacja została zrealizowana w 99,27%, tj. 157.585,28 zł. 
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4. Dotacje z funduszy celowych 

W rozdziale 60016 zaplanowano dotację z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wys. 

39.600,00 zł z przeznaczeniem na refundację bieżących wydatków związanych z 

wykonaniem drogi dojazdowej do pól . Dotacja została zrealizowana w 100%. 

 

II. Subwencje  

Subwencje  z  budżetu  państwa  w 2010r. wpłynęły  w wysokości 100% planowanych, tj. 

w  kwocie 8.297.074,00   zł.  

 

III. Pozostałe dochody  

Pozostałe dochody wykonane zostały w 2010r. w wysokości 5.150.377,26 zł tj.  99,32 % 

planu .  

 

W dziale 010 uzyskano 20.791,00 zł z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT 

dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Sulęcinku. 

 

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

Starostwo Powiatowe w II półroczu 2010r. i wyniosły 2.913,48 zł. 

 

W dziale 400 dochody ze sprzedaży wody zrealizowano w 103,9% planu. Wpłynęło 

374.026,40 zł tytułu usług oraz 2.157,86 zł z tytułu odsetek za zwłokę.  

Sprzedano 194.743 m3 wody, tj. o 960,3 m3 więcej niż w roku ubiegłym.  

Zaległości z tytułu sprzedaży wody wynoszą 35.474,57 zł.  W stosunku do stanu na 

31.12.2009 roku (34.679,96 zł) zaległość  wzrosła o 2,29%. Z tytułu odsetek za zwłokę 

zaległość wynosi 8.393,95 zł. W stosunku do stanu na 31.12.2009 roku (20.110,03 zł) 

zaległość  zmniejszyła się o 58,26%. W celu wyegzekwowania należności, wysłano 369 

upomnień. Planowane są odcięcia wody. 

W dziale 600 Transport i łączność- uzyskano dochody z tytułu odszkodowania za 

uszkodzony w wypadku drogowym przystanek w Miąskowie w wys. 3.416,00 zł. tj. 100% 

planu. 

W dziale 700 wpływy z majątku gminy zostały omówione wcześniej.  
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Dochody tytułu najmu i dzierżaw składników majątkowych wpłynęły w wysokości 

72.782,53 tj.101,6%  planu ( w tym: dochody z tytułu dzierżawy łąk w miejscowości 

Wiosna i Sulęcin wpłynęły w wysokości 3.967,40zł., dochody z tytułu opłat za mieszkania 

i lokale użytkowe zrealizowano w wysokości 68.815,13 zł). Zaległości z tego tytułu 

wynoszą 18.098,10 złotych i pozostają na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 

ubiegłego.  Z tytułu odsetek wpłynęło 184,50 zł. Zaległość z tytułu odsetek wynosi 

5.418,50 zł. W celu wyegzekwowania należności, w 2010r., doręczono łącznie 22 

wezwania do zapłaty, z dwiema osobami zawarto ugodę pozasądową oraz z jedną przed 

sądową dotyczącą spłaty zaległości z tyt. czynszu. Ponadto wpłynęło 26,40 zł z tytułu 

kosztów upomnienia oraz 573,26 zł z tytułu wynajmu sali. 

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

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

administracyjne dot. zmian w planie zagospodarowania przestrzennego) i  nie zmieniły się 

w stosunku do I półrocza 2010r. 

W dziale 750 dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji 

rządowej (za dowody osobiste i informacje adresowe) wykonane zostały w wys. 9,30 zł, tj. 

93,0% w stosunku do planowanych. W rozdziale 75023 § 097 uzyskano 3.416 zł z tytułu 

rozliczeń z ubiegłego roku. 

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

przeznaczeniem na realizację wydatków w rozdziale 75412 , darowizna w wys. 1.400,00 zł 

od OSP Krzykosy przeniesiono do rozdziału 92605. 

 

W dziale 756  dochody wykonane zostały w 98,9%. 

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej 

realizowane przez Urząd Skarbowy w Środzie Wlkp. wyniosły 3.257,70 tj. 81,4 % planu. 

Zaległości z tego tytułu wynoszą 9.748,39 zł.  

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

podatków i opłat lokalnych  od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 104,1 %, natomiast 

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

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych  od osób fizycznych 

zrealizowano w 100,1%.  
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Biorąc pod uwagę poszczególne rodzaje podatków należy zauważyć, że dochody z 

poszczególnych podatków od osób prawnych jak i fizycznych zostały wykonane na 

poziomie ok. 100%. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych został 

wykonany w 142,1%. Podatek ten realizowany jest przez Urząd Skarbowy. Wpływy z 

tytułu odsetek od osób prawnych uzyskano w wysokości 797,00 zł. Poniżej 100% 

wykonany został podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne w 

wys. 72,6% oraz podatek rolny w wys. 99,4% 

Podatek rolny opłacany przez osoby fizyczne wykonany został w wys. 97,2% , od 

nieruchomości 9,2%, od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości 

100.000,00 zł, a wykonano w wysokości 108.523,04 zł, co stanowi 108,5%, natomiast 

podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, a wpłynęło 

12.272,00 zł, tj. 122,7%.  

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości 2.090,18 zł.  

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw wykonano w 85,3%.  Wpływy z tytułu opłaty planistycznej w 2010r. 

wyniosły 41.100,20zł. Zaległości z tego tytułu wynoszą 41.095,45 zł. 

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wykonano w 97,9%. 

Niższe niż przewidywano były wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – na 

planowane 1.955.502,00 zł wpłynęło 1.914.494,00zł.  

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano na poziomie 122,4%.  

W rozdziale 75647 wpłynęły dochody tytułem zwrotu kosztów upomnień w wysokości 

3.118,20 zł.  

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych wynoszą 180.160,36 zł i w stosunku do 

stanu na 31 grudnia 2009r.(168.323,10) zwiększyły sie się o 7,03%. Zaległość w całości 

dotyczy osób fizycznych. Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości – 

tj. 103.057,09zł. W podatkach realizowanych przez Urząd Skarbowy w Środzie występuje 

zaległość 12.689,89 zł.  

W 2010r., w celu wyegzekwowania należności podatkowych, doręczono 665 upomnień 

oraz wysłano do egzekucji 75 tytułów wykonawczych na kwotę 39.605,00 zł. Z tego Urząd 

Skarbowy w Środzie zrealizował  tytuły wykonawcze na kwotę 8.522,00 zł. 

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

rolnego, leśnego oraz  podatku od środków transportowych Gmina w 2010r. umniejszyła 
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swe dochody o 624.166,52zł. W tym  z tyt. podatku od nieruchomości o 559.030,74 zł, w  

podatku od środków transportowych o 65.135,78 zł. 

Umniejszenie dochodów z tytułu udzielonych ulg i umorzeń wyniosło 24.893,50 zł , w tym 

z tyt. umorzenia zaległości podatkowych 7.328,00 zł  oraz z tyt. ulg i zwolnień 

udzielonych przez Radę Gminy  17.565,50 zł. 

 

W dziale 758 poza subwencjami omówionymi wcześniej wpłynęły dochody z tytułu 

niewykorzystanych środków niewygasających za ubiegły rok, które przeznaczone były na 

zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego w wysokości 75.640,00zł, tj. 100,% 

planu. 

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

odpłatność za posiłki w przedszkolach i stołówkach szkolnych zrealizowane na kwotę 

58.995,00 tj. 98,6% - przedszkola oraz 103.107,80 tj. 100,6% - szkoły. Wpływy z różnych 

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

294,00 zł przy planowanych 800,00 zł, natomiast wpływy w § 0970 zrealizowano na kwotę 

2.394,56 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna - uzyskano wpływy z tytułu wyegzekwowanych 

alimentów w wysokości 10.742,13zł, odsetek w wysokości 0,20 zł oraz zwrotu kosztów 

upomnień w wysokości 58,73 zł. Zaległość z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 

oraz wypłat z Funduszu Alimentacyjnego wynosi 198.295,14 zł i systematycznie ulega 

zwiększeniu. Otrzymano darowiznę w wysokości 15.000 zł. z przeznaczeniem na pomoc 

społeczną. Z tytułu świadczonych usług opiekuńczych uzyskano wpływ w wys. 2.140,80 

zł. do planowanych 2.500,00 zł tj. 85,6%. 

Ponadto uzyskano dochód  w wysokości 15.127,20 zł z tytułu refundacji wydatków na 

zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych co stanowi 93,7% planu. 

W dziale 853 Pozostała działalność – uzyskano wpływy z dotacji rozwojowej omówione 

już wcześniej. 

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – uzyskano wpływy z dotacji celowej 

omówione już wcześniej. 

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

zrealizowano w kwocie 135.669,74 zł, tj. 102,0%. Zaległość z tytułu w/w usług wynosi 

11.779,12 zł. Z tytułu odsetek otrzymano 10,50 zł.  
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Z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska uzyskano kwotę w wys. 10.050,28zł tj. 77,3% planu,  natomiast w § 097 

zaksięgowano środki pozostałe po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (238.475,34 zł). Ponadto z tytułu opłaty  produktowej  wpłynęło 

1.606,54 zł tj.160,7% planu. 

W związku z  zatrudnieniem  pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót 

publicznych  z tyt. refundacji  ich wynagrodzeń w rozdziale 90095 wpłynęło 135.611,01zł 

tj. 100,7 % planu. W § 083 uzyskano 810,39 zł za wykonaną usługę. 

 

 

WYDATKI 

 

Wydatki w 2010 roku wykonane zostały w 86,2%. Na planowane  20.293.710,80 zł   

wydatkowano  17.484.631,40 zł. 

Struktura planowanych wydatków przedstawia się następująco : 

A. Wydatki majątkowe            4.265.481,48 zł tj.  21,02 %   

B. Wydatki bieżące                                   16.028.229,32 zł tj.  78,98 % 

w tym: 

I.   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     7.988.039,55 zł   tj.   39,36% 

    (z wyłączeniem wynagrodzeń z udziałem środków unijnych) 

II.  Dotacje                         455.140,00 zł   tj.     2,24% 

III. Wydatki na obsługę długu                                   105.500,00 zł   tj.    0,52% 

IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego            173.366,16 zł   tj.     0,85% 

V. Wydatki na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej       2.685.078,00 zł  tj.   13,23% 

VI. Wydatki z dotacji celowych  

na dofinansowanie zadań własnych          280.344,00 zł  tj.     1,38% 

VII. Wydatki z dotacji rozwojowych  

  (w tym 86.002,63zł na  wynagrodzenia i pochodne)            171.534,67 zł  tj.      0,85% 

VIII. Pozostałe wydatki                                                4.169.226,94 zł  tj.    20,55% 

 

Wykonanie wydatków za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:   
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A. Wydatki majątkowe            2.525.886,77 zł tj.   59,22% planu  

B. Wydatki bieżące                                   14.958.744,63 zł tj.   93,33% planu 

w tym: 

I.   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  7.359.089,63 zł   tj.   92,13% planu 

     (z wyłączeniem wynagrodzeń z udziałem środków unijnych) 

II.  Dotacje                        447.803,50 zł   tj.   98,39% planu 

III. Wydatki na obsługę długu                                   86.680,67 zł   tj.   82,16% planu 

IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego         141.427,01 zł   tj. 81,58% planu 

V. Wydatki na zadania zlecone  

z zakresu administracji rządowej     2.653.040,17 zł  tj.   98,81% planu 

VI. Wydatki z dotacji celowych  

na dofinansowanie zadań własnych          271.005,30 zł  tj. 96,67% planu 

VII. Wydatki z dotacji rozwojowych             

(w tym 7.359.089,63 na  wynagrodzenia i pochodne)                 157.585,28 zł  tj. 91,87% planu 

VIII.  Pozostałe wydatki                                               3.842.113,07 zł  tj. 92,15% planu 

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków gminy przedstawia załącznik nr 2. 

   

A. Wydatki majątkowe 

 

1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

W budżecie na 2010 rok zaplanowano następujące wydatki na finansowanie inwestycji  

i zakupów inwestycyjnych: 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

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

1.540.000,00 537.744,65 26,19% 

40002 Budowa sieci wodociągowej Bronisław i 
Młodzikowice, i wodociągu Krzykosy-
Solec oraz rozbudowa wod.P-wo-
Murzynówko 

110.000,00 58.589,00 53,51% 

40002 Zakupy inwestycyjne stacja 
wodociągowa 

10.000,00 5.795,00 57,95% 

60016 Przebudowa ul. Zielonej w Pięczkowie 400.000,00 396.578,17 99,14% 
60016 Przebudowa drogi gminnej Murzynowo 

Leśne-Garby 
25.000,00 21.850,00 87,4% 

60016 Budowa chodnika Pięczkowo(środki 
funduszu sołeckiego) 

20.462,00 20.456,96 99,98% 

60016 Budowa chodnika Solec(środki 
funduszu sołeckiego) 

19.785,00 19.785,00 100,00% 

60016 Budowa chodnika Sulęcinek(środki 
funduszu sołeckiego) 

5.000,00 5.000,00 100,00% 
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70005 Budowa zbiornika kanalizacyjnego w 
Krzykosach 

9.300,00 9.259,52 99,56% 

70005 Budowa zbiornika kanalizacyjnego w 
Pięczkowie 

10.200,00 10.167,00 99,68% 

75023 Zakupy inwestycyjne dla Urzędu 
Gminy(kopiarka cyfrowa, program 
kadry-płace) 
 

20.000,00 14.030,00 70,15% 

75412 Zakup samochodu strażackiego dla OSP 
Sulęcin 

12.500,00 12.180,50 97,44% 

80103 Budowa placu zabaw przy ZSP w 
Sulęcinie 

8.550,00 8.550,00 100% 

80103 Modernizacja kotłownii w budynku 
przedszkolnym w Pięczkowie 

37.000,00 36.861,40 99,63% 

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

7.900,00 7.900,00 
 

100% 

92109 Remont i modernizacja świetlic 
wiejskich  
W tym środki funduszu sołeckiego: 
- 84.701.70  plan 
64.990,70 wykonanie 

770.800,00 112.008,22 14,53% 

92605 Zakup kosiarki na boisko w Krzykosach 7.000,00 7.000,00 100% 
92605 Zakup kosiarki na boisko w Sulęcinie 5.600,00 5.600,00 100% 
 RAZEM: 3.019.097,00 1.289.355,42 42,71%
 

Zgodnie z harmonogramem prac zakończono część etapu budowy kanalizacji sanitarnej w 

Sulęcinku, ze względu na trudności atmosferyczne kolejny etap zakończony zostanie w 

2011r. Zabezpieczono na ten cel środki finansowe w postaci środków niewygasających.  

Zrealizowano część wydatków, która zabezpieczona była na odnowę świetlic wiejskich w 

ramach środków z  Unii Europejskiej w ramach programu „Odnowa wsi”. Realizacja tego 

zadania ograniczyła się głownie do wydatków inwestycyjnych w świetlicach wiejskich w 

ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.  

Pozostałe zadania zrealizowane zostaną w 2011r.( Rozpoczęto czynności formalne dot. 

opracowania projektu odnowy wsi ).  

Zakończono procedury formalne w zakresie budowy sieci wodociągowej Bronisław i 

Młodzikowice, Krzykosy-Solec oraz Pięczkowo – Murzynówko  tj. opracowano projekty 

oraz założono dzienniki budowy. 

Dokonano zakupu aparatu głębinowego na stację wodociągową w Pięczkowie. 

Zakończono inwestycję pn. „Przebudowę ulicy Zielonej w Pięczkowie”, na którą 

zaciągnięto kredyt długoterminowy.  

Opracowano wniosek studium wykonalności dot. przebudowy drogi gminnej Murzynowo 

Leśne-Garby. Opracowano mapy i zakupiono materiał na budowę chodnika w Solcu, 

zakupiono kostkę oraz krawężniki na budowę chodnika w Pięczkowie oraz Sulęcinku - 

mapy na etapie opracowywania  
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Zakończono budowę zbiornika kanalizacyjnego w miejscowości Pięczkowo i Krzykosy. 

Zakupiono kopiarkę cyfrową dla Urzędu Gminy. Zrealizowano zakup samochodu 

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

oraz zakupiono wyposażenie placu zabaw w przedszkolu w Witowie. Rozpoczęto 

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

remontowane świetlice wiejskie (opracowanie map świetlicy w Murzynowie Leśnym oraz  

Miąskowie). Zakończono modernizację kotłowni w budynku przedszkolnym w Pięczkowie 

( zmiana ogrzewania  tradycyjnego na ogrzewanie gazowe). 

Zakończono modernizację świetlicy sala GOK Garby- inwestycja współfinansowana z 

udziałem  środków z Unii Europejskiej w ramach PROW. Inwestycja realizowana była 

przez  GOK w Krzykosach. Dokonano koniecznych zakupów inwestycyjnych w celu 

wyposażenia nowo wyremontowanej sali. 

Zakupiono samochód służbowy z przeznaczeniem dla GOK . 

Zakupiono kosiarki na boisko sportowe w Krzykosach i Sulęcinie. 

 

2. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji 

 

60014 Dotacja celowa na dofinansowanie drogi 
ul.Główna Krzykosy 

864.000,00 863.652,90 99,96% 

92109 Dotacja inwestycyjna dla GOK sala 
WDK- 33.535,15 plan  

382.384,48 372.878,45 97,51% 

Dotacja inwestycyjna dla GOK zakup 
samochodu służbowego- 23.156,00 
Dotacja inwestycyjna dla GOK zakupy 
inwest. sala WDK Garby- 33.535,15  

 RAZEM: 1.246.384,48 1.236.531,35 99,21% 

 

B. Wydatki bieżące 

W tym: 

I.   Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń   

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń obejmują wynagrodzenia osobowe 

pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 

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

ubezpieczenia społeczne opłacane za pracowników i niektóre osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej  oraz składki na Fundusz Pracy.  

Wydatki   na   płace  i  pochodne  płac  zrealizowane  zostały  w  kwocie   7.359.089,63  zł, 

 tj.   92,13% planu (z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych z udziałem środków 

unijnych). 
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II. Dotacje 

1. Dotacje celowe na zadania bieżące  

Z budżetu gminy zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2010r. przekazano na rzecz izb 2.565,98 zł, tj. 

99,0% planu. 

W rozdziale 80104 zaplanowano dotację dla Gminy Nowe Miasto. tytułem zwrotu kosztów 

dotacji dla niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu Gminy 

Krzykosy. Dotacje przekazano w wysokości 5.519,54 zł, tj. 99,99% planu. 

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

podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na 

zorganizowanie gospodarki odpadami. Dotację przekazano w wysokości 8.819,34zł. tj. 

66,29% planu oraz dla Powiatu Średzkiego na realizację z przeznaczeniem na 

zorganizowanie gospodarki odpadami (usuwanie azbestu). Dotację przekazano w 

wysokości 2.464,98zł. tj. 82.17% planu 

  

2. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 

Z budżetu gminy na dzień 31.12.2010 roku  zaplanowano  dotacje podmiotowe  na wydatki 

bieżące dla instytucji kultury w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy   208.000,00 zł  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach   201.316,00 zł 

RAZEM:    409.316,00 zł.  

 

Dotacje przekazano w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy     208.000,00 zł, tj.  100,00% planu  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach        201.316,00 zł, tj. 100,00% planu 

RAZEM:      409.316,00 zł, tj.   100,00% planu  

 

 

 

3. Dotacje dla sektora spoza finansów publicznych 
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W rozdziale 75412 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom w wysokości 12.000 zł. Dotacja została przekazana w wys. 9.683,64 zł 

tj.80,70% planu na rzecz jednostek OSP na terenie Gminy Krzykosy. 

W rozdziale 85295 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom w wysokości 12.000 zł. Dotacja została przekazana w wys. 100% planu 

na rzecz Stowarzyszenia Pomocy KRĄG w Dębnie. 

 

III. Wydatki na obsługę długu              

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

przebudowa drogi Murzynowo Leśne – Garby, w wysokości 650.000 zł. W 2010r. 

poniesiono wydatki z tytułu odsetek od kredytu w wysokości 5.531,62 zł. Spłatę kredytu 

zakończono w całości w miesiącu październiku. 

W miesiącu sierpniu 2009r zaciągnięto kredyt na budowę ścieżki pieszo-rowerowej 

Witowo-Pięczkowo w wysokości 650.000 zł. W bieżącym roku  poniesiono koszty odsetek 

w wysokości 30.224,58 zł.  

Ponadto w miesiącu grudniu 2009r. zaciągnięto kredyt na sfinansowanie planowanego 

deficytu i rozchody budżetu w wysokości 400.000 zł , zapłacono odsetki w wysokości 

16.382,35 zł. 

W miesiącu lipcu 2010r. zaciągnięto kredyt na budowę ulicy Zielonej w Pięczkowie w 

kwocie 393.400zł koszt odsetek wyniósł 9.948,10 zł. We wrześniu uruchomiono kredyt na  

budowę kanalizacji sanitarnej w Sulęcinku w wysokości 635.000 zł- zapłacono odsetki w 

wysokości 11.124,85zł oraz kredyt z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi powiatowej 

Krzykosy-Kijewo ( ul. Główna Krzykosy) w wysokości 879.000 zł – koszt odsetek 

13.469,17zł 

Łączna kwota odsetek zapłaconych od kredytów w 2010r. wynosi 86.680,67 zł. 

 

IV. Wydatki z Funduszu Sołeckiego 

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

jednostek pomocniczych gminy, wydatkowano 141.427,01zł. Wydatki bieżące jednostek 

pomocniczych gminy planowane były na poziomie 35.517,46 zł,  wykonano 33.384,73 zł, 

tj. 94,0%. Wydatki inwestycyjne zostały omówione w punkcie A.1 Wydatki na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne.  Wykonanie wydatków bieżących i majątkowych jednostek 

pomocniczych gminy przedstawiono w załączniku nr 5 do niniejszego sprawozdania. 
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. 

 

V. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 

Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zrealizowane zostały w 

99,%, na planowane 2.685.078,00zł wykonano 2.657.692,11 zł. według  poniższej tabeli: 

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

01095 zwrot podatku akcyzowego rolnikom 283.089,00 283.087,92 100 % 
75011 zadania z zakresu administracji 

publicznej – Urzędy Wojewódzkie 
56.800,00 56.800,00 100% 

75056 Spis rolny 15.193,00 15.193,00 100% 
75101 Krajowe Biuro Wyborcze – aktualizacja i 

utrzymanie rejestru wyborców 
1.070,00 1.070,00 100% 

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej 

18.046,00 18.046,00 100% 

75109 Wybory do rad gmin, wójtów 27.125,00 16.892,00 62,27% 
85212 Świadczenia rodzinne i fundusz 

alimentacyjny 
2.050.000,00 2.033.895,52 99,21% 

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

796,00 748,80 94,07% 

85295 Świadczenia społeczne 232.959,00 231.958,87 99,6% 
 

W 100% wykonano wydatki na finansowanie zwrotu części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez 

producentów rolnych, na zadania z zakresu administracji publicznej, na utrzymanie spisu 

wyborców, przeprowadzenie spisu rolnego, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej. Na poziomie 62,27% zrealizowano wydatki z tytułu. dotacji na 

wybory do Rady Gminy oraz Wójta. Pozostałe dotacje wykonano na poziomie 94%.- 99%.  

Zestawienie wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w 

szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 4. 

 

VI. Wydatki z dotacji celowych  na dofinansowanie zadań własnych 

gminy 

 

Wydatki z dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych gminy zrealizowano w 

96,67%, na planowane 280.344,00 zł wydatkowano  271.005,30 zł. w wysokościach 

podanych w  poniższej tabeli:  

Rozdział Nazwa zadania Plan Wykonanie % 

75478 Sfinansowanie wydatków związanych z 110.646,00 110.646,00 100% 
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akcją przeciwpowodziową 
80101 Sfinansowanie programu „Radosna 

Szkoła „ 
11.973,00 11.969,60 99,97% 

85213 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za 
niektóre osoby pobierające świadczenia z 
OPS 

1.160,00 818,98 70,60% 

85214 dofinansowanie wypłaty zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej 

16.338,00 16.293,22 99,72% 

85216 Zasiłki  stałe - OPS 12.969,00 12.646,00 97,50% 
85219 dofinansowanie utrzymania Ośrodka 

Pomocy Społecznej 
39.090,00 39.090,00 100% 

85219 Dofinansowanie wypłat dodatków dla 
pracownika socjalnego realizującego 
pracę w środowisku 

10.169,00 5.716,64 56,22% 

85295 dofinansowanie programu „Pomoc 
państwa w zakresie dożywiania” 

36.163,00 36.163,00 100% 

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

41.836,00 37.661,86 90,02% 

 

VII. Wydatki ze środków Unii Europejskiej 

 

W rozdziale 85395 realizowano wydatki dofinansowane dotacją pochodzącą ze środków 

unijnych w ramach projektu systemowego „Dajmy sobie szansę – integracja poprzez 

rozwój” współfinansowanego w ramach działania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wydatkowano 108.187,71 zł na 

planowaną  dotację wys. 109.033,08 zł tj. 99,23% planu (ponadto w rozdziale 85395 

zaplanowano kwotę 12.791,59zł stanowiącą wkład własny do realizacji projektu, z czego 

zrealizowano 100% planu).  

W Zespole Szkół w Pięczkowie zrealizowano wydatki sfinansowane dotacją pochodzącą 

ze środków unijnych w ramach projektu systemowego pn. „Wirtualna społeczność szkolna 

Zespołu Szkół w Pięczkowie” wys. 49.710,00 zł ,wydatkowano 49.397,57 zł, tj. 99,37% 

planu. 

 

VIII. Pozostałe wydatki 

Pozostałe wydatki związane są z bieżącą działalnością gminy i  obejmują środki 

przeznaczone na zakup materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy 

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

ZFŚS. Wydatki te zrealizowane zostały w wysokości 3.842.113,07 zł  tj. 92,15%. 

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

melioracyjnych wykonane zostały do wysokości planu, tj. 8.000 zł. 
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W rozdziale 01010 wydatkowano kwotę 42.443,29 zł (wydatki niewygasające) z tytułu 

podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją inwestycji budowy kanalizacji 

sanitarnej w Sulęcinku. 

Pozostałe wydatki dotyczą inwestycji, dotacji oraz wydatków na zadania zlecone z zakresu 

administracji rządowej i zostały omówione już wcześniej. 

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

zł, co stanowi 99,9% planu.  

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

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

Pięczkowie.  

W 2010 roku  wydatkowano na ten cel kwotę 371.145,93 zł, co stanowi 83,0% planu. 

Wydatki majątkowe omówiono wcześniej, na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 

306.761,93zł  Struktura wydatków przedstawia się następująco: 

 - płace i  pochodne płac               101.228,09 zł 
- materiały i wyposażenie         14.526,60 zł 
    w tym:  

- wodomierze, podchloryn, narzędzia, baterie, olej      14.301,26 zł 
- środki czystości i ochrony osobistej                         225,34 zł 

- energia i woda                   98.447,68 zł 
- usługi remontowe         31.522,34 zł 
    w tym: 

- usuwanie awarii      28.204,32 zł  
- prace remontowe, remont okien (Młodzikowo)  3.318,02 zł 

- pozostałe usługi (badanie i analiza wody, dozór techniczny, 
   czyszczenie sieci, przegląd gaśnic)     12.706,60 zł 
- zakup usług zdrowotnych             40,00 zł 

 - zakup usług telekomunikacyjnych                       1.166,16 zł 
 - podróże służbowe         5.842,97 zł 
 - opłata za pobór wody      32.892,00 zł 
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego                 723,00 zł 
 - pozostałe (ekwiwalent za pranie, ZFŚS)      3.143,52 zł 
            - podatek od towarów i usług VAT                                                    4.522,97 zł 
  
 
  
 

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

1.755.885,83 zł, tj. 98,7% planu. Z tego 1.327.323,03 zł na inwestycje, które zostały 

omówione wcześniej. Na wydatki bieżące wykorzystano kwotę 428.562,80zł na które 

składają się.:  

 - płace i pochodne płac                                                                       23.837,31 zł                                
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-  materiały i wyposażenie                 169.427,29 zł 
    w tym: 

- zakup żużla, naprawa dróg               77.006,40 zł 
- zakup kostki chodnikowej, obrzeży                                  162,59 zł 
- zakup znaków drogowych, tablic, słupków                              6.311,24 zł 
- materiały i części do kosiarki, kosiarka                               4.233,08 zł 
- materiały i części do równiarki, pługa i ciągnika                     7.890,64 zł 
- paliwo, olej, płyn do chłodnicy                            51.271,37 zł 
- przystanek Młodzikowo                                                            3.416,00 zł 

  - pozostałe materiały na drogi                                 13.548,37 zł 
                       - środki wiejskie Młodzikówko                                                    5.587,60 zł 
 
 - usługi remontowe –naprawy ciągników, równiarki,                                         167.553,01 zł 
                kosiarki, profilowanie dróg, materiały na remont chodnika, kostka                                                             
 - pozostałe usługi- transp. solanki, ustalanie granic, 

   mapy, odwodnienie, odśnieżanie, wyk. przyłączy kanalizacyjnych 
   czyszczenie przepustów, przegląd gaśnic, usunięcie pnia       64.666.06 zł 
- usługi zdrowotne                                                                                         80,00 zł 

           - zakup usług telekomunikacyjnych                                                             500,42 zł          
           - różne opłaty i składki                                                                              1.073,45 zł           
           - odpisy na ZFŚS                                                                                       1.152,62 zł 
           - wydatki osobowe                                                                                        272,64 zł 
  
  
 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano łącznie kwotę 170.167,53 zł, tj. 

84,2% planu  -  na gospodarkę gruntami i nieruchomościami   

   W tym: 
 - wynagrodzenia i pochodne                         13.198,08 zł 

- opał           39.128,11 zł 
- materiały do remontu i pozostałe                   2.370,15 zł 
- energia                            5.182,66 zł 
- usługi remontowe ( remont dachu Solec, Pięczkowo,naprawa c.o.)        8.403,83 zł 
  Witowo, remont okien Krzykosy, oprac.dokumentacji CO Pięczkowo  

           - pozostałe usługi w tym: 
 -wywóz śmieci, palenie, przegląd instal. elektrycznej, inst.gazowa)          6.190,00 zł 

            - wycena nieruchomości         30.304,80 zł 
 - podział działek         11.000,00 zł 
 - czyszczenie kominów            13.986,26 zł 
 -usługi geodezyje, mapy            477,25 zł 

- pozostałe (, znaki i opłaty sądowe, ogłoszenia w gazecie,  
akty notarialne)            8.080,98 zł                      

- opłaty i składki              984,00 zł 
- odpisy na ZFŚS             230,52 zł 
- podatek od towarów i usług VAT        1.000,00 zł       

- kary i odszkodowania(ugoda przesądowa)     10.204,37 zł 
- wydatki inwestycyjne       19.426,52 zł 
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W dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowano ostatecznie 28.940,00 zł na zmiany w 

planie zagospodarowania przestrzennego. Wydatkowano 22.472,85 zł na przygotowanie 

do wprowadzenia zmian w planie (mapy i ogłoszenia w gazecie) oraz 3.000,00zł na 

wypłatę diet dla radnych za udział w  posiedzeniach  komisji urbanistycznych. 

 

W dziale 750 Administracja publiczna wydatkowano 1.598.007,14 zł, tj. 88,2% planu. 

Na kwotę tą składają się wydatki na: 

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

dotacji tj. 71.993 zł, 

2) wydatki dotyczące Rady Gminy, które wyniosły 72.488,11 zł, tj. 97,2% planu, 

     w tym: 

- diety dla Radnych oraz ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy, podróże służbowe   66.743,14 zł 
- zakup materiałów i wyposażenia       3.377,53 zł 
- zakup usług pozostałych (szkolenia, ogł. w gazecie)    1.069,00 zł 
- usługi telekomunikacyjne           548,56 zł  
- zakup papieru i akcesoriów komputerowych        749,88 zł 

3) utrzymanie Urzędu Gminy, które kosztowało 1.428.383,99 zł, tj. 88,4% planu, 

 z tego  wydano na:  
 - płace i pochodne płac                943.640,96 zł 
 - materiały i wyposażenie               137.195,74 zł 

w tym: 
  - materiały biurowe      3.657,18 zł 
  - prenumerata czasopism  .    7.917,49 zł 
  - wyposażenie (drukarki,meble,grzejniki, 

regały -archiwum)     72.793,14 zł 
  - materiały do remontu ,drzwi   19.112,54zł 
  - środki czystości      4.276,64 zł 
  - opał      16.755,68 zł 
  - druki                                                              3.247,51 zł 
  - pozostałe           9.435,56 zł 
 - energia i woda       17.056,57 zł 
 - usługi remontowe                  65.956,50 zł 
  w tym: 
  - naprawa ksero i drukarki        3.843,72 zł 
  - naprawa sieci komputerowej       534,56 zł 
  - naprawa instal.telefon. i alarmowej       526,04 zł 
  - remont budynek U.G.              19.291,86 zł 

- wymiana drzwi i inne prace remontowe 18.252,08 zł 
- prace elektryczne                            1.551,66 zł 
- montaż wykładziny                                       3.896,92 zł                     
-wykonanie balustrady     8.153,26 zł 
-naprawa dachu          9.906,40 zł 

 -  usługi pozostałe       101.456,42 zł 
  w tym: 
  - usługi informatyczne   23.449,68 zł 



 20

  - obsługa prawna    34.404,00 zł 
  - usługi monitorowania i konserwacji syst.     2.441,22 zł 
  - usługi pocztowe    24.380,44 zł 
  - prowizje bankowe                                         4.816,50 zł 
  - opłaty           570,14 zł 

- pozostałe (nieczyst., monitoring, RTV, ogłoszenia,  

mapy  , przegląd gaśnic, klucze)    11.394,44 zł 
- usługi zdrowotne             165,00 zł 

 - dostęp do internetu        3.658,79 zł 
 - usługi telekomunikacyjne      14.548,18 zł 
 - podróże służbowe       22.228,23 zł 
 - szkolenia pracowników      10.460,37 zł 
 - zakup papieru         4.737,35 zł 
 - zakup akcesoriów komputerowych     59.390,60 zł 
 - ubezpieczenia majątkowe        7.775,00 zł 
 - pozostałe (usł.zdrow., PFRON, ZFŚS, ekwiwalenty)  26.084,28 zł 
 - zakupy inwestycyjne      14.030,00 zł 
   

4) promocję jednostek samorządu terytorialnego, na którą wydatkowano 8.288,96 zł, 

    tj. 27,6% , w tym: 

 - opracowanie folderu  Gminy     1.450,00 zł 
 - dyplomy, statuetki, inne      1.016,96 zł 
 - opracowanie  strategii promocji                                                     2.500,00 zł 
 - składka LEADER       3.322,00 zł 

                  

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

sesjach Rady Gminy 8.692,24 zł,  a także składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich  

8.160,84 zł. 

W dziale 751 wydatki w tym dziale zostały sfinansowane wydatki dotacją celową na 

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i zostały omówione wcześniej. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  zaplanowano środki: 

1) W rozdziale 75405 zabezpieczone środki  na pokrycie wydatków związanych z 

działaniami   Komendy Powiatowej Policji na terenie naszej gminy w wysokości 1.500 zł. 

Środki  nie zostały zrealizowane. 

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

kwocie 110.308,09 zł, tj. 79,7% z tego na:  

- ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych     3.724,58 zł  
- wynagrodzenie dla kierowców samochodów pożarniczych  
   i ryczałt dla Komendanta OSP     14.311,41 zł 

 - materiały         27.139,77 zł 
   w tym: 
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  - paliwo     6.367,29 zł 
  - części zamienne  i narzędzia  1.737,35 zł 
  -materiały do remontów strażnic  2.230,60 zł   
  - olej          533,26 zł 
  - książki, nagrody na turnieje pożarnicze  1.489,64 zł 
  - buty strażackie    1.423,10 zł 
  - podnośnik M.L.       310,00 zł 
  - tlen medyczny i uzupełn. apteczki K.    542,07 zł 
  - czasopisma        594,00 zł 
  - pozostałe                                    6.916,26 zł 
  - środki wiejskie    4.996,20 zł 
 - energię w remizach         8.034,20 zł 
 - usługi remontowe (prace elektr., napr. motopompy, 

 koła, radiostacji)                      7.608,37 zł 
 - usługi remontowe Fundusz Sołecki           3.893,20 zł 

- zakup usług zdrowotnych        2.454,00  zł 
 - zakup usług pozstałych (przeglądy samochodów, przegląd aparatów  

 tlenowych, gaśnic, serwis sprzętu, opł.poczt., internetowa)                              6.945,22 zł 
 - podróże służbowe           697,20 zł 
 - ubezpieczenie samochodów strażackich  i drużyn pożarniczych  13.136,00 zł 
 - szkolenia              500,00 zł 
 - wydatki inwestycyjne                                                                     12.180,50 zł 

- dotację celową w kwocie 9.683,64 zł omówiono wcześniej. 

3) na wydatki w zakresie zarządzania kryzysowego, zrealizowane na kwotę 3.247,20 zł tj. 

98,3% planu. 

Wydatki dotyczą głównie utrzymania telefonu do celów zarządzania kryzysowego, 

delegacji służbowych podczas prowadzonej w 2010r. akcji przeciwpowodziowej oraz 

zakupu papieru. 

4) Wydatki przeznaczone na usuwanie klęsk żywiołowych – związane ze skutkami 

usuwania powodzi w ramach dotacji celowej. Wykonane do wysokości otrzymanej dotacji 

124.753,97 zł tj. 89,5% planu. 

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

wydano 25.989,00 zł. Za materiały biurowe, takie jak papier, druki, kwitariusze oraz 

koperty  zapłacono 1.531,74 zł. Opłata komornicza za egzekucję zaległości podatkowych  

oraz koszty znaczków pocztowych wyniosły 8.166,61 zł. Zakupiono papier na kwotę 

563,64 zł oraz akcesoria komputerowe za kwotę 427,00 zł. 

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

w punkcie III. Wydatki na obsługę długu. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie  wydatki  wyniosły 7.456.414,13 zł, w tym bieżące 

7.403.102,73 zł. Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem trzech zespołów szkół, 
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dwóch zespołów szkolno-przedszkolnych,  Gminnego Ośrodka Oświaty  oraz dowożeniem 

dzieci do szkół. 

1) W szkołach podstawowych wydatki bieżące  wyniosły 3.487.040,23 zł, w tym: 

 

- płace, pochodne płac, dodatek wiejski i mieszkaniowy    2.798.552,98 zł 
- materiały i wyposażenie          121.206,59 zł 
 - materiały do remontu                              16.028,34zł 
 - materiały biurowe                               10.473,13zł 
 - uzupełnienie wyposażenia                                        17.996,53zł 
 - opał                                           62.932,07zł 
 - środki czystości                               12.164,67zł 
 - pozostałe                      1.611,85zł 
              
- pomoce naukowe i dydaktyczne                       15.795,20 zł 
- energia i woda, gaz             85.973,81 zł 
- usługi remontowe                                                                                            63.543,37 zł 
  W tym: 
          - remont inst. Elektr., drzwi, wymiana grzejnika K         2.659,15 zł 
          - czyszczenie instalacji C.O.   K.                                     6.000,00 zł 
          - odśnieżanie dachu K.                                                     1.220,00 zł 
          - montaż monitoringu, konserw. Alarmu  K                    5.969,95 zł 
          - założenie pozbruku. S-nek                                           13.313,25 zł 
          - montaż monitoringu S-nek                                            9.161,35 zł 
          - remonty – przeglądy S-nek, M.L, P. K                          3.020,62 zł 
          - remont Sali gimn. malowanie M.L.                                     15.124,59 zł 
          - naprawa syst. alarmowego M.L.                                       456,28 zł 
          - remonty wodno-kanaliz. ML                                         2.851,93 zł 
          - renowacja tablic szkolnych  ML                                        95,00 zł 
          - montaż rolet Sulęcin                                                          979,97 zł 
          - pozostałe (naprawy ksero, urządzeń biurowych, komputerów 
               naprawa  ławek, stolików, mebli kuchennych)                          2.691,28 zł  
- zakup usług zdrowotnych              5.929,00 zł 
- pozostałe usługi (monitoring, usł.kominiarskie, wywóz nieczystości,  
   usł.zdrow., usł. pocztowe, przegl.techn.budynków, usł.edukacyjna – j.angielski)      26.368,64 zł 
- usługi telekomunikacyjne            15.238,78 zł 
- ubezpieczenia majątkowe              6.269,00 zł 
- podróże służbowe               9.699,06 zł 
- szkolenia                1.638,00 zł 
- materiały papiernicze                 997,35 zł 
- programy i akcesoria komputerowe            5.221,46 zł 
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalenty, dodatek wiejski i mieszkaniowy)     330.606,99 zł 
 

2) Na bieżące utrzymanie   oddziałów przedszkolnych wydano 1.105.036,79zł, w tym: 

 

- płace i pochodne płac          778.792,32 zł 
- materiały i wyposażenie            30.223,60 zł 
  - materiały do remontu                                   1.884,22 zł 
  - uzupełnienie wyposażenia                          18.745,70 zł 
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  - materiały biurowe                                            144,35 zł 
  - opał                                                               7.866,70 zł 
  - środki czystości                                            1.582,63 zł 
        
     
- pomoce naukowe i dydaktyczne             4.416,71 zł 
 - środki żywności                       58.860,25 zł 
- energia             31.128,36 zł 
- usługi remontowe (prace wod.-kan.elektr., remont okien i ławek, rem.kominów)     50.406,61 zł 
- usługi zdrowotne                 409,10 zł 
 usługi pozostałe (wywóz nieczystości,RTV)                6.801,61 zł 
- usługi telekomunikacyjne             2.060,65 zł 
- podróże służbowe                 387,80 zł 
- pozostałe (ZFŚŚ, ekwiwalenty)          87.806,18 zł 
- zakup usług do sieci Internet               432,20 zł 

Pozostałe wydatki majątkowe w kwocie 53.311,40 zł zostały omówione wcześniej. 

 

3) W trzech gimnazjach  wydatki bieżące wyniosły ogółem  1.799.969,27 zł, w tym: 

- płace i pochodne płac                            1.448.411,45 zł 
- materiały i wyposażenie                                                                                 68.845,48 zł 

- materiały do remontu                                  13.437,16 zł 
- wyposażenie       6.266,09 zł 

  - opał                                                              37.892,17 zł 
  - środki czystości      3.727,11 zł 
  - materiały biurowe       6.728,96 zł 
  - pozostałe                                                            793,99 zł 
- pomoce naukowe i dydaktyczne             3.906,81 zł 
- energia              21.637,10 zł 
- usługi remontowe (remont łazienek, parkietu, malowanie, drzwi)        67.235,57 zł 
- usługi pozostałe (w tym usł. Zdrowotna usł.edukacyjna-j.ang.30.860zł)                      27.396,69 zł 
- podróże służbowe               3.082,38 zł 
- ubezpieczenia               2.747,00 zł 
- zakup materiałów papierniczych                  57,95 zł 
- akcesoria komputerowe i programy            1.446,55 zł 
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent, dodatek wiejski i mieszkaniowy)     155.202,29 zł  
 

4) dowożenie uczniów do szkół zlecone przewoźnikowi kosztowało    318.948,35 zł 

 

5) utrzymanie Gminnego Ośrodka Oświaty kosztowało                                312.725,54 zł 

- płace i pochodne płac                               270.449,72 zł 
- materiały i wyposażenie                                                                                    6.136,25zł 
- usługi remontowe             14.165,42 zł 
- usługi zdrowotne                       60,00zł 
- usługi pozostałe                                                                         1.708,00 zł 
- usługi telekomunikacyjne               2.675,69zł 
- podróże służbowe               1.611,80 zł 
- opłaty i składki                  550,00 zł 
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- szkolenia                2.109,60 zł 
- zakup papieru               1.414,54 zł 
- programy i akcesoria komputerowe            3.874,52 zł 
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent)                                                        7.970,00 zł  
           

6) doskonalenie nauczycieli            19.369,64 zł 

7) utrzymanie stołówek szkolnych kosztowało                                              353.154,77 zł 

- płace i pochodne płac         215.133,80 zł 
- materiały i wyposażenie                                                                                 21.576,38 zł 
  (w tym wyposażenie 15.110,87zł, opał 5.090,19 zł)   
- środki żywności                       95.074,34 zł 
- energia               3.395,57 zł 
- usługi zdrowotne                        40,00 zł 
- usługi pozostałe              2.016,18 zł 
- podróże służbowe                 289,66 zł 
- pozostałe (ZFŚS, ekwiwalent, dodatki za pranie)        15.628,84 zł 
 
7) pozostała działalność            54.650,00 zł 

- zestawy komputerowe  (elektroniczne dzienniki)        22.230,00 zł 
- odpis na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli                                         32.420,00 zł 
 

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

i  przeciwdziałaniem alkoholizmowi, które wykonane zostały w  na kwotę 80.614,99 zł, co 

stanowi 100 % planu. Środki wydatkowano m.in. na wynagrodzenia  członków komisji d\s 

przeciwdziałania alkoholizmowi, na które przeznaczono 3.410,00zł. Za szkolenia 

pracowników z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi narkomanii zapłacono 5.008,00 

zł. Wynagrodzenie opiekunów na świetlicach socjoterapeutycznych kosztowało 23.253,67 

zł, natomiast wynagrodzenie terapeuty wyniosło 14.830,00 zł. Za programy profilaktyczne 

zapłacono 6.955,00 zł. Za pozostałe usługi min. opłaty pocztowe zapłacono 2.853,20 zł. Za 

materiały biurowe, materiały plastyczne oraz środki czystości zapłacono 8.499,13zł. 

Zakupiono krzesła do świetlicy socjoterapeutycznej za kwotę 2.451,00 zł. Zakupiono 

nagrody dla uczestników rajdu rowerowego za kwotę 2.006,74 zł. Na pozostałe materiały 

wydano 1.648,54 zł. Za środki żywności zapłacono łącznie 6.113,00 zł.  Opłaty związane z 

utrzymaniem telefonu wyniosły 665,72 zł, podróże służbowe kosztowały 1.305,20zł, a 

ubezpieczenie 250 zł. Na zakup akcesoriów komputerowych wydano 694,79zł.  

Usługi remontowe w kwocie 671,00 zł przeznaczone były na naprawę podgrzewacza.  

Zestawienie wydatków przeznaczonych na realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i 

Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani 

w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego 

sprawozdania. 
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W rozdziale 85195 zostały zaplanowane wydatki na profilaktykę zdrowotną. 

Wydatkowano 1.838,90 zł na przewóz osób na szkolenia zdrowotne cukrzyków tj. 61,3% 

planu. 

 

W dziale 852 na pomoc społeczną  wydatkowano kwotę 2.741.001,56 zł, z czego 

2.377.331,03 zł sfinansowano z dotacji celowych. Środki wydatkowano na: 

1) na świadczenia rodzinne 1.961.120,43 zł tj. 99,2% planu, natomiast na obsługę 

świadczeń wydatkowano 91.976,49 zł.   

2) zapłacono składki  na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.886,94zł. 

3) na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano 108.831,56 zł, tj.97,52 % planu 

- zasiłki stałe  dla 5 osób           12.646,00 zł ( w ramach dotacji) 

- zasiłki  celowe dla 106 osób  74.682,55 zł  

- zasiłki okresowe dla 19 osób  21.503,01 zł ( w tym 16.293,22 zł z dotacji) 

4) na wypłatę dodatków mieszkaniowych 15.158,54 zł 

5) na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 189.321,38 zł, tj. 82,50 % planu 

6) na usługi opiekuńcze i specjalistyczne 6.139,53 zł. 

7) na pozostałą działalność socjalną: 

-  dożywianie dzieci w szkołach         52.518,43 zł 

- zasiłki powódź             231.958,87 zł 

-  prace społecznie użyteczne  25.212,00zł 

-  Bank Żywności                                    976,00 zł 

 - partycypacja kosztów     1.282,28 zł 

 - zakup materiałów      3.263,92 zł 

 - środki żywności                    28,92 zł 

 - usługa transportowa(spotkanie opłatkowe )   278,00 zł 

 

W dziale 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej -wydatkowano kwotę 

170.376,87 zł,  wydatki  zostały sfinansowana dotacją ze środków unijnych omówioną 

wcześniej. (Planowana kwota w wys. 12.791,59zł stanowi wkład własny do realizacji 

projektu, z czego zrealizowano 100% planu).  
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W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 

1) na utrzymanie świetlic szkolnych wydatkowano 177.467,17 zł. W tym na 

wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń wydatkowano 126.022,90 zł, 

2) Pomoc materialna dla uczniów 50.794,82 zł 

4) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  zatrudnionych w świetlicy –nie zrealizowano 

wydatków 

 

W dziale 900 wydatki ponoszone są na: 

1) utrzymanie  oczyszczalni ścieków i kanalizacji, 

Wydatkowano  144.696,73 zł. Na kwotę tę składają się: 

- płace i pochodne płac                                                                                81.333,93 zł 
-materiały i wyposażenie ( zawory, rury, narzędzia, śr.czyst. ubrania robocze)                  4.201,18 zł 
- energia i woda                                                                                                    34.071,36 zł 
- usługi remontowe (napr.pompy, prace elektryczne)                                            9.383,55 zł 
- usługi pozostałe (czyszczenie przepompowni, wywóz nieczystości, analiza)                    4.213,05 zł 
- usługi telekomunikacyjne                                                                                       827,14 zł 
- pozostałe (podróże służbowe, opłata za zaniecz. środowiska,usł.zdrow.,telefon., ZFŚS,  

    VAT, ekwiwalent)                        10.666,52 zł 

2) utrzymanie wysypiska śmieci, które kosztowało 6.727,06 zł. Z tego zapłacono za: 

- badanie monitoringowe gleby               2.745,00 zł 
- opłatę gospodarcze korzystanie ze środowiska                                                   1.517,08 zł 
 

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

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

4) wydatki na utrzymanie zieleni – zakup kory ogrodniczej i trawy 182,50 zł.  

5) oświetlenie ulic, placów i dróg, które kosztowało 169.670,79 zł. Na zakup energii 

wydano 107.547,22zł,  na zakup usług remontowych (usł. konserwacji, naprawa 

oświetlenia i zegara)  62.123,57zł.  

6) pozostałą działalność 

Wydatki te związane są z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych 

oraz kierowcy ciągnika i wynoszą 261.687,09 zł, tj. 96,8 % planu. Na wynagrodzenia, 

pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 181.658,60 zł, na materiały (głównie paliwo i 

części zamienne) wydano 57.444,60 zł, na usługi remontowe 3.947,60zł, na usługi 

zdrowotne i pozostałe 2.761,34zł, usługi telekomunikacyjne 475,55 zł, podróże służbowe i 



 27

ubezpieczenie majątkowe 1.740,00 zł. Pozostałe wydatki (ZFŚŚ, ekwiwalent) wydano 

13.659,40 zł. 

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

utrzymanie  świetlic wiejskich  oraz  dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji 

kultury.  

Wykonanie dotacji podmiotowych omówiono w punkcie II. Dotacje, natomiast 

szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Instytucji kultury-Biblioteki 

Publicznej Gminy Krzykosy w 2010 roku” oraz „Informacji o przebiegu wykonania planu 

finansowego Instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury w  Krzykosach w 2010 roku” 

przedstawionych Wójtowi Gminy Krzykosy przez kierowników jednostek oraz 

przedłożone organowi stanowiącemu wraz z niniejszym sprawozdaniem. 

Na bieżące utrzymanie świetlic wydatkowano kwotę 152.736,66 zł, w tym 20.091,63 zł na 

zakup energii oraz 10.080,38 zł na zakup materiałów. Na usługi pozostałe, remontowe i 

ubezpieczenia budynków 2.556,43zł 

W rozdziale 92105 wydatkowano kwotę 1.217,88 zł, z tego 517,88 zł na przewóz zespołu 

ludowego na przegląd kapel oraz 700,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (zakup tkaniny 

na doposażenie strojów ludowych zespołu „Tośtoki”). 

 Wydatki majątkowe w kwocie 112.008,22 zł omówiono wcześniej (54.900,32 zł- Fundusz 

sołecki, 57.107,90 zł -odnowa świetlic wiejskich). 

Zakupy inwestycyjne omówione wcześniej.( kosiarki 12.600,00zł) 

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport wydatkowano 81.497,26 zł. Wypłacono nagrody dla 

sportowców zgodnie z uchwałą Rady Gminy w kwocie 6.500,00 zł. Zakupiono drobne 

nagrody i dyplomy na zawody sportowe za 4.387,48 zł. Na materiały ze środków wiejskich 

wydatkowano 2.308,09 zł. Na utrzymanie boisk przeznaczono kwotę 1.701,74 zł. Na 

pozostałe materiały wydano 6.161,43 zł.  Za sędziowanie meczów piłki nożnej zapłacono 

5.037,76 zł. Za przewozy na zawody zapłacono 7.296,37zł, na ubezpieczenie zawodników 

wydano 136,00 zł. Usługi remontowe to wydatek wys. 32.388,14 zł ( w tym. 31.988,00 zł 

remont Sali gimnastycznej przy ZS Pięczkowo) ,  koszty energii 1.905,45 zł.  

 

ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE występujące na 31.12.2010r. wynikają z 

faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań dotyczących 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010r. i pochodnych od wynagrodzeń.  

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. 
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PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 

 
Na 2010 rok zaplanowany został deficyt w kwocie 2.606.493,38 zł, który planowano 

sfinansować przychodami pochodzącymi z: 

- kredytów w kwocie   1.692.210,63 zł 

- wolnych środków w kwocie  914.282,75 zł.  

Dochody zrealizowano w wysokości 17.687.217,42 zł, natomiast wydatki w wysokości  

17.484.631,40 zł. Różnica w wysokości 202.586,02 zł stanowi nadwyżkę budżetu. 

 

W miesiącu lipcu 2010r. zaciągnięto kredyt na budowę ulicy Zielonej w Pięczkowie w 

kwocie 393.400zł .We wrześniu uruchomiono kredyt na  budowę kanalizacji sanitarnej w 

Sulęcinku w wysokości 635.000 zł. kredyt z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi 

powiatowej Krzykosy-Kijewo ( ul. Główna Krzykosy) w wysokości 879.000 zł . 

Łączne zadłużenie Gminy na koniec 2010r. wynosi 2.531.901,00 zł 

    

INSTYTUCJE KULTURY 

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

dotacje inwestycyjne dla instytucji kultury w następujących wysokościach: 

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

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach- dotacja podmiotowa    175.000,00 zł 

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach- dotacja inwestycyjna   250.408,48 zł 

 

RAZEM:    633.408,48 zł.  

W trakcie roku zwiększono plan na dotację inwestycyjną i podmiotową  dla GOK-  ze 

względu na zmniejszenie planowanej dotacji z Unii Europejskiej na dofinansowanie 

rozbudowy Sali w Garbach oraz zwiększeniem wydatków bieżących podczas realizacji 

inwestycji przy rozbudowie sali, zakupu samochodu służbowego dla GOK. 

 Plan po zmianach przedstawia się następująco: 

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

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach- dotacja podmiotowa    201.316,00 zł 

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach- dotacja inwestycyjna   382.384,48 zł 
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RAZEM:    791.700,48 zł.  

 

 

Dotacje przekazano w następujących wysokościach: 

- Biblioteka Publiczna Gminy Krzykosy – dotacja podmiotowa  208.000,00 zł, tj.  100,00% planu  

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach – dotacja podmiotowa            201.316,00 zł, tj. 100,00% planu 

- Gminny Ośrodek Kultury w Krzykosach – dotacja inwestycyjna            372.878,45 zł, tj.   97,51% planu 

 

 

RAZEM:    782.194,45 zł, tj. 98,80% planu  

 

Środki powyższe wykorzystane zostały na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 

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

utrzymanie tych placówek.  

Zobowiązania w instytucjach kultury występujące na 31.12.2010r. wynikają z tytułu 

udzielonej pożyczki dla GOK , która spłacona zostanie po uzyskaniu dotacji z udziałem 

środków unijnych na rozbudowę Sali w Garbach.  

W instytucjach kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast należności na 

31.12.2010r. wynoszą 830,00 zł i dotyczą środków na rachunkach bankowych. 

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków instytucji kultury zostało zawarte w 

„Informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-  

Biblioteki Publicznej Gminy Krzykosy w 2010 roku” oraz „Informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Gminnego Ośrodka 

Kultury w  Krzykosach w 2010 roku” przedstawionych Wójtowi Gminy Krzykosy przez 

kierowników jednostek oraz dołączone do niniejszego sprawozdania  organowi 

stanowiącemu.   

 

WYKAZ JEDNOSTEK   BUDŻETOWYCH – prowadzących działalność określoną w 

ustawie o systemie oświaty 

Gmina Krzykosy posiada 5 jednostek budżetowych,  które prowadzą działalność określoną 

w ustawie o systemie oświaty (trzy Zespoły Szkół oraz 2 Zespoły Szkolno Przedszkolne) , 

należą do nich: 

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

2. Zespół Szkół w Pięczkowie, ul. Szkolna 5, 63-025 Witowo 
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3. Zespół Szkół w Sulęcinku, ul. Szkolna 26,  63-023 Sulęcinek 
 

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sulęcinie, ul. Długa 24, 63-023 Sulęcinek 
 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Murzynowie Leśnym, ul. Poznańska 74, 63-023 Sulęcinek 
 
Organ stanowiący nie podjął w 2010r. uchwały umożliwiającej  prowadzenie rachunku dochodów 

własnych w/w jednostkom  budżetowym na  zasadach określonych w  ustawie o finansach 

publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009r.   

 

 

        WÓJT  

(-) inż. Andrzej Janicki 


