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INFORMACJA 
 

 

z wykonania budżetu Gminy Koźminek za 2014 rok 
 
 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz ustawą o finansach publicznych, Rada Gminy 

w dniu 30 grudnia 2013 roku podjęła Uchwałę Nr XLI/296/2013 w sprawie uchwały budżetowej  

Gminy Koźminek na 2014 rok w wielkościach: 

 

dochody w kwocie 18 327 100,00 zł 

wydatki w kwocie 18 701 872,00 zł 

 

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 374 772,00 zł 

były pożyczki i kredyty. 

 

W ciągu roku budżet został zmieniony: 

- Zarządzeniem Nr 3/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 stycznia 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLII/301/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 stycznia 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 6/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 17 lutego 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLIII/304/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 28 lutego 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 9/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 11 marca 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLIV/310/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 27 marca 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 15/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 16 kwietnia 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLV/321/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 kwietnia 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 23/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 12 maja 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 25/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 21 maja 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLVI/323/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 maja 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLVII/332/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 25 czerwca 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 30 czerwca 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 40A/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 18 lipca 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLVIII/339/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 sierpnia 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 47/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 29 sierpnia 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 3 września 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 września 2014 roku, 

- Uchwałą Nr XLIX/346/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 września 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 55/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 9 października 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 59/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 24 października 2014 roku 

- Uchwałą Nr L/354/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 7 listopada 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 62a/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 13 listopada 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 66/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 28 listopada 2014 roku,  

- Zarządzeniem Nr 71/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 10 grudnia 2014 roku, 

- Zarządzeniem Nr 76/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 19 grudnia 2014 roku, 

- Uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku 

- Zarządzeniem Nr 80/2014 Wójta Gminy Koźminek z dnia 31 grudnia 2014 roku 

 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku wynosi: 

 

dochody w wysokości 20 040 002,03 zł   

wydatki w wysokości 21 267 729,03 zł 

 

Zadania wynikające z uchwalonego budżetu Gminy na 2014 rok, zrealizowane zostały w następujący 

sposób: 
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I. DOCHODY 

 

Plan po zmianach w wysokości                20 040 002,03 zł     

Wykonanie w wysokości 19 964 884,58 zł 

co stanowi  99,6% 

 

Uchwalone dochody zostały zwiększone w ciągu roku ogółem o kwotę 1 712 902,03 zł 

w tym: 

 

ZWIĘKSZENIA 

 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 822 368,72 zł 

w tym: 

-  na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie  

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  412 480,25 zł 

- na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne  81 564,00 zł 

- z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego  1 100,00 zł 

- na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu  

Europejskiego   15 520,00 zł 

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 3 500,00 zł  

- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 1 097,00 zł 

- na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i  

ćwiczeniowe   5 274,47 zł 

- na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek 

 samorządu terytorialnego  50 755,00 zł 

- na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu  

alimentacyjnego  107 190,00 zł  

- na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników 

realizujących zadania zlecone z budżetu państwa 1 078,00 zł 

- na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki przysługujące opiekunom  

niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych   142 810,00 zł 

 

 

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 

ogółem o kwotę  457 061,57 zł  

w tym: 

-  na  dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze   

    socjalnym  87 591,00 zł 

- na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie  

  dożywiania”   20 600,00 zł 

- na realizację zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego 259 714,00 zł 

- na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej  247,00 zł  

- na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych  3 993,00 zł 

- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  21 427,00 zł 

- na zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu  

sołeckiego  w 2013r. w wysokości 63 489,57 zł  

   

    

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 

edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach 

programów rządowych 

- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych  
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dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom  

w 2014r. – „Wyprawka szkolna” 11 817,00 zł 

 

4. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy 

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 214 000,00 zł. 

 

5. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. 

„Piękno, które leczy – Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym” realizowanego w ramach IV 

edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 18 766,77 zł. 

 

6. Dotacja celowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego na współfinansowanie projektu pn. 

„Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej doposażenie” 

realizowanego w ramach II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” w 

wysokości 4 827,97 zł. 

 

7. Dotacja celowa otrzymana ze środków Skarbu Państwa za pośrednictwem Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz w związku z realizacją zadania pn. 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko, działka nr 173” w wysokości 

32 000,00 zł. 

 

8. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu części 

operacyjnej strażnicy OSP w Koźminku wysokości 10 000,00 zł 

 

9. Dotacja celowa z Powiatu Kaliskiego w związku z powierzeniem gminie zadania publicznego z 

zakresu dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi nr 4594 P w miejscowościach: Sokołówka i 

Zosina, drogi powiatowej nr 4617 P w miejscowości Oszczeklin oraz drogi powiatowej nr 4607 P w 

miejscowości Dębsko w zakresie chodnika” w wysokości 95 500,00 zł 

 

10. Dochody z tytułu wpływów dotyczących zwrotów nienależnie pobranych w latach poprzednich  

przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz odsetek od przedmiotowych wpływów w 

wysokości 23 000,00 zł; 

 

11 Część oświatowa subwencji ogólnej o kwotę 45 385,00 zł 

w tym: 

- ze środków rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia  

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych w szkołach 

 podstawowych 9 302,00 zł 

- ze środków rezerwy przeznaczonej na wypłatę odpraw dla nauczycieli  

przechodzących na emeryturę  10 000,00 zł 

- ze środków rezerwy przeznaczonej na dofinansowanie wyposażenia  

w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki  

dzieci 6-letnich 26 083,00 zł 

 

12. Dochody własne o kwotę  582 977,00 zł. 

  

Ogółem zwiększenia o kwotę  2 317 704,03 zł 

 

ZMNIEJSZENIA 

 

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 3 732,00 zł 

w tym: 

-  na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu  

alimentacyjnego  3 500 zł  

-  na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu  
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Europejskiego  232 zł  

  

2. Subwencje o kwotę  141 354,00 zł 

w tym: 

- część oświatowa subwencji ogólnej. 

 

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich  o kwotę  459 716,00 zł 

w tym: 

- na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla 

gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007 – 2014 415 411,00 zł 

- na realizację projektu pn. „Promocja obszaru rekreacyjnego wokół zbiornika Murowaniec” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w ramach PROW  

na lata 2007 – 2013   17 500,00 zł 

- na realizację projektu pn. „Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja Zabytkowego Parku w Koźminku” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w ramach PROW  

na lata 2007 – 2013  19 089,00 zł 

- na realizację projektu pn. „Dożynki Gminne – Festiwal Placka Drożdżowego ze świeżej mąki” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej osi 4 „Leader”, działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów w ramach PROW  

na lata 2007 – 2013  7 716,00 zł 

 

Ogółem zmniejszenia o kwotę  604 802,00 zł 

 
Szczegółowe wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 

1 – Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2014 rok. 

Natomiast strukturę dochodów oraz realizację dochodów według poszczególnych źródeł obrazują 

poniższe zestawienia: 

 

Struktura dochodów wg podziału na: 

- dochody majątkowe, 

- dochody bieżące. 

 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

PLAN NA 

2014 ROK 

 

Wykonanie na 

31.12.2014r. 

 

% 

Struktura 

wykonania 

1. Dochody majątkowe 1 146 540,82 1 136 661,42 99,1 5,7 

 w  tym: 

- dochody ze sprzedaży majątku gminy 

 

2 674,00 

 

2 265,50 

 

99,7 

 

- 

2. Dochody bieżące 18 893 461,21 18 828 223,16 99,7 94,3 

 Razem 20 040 002,03 19 964 884,58 99,6 100,0 

 

Dochody majątkowe stanowią wpływy z tytułu refundacji wydatków na zadania współfinansowane ze 

środków europejskich w ramach PROW, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 

(otrzymane przez gminę: w formie pomocy finansowej, bądź w związku z zadaniami realizowanymi 

na podstawie umów i porozumień) oraz wpływy ze sprzedaży majątku gminy. Zostały one 

zrealizowane w wysokości 1 136 661,42 zł, tj. w 99,1% planu i stanowią 5,7% wykonanych dochodów 

budżetu gminy; 

Dochody bieżące (pozostałe dochody niesklasyfikowane jako majątkowe) zostały zrealizowane w 

wysokości 18 828 223,16 zł, tj. w 99,7% planu i stanowią 94,3% wykonanych dochodów budżetu 

gminy. 
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STRUKTURA DOCHODÓW 

według grup dochodów i źródeł 

 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

 

PLAN NA 2014 

ROK 

 

Wykonanie na 

31.12.2014r. 

 

% 

Struktura 

wykonania 

I DOCHODY WŁASNE 

OGÓŁEM 6 734 716,00 6 806 483,94 101,1 34,2 

 W tym: 

1. Dochody z podatków i opłat 

ogółem 2 564 432,00 2 591 058,73 101,0 13,0 

 - podatek rolny 367 427,00 370 108,57 100,7 1,9 

 - podatek od 

   nieruchomości 967 000,00 967 829,27 100,1 4,8 

 - podatek leśny   21 265,00 21 484,40 101,0 0,1 

 - podatek od środków         

   transportowych 399 000,00 416 043,09 104,3 2,1 

 - podatek od działalności gosp. 

od osób fizycznych opłacony w 

formie karty podatkowej 2 250,00 2 338,27 103,9 - 

 - podatek od spadków i   

  darowizn 48 500,00 49 523,00 102,1 0,2 

 - opłaty lokalne      

  (targowa) 87 700,00 90 867,00 103,6 0,5 

 - opłata skarbowa 21 500,00 21 627,00 100,6 0,1 

 - podatek od czynności 

 cywilno-prawnych 92 000,00 90 823,78 98,7 0,5 

 - rekompensaty utraconych 

dochodów 422,00 422,00 100,0 - 

 - wpływy z opłat za zezwolenia 

na sprzedaż alkoholu 86 000,00 82 931,55 96,4 0,4 

 - wpływy z opłaty za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 455 000,00 458 419,11 100,6 2,3 

 - wpływy z opłat za zajęcie pasa 

drogowego 1 218,00 2 953,45 242,5 - 

 - odsetki oraz koszty 

egzekucyjne od nieterminowych 

wpłat z tytułu podatków i opłat 15 150,00 15 688,24 103,6 0,1 

 2. Dochody ze sprzedaży majątku 

gminy, użytkowania wieczystego 

nieruchomości oraz najmu i 

dzierżawy 97 702,00 100 276,47 102,6 0,5 

 3. Pozostałe dochody 611 840,00 616 370,35 100,7 3,2 

 -wpływy z tytułu partycypacji 

ludności w kosztach budowy 

przydomowych oczyszczalni 

ścieków 342 000,00 334 500,00 97,8 1,7 

 - odsetki od środków na  

rachunku bankowym 50 000,00 55 677,82 101,2 0,3 

 - odpłatność za obiady 168 000,00 171 807,90 102,3 0,9 

 - wpływy z różnych opłat (w tym 

opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska i opłaty 

produktowej) 

 

 

 

27 169,00 

 

 

 

26 733,76 

 

 

 

98,4 

 

 

 

0,1 

 - wpływy z tytułu realizacji 

przez gminę wypłat zaliczki 

alimentacyjnej oraz funduszu 

alimentacyjnego 9 000,00 11 922,43 132,5 0,1 
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 - pozostałe dochody 15 671,00 15 728,44 100,4 0,1 

 4. Udziały w podatkach 

stanowiących dochód Budżetu 

Państwa 3 460 742,00 3 498 778,39 101,1 17,5 

 - podatek dochodowy od osób 

fizycznych 3 429 742,00 3 467 808,00 101,1 17,4 

 - podatek dochodowy od osób 

prawnych 31 000,00 30 970,39 99,9 0,1 

II Subwencja ogólna 8 471 373,00 8 471 373,00 100,0 42,4 

 Z tego: 

- część oświatowa subwencji 4 597 146,00 4 597 146,00 100,0 23,0 

 - część wyrównawcza subwencji 

ogólnej 3 815 726,00 3 815 726,00 100,0 19,1 

 - część równoważąca subwencji 

ogólnej 58 501,00 58 501,00 100,0 0,3 

III Dotacje celowe oraz środki 

pozyskane z innych źródeł 3 993 754,03 3 860 892,42 96,7 19,3 

 W tym: 

1.Dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadania własne, 

zlecone i otrzymane w ramach 

programów rządowych 3 618 659,29 3 492 344,16 96,5 17,5 

 - dotacje na zadania zlecone 3 058 632,72 2 943 930,66 96,2 14,7 

 - dotacje na zadania własne 484 720,00 473 257,81 97,6 2,4 

 - dotacje celowe z budżetu 

państwa na zadania bieżące 

realizowane w ramach 

programów rządowych 11 817,00 11 666,12 98,7 0,1 

 -dotacje celowe otrzymane z 

tytułu refundacji części 

wydatków poniesionych na 

realizację w 2013r. funduszu 

sołeckiego 63 489,57 63 489,57 100,0 0,3 

 2. Dotacje i środki pozyskane z 

innych źródeł 375 094,74 368 548,26 98,3 1,8 

 - otrzymana z Powiatu 

Kaliskiego – dofinansowanie 

remontu części operacyjnej 

strażnic OSP w Koźminku i 

Pietrzykowie 10 000,00 9 999,93 100,0 - 

 - otrzymana z Powiatu 

Kaliskiego – odnośnie 

przebudowy drogi powiatowej nr 

4615 P w m. Moskurnia w 

zakresie chodników 95 500,00 95 185,33 99,7 0,5 

 - otrzymane z budżetu 

Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego na przebudowę 

dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych 214 000,00 214 000,00 100,0 1,1 

 - otrzymana z budżetu 

Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego na 

współfinansowanie projektu 

„Piękno, które leczy – 

Zrekonstruowany Rynek w 

Morzu Kwiatowym” 

 

 

 

 

 

 

18 766,77 

 

 

 

 

 

 

18 766,77 

 

 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 - otrzymana z budżetu 

Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego na 4 827,97 4 827,97 100,0 - 
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współfinansowanie projektu 

„Podniesienie standardu spotkań 

w świetlicy wiejskiej w 

Krzyżówkach poprzez jej 

doposażenie” 

 - otrzymana ze środków Skarbu 

Państwa – Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Kalisz 

na zadanie „Przebudowa 

nawierzchni drogi gminnej w 

miejscowości Młynisko, działka 

173”  32 000,00 25 768,26 80,5 0,1 

IV. Środki pochodzące z budżetu 

Unii Europejskiej 808 583,00 805 258,44 99,6 4,0 

 - dotacja celowa otrzymana w 

związku z realizacją zadania 

„Przebudowa- wymiana sieci 

wodociągowej na terenie gminy 

Koźminek w miejscowościach 

Koźminek, Złotniki, Osuchów” 

w ramach PROW na lata 2007 - 

2013 591 043,00 587 718,51 99,4 2,9 

 dotacja celowa otrzymana w 

związku z realizacją zadania 

„Rekonstrukcja elementów 

historycznego układu 

urbanistycznego miejscowości 

Koźminek” w ramach PROW na 

lata 2007-2013 196 777,00 196 777,00 100,0 1,0 

 - dotacja celowa na 

dofinansowanie projektu pt. 

„Kompleksowe podejście do 

doskonalenia gwarancją 

efektywności JST” 

realizowanego w ramach POKL 7 330,00 7 329,93 100,0 - 

 - dotacja celowa na 

dofinansowanie projektu 

„Wyposażenie świetlicy 

wiejskiej w Starym Nakwasinie” 

realizowanego w ramach PROW 

na lata 2007-2013 13 433,00 13 433,00 100,0 0,1 

VI. Zwroty dotacji pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości należnych 

budżetowi państwa 31 576,00 20 876,78 65,5 0,1 

 OGÓŁEM DOCHODY: 20 040 002,03 19 964 884,58 99,6 100,0 

 

Ze struktury zrealizowanych dochodów wynika, że: 

- dochody własne stanowią 34,2% zrealizowanych dochodów tj. 6 806 483,94 zł, 

- subwencje stanowią 42,4% zrealizowanych dochodów tj. 8 471 373,00 zł, 

- dotacje celowe stanowią 19,3% dochodów tj. 3 860 892,42 zł, 

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią 4,0% dochodów, tj. 805 258,44 zł, 

- zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa 

stanowią kwotę 20 876,78 zł, tj. 0,1 % zrealizowanych dochodów. 
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Omawiając dochody budżetu należy zaznaczyć, że na skutek obniżenia górnych stawek podatków 

ubytek dochodów wynosi 756 132,20 zł, skutki udzielonych przez gminę zwolnień wynoszą 

311 100,56 zł, natomiast skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 

Ordynacja Podatkowa wyniosły 2 934,00 zł. 

Łączna kwota skutków finansowych stanowi 15,7% wykonanych dochodów własnych Gminy (bez 

subwencji ogólnej, dotacji celowej i środków z UE) oraz 5,4% ogółu wykonanych dochodów Gminy.  

 

Łączna kwota z tytułu udzielonych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień i zaniechań poboru oraz 

obniżenie górnych stawek podatkowych wynosi:  1 070 166,76 zł 

w tym: 

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: 756 132,20 zł 

w tym: 

- w podatku od nieruchomości  383 351,14 zł 

- w podatku rolnym  91 188,12 zł 

- w podatku od środków transportowych  281 592,94 zł 

 

2. Skutki udzielonych przez gminę  zwolnień wynosi: 311 100,56 zł 

w tym: 

- w podatku od nieruchomości  311 100,56 zł 

 

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy  na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa 

wynosi:   2 934,00 zł 

W tym: 

- w podatku od nieruchomości  263,00 zł 

- w podatku rolnym  2 103,00 zł 

- w podatku leśnym  2,00 zł 

- w podatku od spadków i darowizn  557,00 zł 

- z tytułu odsetek  9,00 zł 

 

 Ogólna kwota skutków finansowych za 2014 rok w relacji do 2013 roku spadła ogółem o 

395 241,35 zł, tj. o 27,0%. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynikają z corocznego obniżania przez Radę Gminy 

stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych stawek podatków ogłaszanych przez Ministerstwo 

Finansów. Ich kwota w stosunku do roku 2013 spadła o 397 356,90 zł, tj. o 34,5%. 
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Skutki udzielonych przez gminę zwolnień wiążą się podjętą przez Radę Gminy uchwałą w sprawie 

wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2014r. Dotyczą one zwolnienia budynków 

mieszkalnych, budynków i gruntów na potrzeby ochrony przeciwpożarowej oraz zajętych na 

prowadzenie działalności kulturalnej, a także budynków, budowli i gruntów związanych z 

zaopatrzeniem mieszkańców w wodę, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ich kwota w relacji 

do 2013r. wzrosła o 2 867,55 zł, tj. o 0,93%. 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa dotyczą 

umorzeń podatku rolnego i od nieruchomości od osób fizycznych od spadków i darowizn oraz 

odsetek, gdzie na wniosek podatnika organ podatkowy uznał, że w danym przypadku zachodzą 

uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do 

umorzenia zaległości podatkowej. Stanowią one kwotę 2 934,00 zł i spadły one stosunku do roku 2013 

o 752,00 zł, tj o 20,4%. 

Podobnie, jak w roku ubiegłym w badanym okresie nie wystąpiły skutki z tytułu rozłożenia na raty, 

bądź odroczenia terminu płatności.  

  

Stan zaległości na koniec 2014 roku jak wynika ze sprawozdania RB-27S z wykonania planu 

dochodów budżetowych wynosi  811 612,07 zł 

w tym: 

- w podatku od działalności gospodarczej opłacanej w formie  

karty podatkowej w wysokości  11 847,73 zł 

- w podatku od nieruchomości  104 415,65 zł 

- w podatku rolnym  17 801,20 zł 

- w podatku leśnym  471,00 zł 

- w podatku od środków transportowych  79 771,59 zł 

- w podatku od spadków i darowizn  221,00 zł 

- w podatku od czynności cywilnoprawnych  117,00 zł 

- w dochodach z mienia komunalnego  6 047,33 zł 

- w dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 81 849,50 zł 

- w dochodach z tytułu opłaty planistycznej  360,00 zł 

- w dochodach z tytułu kary za niedotrzymanie  terminu umowy 

  w związku z realizacją zadań inwestycyjnych (wraz z odsetkami) 202 855,02 zł 

- w dochodach z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez  

świadczeniobiorców zaliczek alimentacyjnych i funduszu  

alimentacyjnego   1 155,85 zł 

- w dochodach z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 304 699,20 zł 

 

 W stosunku do zalegających w podatku rolnym, leśnym i podatku od nieruchomości oraz w 

podatku od środków transportowych, w opłacie planistycznej oraz w opłacie za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi wystawiano upomnienia, a na nieuregulowane zaległości zostały przekazane 

do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze. Gmina w celu zabezpieczenia wierzytelności podejmuje 

także działania mające na celu ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.  

Natomiast na zaległości w dochodach z mienia komunalnego i pozostałe zaległości wystawiane są 

sukcesywnie wezwania do zapłaty i noty odsetkowe. W przypadku dochodzenia należności z tytułu 

sprzedaży na raty lokali komunalnych prowadzona jest egzekucja komornicza. 

Do dnia 31.12.2014r. za 2014r. wystawiono upomnienia w ilości 921 sztuk oraz tytuły wykonawcze w 

ilości 259 sztuk. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką wynoszą 59 273,30 zł. 

W przypadku odzyskiwania zaległości w kwocie 202 855,02 zł z tytułu kary umownej, jaką gmina 

obciążyła wykonawców inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary 

Karolew, gm. Koźminek” za niewykonanie przedmiotu umowy zakończone zostało postępowanie 

sądowe. Pozwani złożyli odwołanie (apelację) od orzeczenia sądu okręgowego nakazującego zapłatę 

na rzecz gminy Koźminek kary wraz z należnymi odsetkami do sądu II instancji. Przedmiotowa 

apelacja została jednak przez sąd odrzucona. Na dzień dzisiejszy na zaległości te sąd ustanowił 

klauzulę wykonalności  i zostały one kierowane do egzekucji komorniczej. 

 Zaległości stanowią 4,1% ogółem zrealizowanych dochodów za  2014 rok. 

W stosunku do  2013r. kwota zaległości wzrosła ogółem o 97 403,07 zł.  
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W badanym okresie, o 44 192,30 zł wzrosła kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  Duży wzrost w tej pozycji wiąże się z tym, że w roku ubiegłym opłata ta 

funkcjonowała cały rok, zaś w 2013r. od 1 lipca.  

Ze względu na rosnące koszty odsetek wzrosły także zaległości z tytułu kary umownej (o kwotę 

17 762,27 zł), zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wzrosły (o kwotę 5 517,41 zł). 

Powstały także zaległości w dochodach z mienia komunalnego, w szczególności z tytułu sprzedaży na 

raty lokali komunalnych w kwocie 6 047,33 zł, w stosunku, do których wystawiane są upomnienia, a 

w jednym przypadku prowadzona jest egzekucja komornicza. 

Zwiększyła się również o 22 784,53 zł kwota zaległości z tytułu realizowanego przez gminę funduszu 

alimentacyjnego (i wcześniej obowiązującej zaliczki alimentacyjnej).  

Z kolei na podobnym poziomie co w roku 2013 występują zaległości z tytułu podatku od 

nieruchomości, rolnego i leśnego oraz w dochodach z tytułu opłaty planistycznej. 

 

 

II WYDATKI 

 

Plan po zmianach  21 267 729,03 zł 

Wykonanie  20 242 491,19 zł 

Co stanowi  95,2 % 

 

Szczegółowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia 

Załącznik Nr 2 - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok, 

natomiast strukturę wydatków przedstawiają poniższe zestawienia. 

 

Struktura wydatków wg podziału na: 

- wydatki inwestycyjne 

- wydatki bieżące 

 

Realizacja wydatków gminy kształtowała się następująco: 
 

Lp. Rodzaj wydatków  Plan Wykonanie % Struktura 

1. Wydatki inwestycyjne 4 108 103,00 3 928 505,75 95,6 19,4 

2. Wydatki bieżące 17 159 626,03 16 313 985,44 80,6 80,6 

 w tym:     

 a) wydatki jednostek budżetowych 

w tym: 

- wydatki na wynagrodzenia i 

składki od nich naliczane, 

- wydatki związane z realizacją ich 

statutowych zadań 

12 961 631,03 

 

 

7 651 226,02 

 

5 310 405,01 

12 347 883,03 

 

 

7 579 637,93 

 

4 768 245,10 

95,3 

 

 

99,1 

 

89,8 

61,0 

 

 

37,4 

 

23,6 

 b) dotacje na zadania bieżące 557 630,00 515 020,65 92,4 2,5 

 c) świadczenia na rzecz osób 

fizycznych 

3 411  523,00 3 256 457,33 95,5 16,2 

 d) wypłaty z tytułu poręczeń i 

gwarancji udzielonych przez 

jednostkę samorządu 

terytorialnego, przypadające do 

spłaty w danym roku budżetowym 

8 303,00 0,00 - 

 

 

 

- 

 e) wydatki na programy 

finansowane z udziałem środków, o 

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 

3, w części związanej z realizacją 

zadań jst 

70 299,00 66 188,86 94,2 0,3 

 e) wydatki na obsługę długu 150 240,00 128 435,57 85,5 0,6 

 Ogółem 21 267 729,03 20 242 491,19 95,2 100,0 
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Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 4 108 103,00 zł i zostały zrealizowane w 

kwocie 3 928 505,75 zł, tj. w 95,6 % . Szczegółowe zestawienie wraz z informacją na temat stopnia 

realizacji poszczególnych inwestycji i nakładów majątkowych ponoszonych przez gminę w bieżącym 

roku zawiera Załącznik Nr 3 – „Inwestycje realizowane przez gminę w 2014 roku oraz wysokość 

nakładów majątkowych”. 

W ramach wydatków bieżących  wyszczególnia się: 

1. Wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12 347 883,03 zł obejmujące wydatki Urzędu 

Gminy w Koźminku, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, oraz placówek 

oświatowych tj. szkół podstawowych, Gimnazjum w Koźminku, Publicznego Przedszkola w 

Koźminku i Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek 

Oświatowych,  związane z realizacją ich statutowej działalności w kwocie 4 768 245,10 zł 

oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 7 579 637,93 zł. 

Kwota ta dotyczy wydatków na wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na 

ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od 

pracowników oraz wydatków w związku z umowami zlecenie oraz o dzieło zawieranymi 

przez Gminę. Ponadto do tego rodzaju wydatków należy zaliczyć wynagrodzenia agencyjno – 

prowizyjne sołtysów. 

2. Wydatki na dotacje wyniosły w 2014r.  515 020,65 zł i dotyczą: 

 dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku – 237 000 zł, 

 dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku 

na dofinansowanie bieżącego utrzymania budynków komunalnych wykorzystanej w wysokości 

9 840,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia bieżącego 

remontu i naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w 

Dębsku Ośrodek 1 

 dotacji celowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w celu zabezpieczenia 

udziału własnego w realizacji zadań: „Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka-promocja 

miejscowości, gminy Koźminek i regionu w Europie” w wysokości 2 018, 51 zł oraz „VI 

spotkanie Dęciaków- promocja miejsca, regionu, tradycji” w wysokości 2 337,56 zł. 

 dotacji przyznanych klubom sportowym działającym w formie stowarzyszeń na realizację 

zadań gminy w dziedzinie kultury fizycznej i sportu – 125 000,00 zł (zrealizowane w 100,0 %), 

 dotacji celowej stanowiącej zrefundowanie przez Gminę Koźminek dotacji i kosztów 

wychowania przedszkolnego, ponoszonych przez Gminy Lisków, Goszczanów, Opatówek, 

Ceków Kolonię i Szczytniki oraz miasta Turek i Kalisz, na dzieci mające miejsce zamieszkania 

na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych przedszkoli, oddziałów  i punktów 

przedszkolnych –  109 618,18 zł (98,7 % realizacji planu). 

 dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Koźminku na: odmulenie i oczyszczenie rowu 

melioracyjnego o numerze 281 we wsi Koźminek, sołectwo Słowiki w wysokości 5 400,00 zł, 

odmulenie i oczyszczenie rowu melioracyjnego o numerach działek 10,163 i 237 we wsi Nowy 

Karolew, działki 381 we wsi Oszczeklin i działki 175 we wsi Moskurnia w wysokości 

14 433,80 zł oraz na Odmulenie i oczyszczenie rowu melioracyjnego numer 544 we wsi Dębsko 

w wysokości 9 372,60 zł. 

 

Pozostałe dotacje zaplanowane w budżecie gminy mają charakter majątkowy. Zostały one 

zrealizowane w łącznej wysokości 132 717,46 zł i dotyczą: 

- dotacji celowej udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na 

realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa”. Środki 

przyznane przez Radę Gminy w wysokości 125 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

104 553,29 zł, co stanowi 83,6%.  

- dotacji celowej udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na 

realizację zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Koźminku” w wysokości 

20 000,00 zł. Realizacja w wysokości 19 439,50 zł, co stanowi 97,2% planu. 

- dotacji celowej udzielonej Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na 

realizację zadania „Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w 
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Koźminku” w zakresie opracowania dokumentacji w wysokości 10 000,00 zł. Wykonanie w kwocie 

4 250,00 zł, tj. w 42,5% planu. 

- dotacji celowej dla jednostki OSP Koźminek na wkład własny w realizację projektu „Poprawa 

bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez 

zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III”. Zaplanowane środki na 2014r. w wysokości  

2 000,00 zł na wykonanie specyfikacji technicznej nie zostały wykorzystane, gdyż sfinansował ją 

Oddział Wojewódzki Związku OSP RP będący beneficjentem przedmiotowego projektu w ramach 

WRPO.   

- dotacji celowych na dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków uzależnione jest od 

wniosków składanych przez mieszkańców. Wydatki na ten cel wyniosły 4 474,67 zł i zostały 

poniesione w miarę zaistniałych potrzeb. 

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Koźminek w 2014 roku stanowi 

Załącznik Nr 6 – Sprawozdanie z wykonania planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy 

Koźminek za 2014 rok. 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują przede wszystkim dodatki wiejskie i 

mieszkaniowe dla nauczycieli, diety dla radnych, świadczenia dla pracowników wynikające z 

przepisów bhp, świadczenia rodzinne oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego, zasiłki wypłacane 

podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku oraz stypendia dla uczniów, 

studentów i sportowców.  W zeszłym roku zostały one wypłacone w wysokości 3 256 457,33 zł, 

co stanowi 95,5% realizacji planu. 

4. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, 

przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zaplanowane w kwocie 8 303,00 zł dotyczące 

zabezpieczenia poręczenia udzielonego przez Gminę dla ZKG „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

jako zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na finansowanie 

budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w 

Prażuchach Nowych nie wystąpiły w 2014r. z uwagi na terminową spłatę w/w zobowiązania 

przez Związek. 

5. Wydatki dotyczące realizacji programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst zaplanowane w wysokości 

70 299,00 zł wykonano w kwocie 66 188,86 zł i dotyczą następujących projektów: 

 projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” 

realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 5.2 „Wzmocnienie 

potencjału administracji samorządowej” zaplanowanego w wysokości 7 329,93 zł.; 

 projektów realizowanych w ramach PROW na lata 2007-2013 w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, a mianowicie: 

-  „Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja Zabytkowego Parku w Koźminku” w wysokości 27 269,30 zł. 

-  „Promocja obszaru rekreacyjnego wokół zbiornika Murowaniec w wysokości 21 990,00 zł. 

-  „Dożynki Gminne- Festiwal Placka Drożdżowego ze świeżej mąki” w wysokości 9 599,63 zł.  

6. Wydatki na obsługę zaciągniętych przez Gminę kredytów i pożyczek w wysokości 128 435,57 zł 

zostały wykonane w 85,5% planu. 

 

Struktura wydatków wg podziału na: 

- zadania własne 

- zadania zlecone 
 

Lp Rodzaj wydatków Plan Wykonanie % Struktura 

1.  Zadania własne 18 209 096,31 17 298 560,53 95,0 85,5 

2. Zadania zlecone 3 058 632,72 2 943 930,66 96,2 14,5 

 Ogółem 21 267 729,03 20 242 491,19 95,2 100,0 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że wydatki: 

- zadania własne stanowiły 85,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 95,0 %, 

- zadania zlecone stanowiły 14,5 % ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w 96,2 %. 

Realizacja wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej ustawowo zleconych gminie 

przedstawia się w następujący sposób: 
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Dz. Rozdz. Nazwa 
Plan dotacji 

na 2014 rok 

Otrzymana 

dotacja na 

31.12.2014r. 

Wykonanie na 

31.12.2014r. 

 

% 

010  Rolnictwo i łowiectwo 412 480,25 412 480,25 412 480,25 100,0 

 01095 Pozostała działalność 412 480,25 412 480,25 412 480,25 100,0 

750  Administracja publiczna 66 483,00 66 481,68 66 481,68 100,0 

 75011 Urzędy Wojewódzkie 66 483,00 66 481,68 66 481,68 100,0 

751  Urzędy Naczelnych Organów Władzy 

Państwowej, Kontroli i Ochrony 

Prawa oraz Sądownictwa 

 

 

67 330,00 

 

 

66 015,71 

 

 

66 015,71 

 

 

98,0 

 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 

Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa  

 

1 287,00 

 

1 286,74 

 

1 286,74 

 

100,0 

 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

 

 

 

 

50 755,00 

 

 

 

 

49 443,99 

 

 

 

 

49 443,99 

 

 

 

 

97,4 

 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 288,00 15 284,98 15 284,98 100,0 

801  Oświata i wychowanie 5 274,47 5 111,26 5 111,26 96,9 

 80101 Szkoły podstawowe 5 274,47 5 111,26 5 111,26 96,9 

852  Pomoc Społeczna 2 507 065,00 2 393 841,76 2 393 841,76 95,5 

  W tym:     

 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

 

 

 

2 409 791,00 

 

 

 

2 299 560,00 

 

 

 

2 299 560,00 

 

 

 

95,4 

 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

 

 

 

 

 

13 513,00 

 

 

 

 

 

13 021,33 

 

 

 

 

 

13 021,33 

 

 

 

 

 

96,4 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 205,01 205,01 18,6 

 85295 Pozostała działalność 82 661,00 81 055,42 81 055,42 98,1 

  OGÓŁEM: 3 058 632,72 2 943 930,66 2 943 930,66 96,2 

 

Ogółem plan na zadania zlecone 3 058 632,72 zł 

Ogółem otrzymana dotacja 2 943 930,66 zł co stanowi 96,2 % 

Wykorzystanie środków z  

otrzymanej dotacji 2 943 930,66 zł co stanowi 100,0 % 

 

Zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczą: 

Rozdz. 01095 -  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego 

w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego 

zwrotu poniesionych przez gminy – wykonane zostały  w wysokości 412 480,25 zł. 

Rozdz. 75011 - realizacja zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

(prowadzenie USC, obronę cywilną)  - wykonanie w wysokości 66 481,68 zł. 

Rozdz.  75101 -  prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – wykonanie w 

kwocie 1 286,74 zł. 

Rozdz. 75109 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz wybory wójta gminy – 

wykonanie w kwocie 49 443,99 zł. 

Rozdz. 75113 – organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonanie 

w kwocie 15 284,98 zł.  

Rozdz. 80101 - wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 

wykonanie w kwocie 5 111,26 zł. 
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Rozdz. 85212 - wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla 

opiekunów oraz koszty obsługi w/w świadczeń – wykonanie w wysokości 2 299 560,00 zł, 

Rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 

wykonanie w wysokości 13 021,33 zł. 

Rozdz. 85215 – wypłata dodatku energetycznego w wysokości 205,01 zł. 

Rozdz. 85295 – pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz realizację 

programu dla rodzin wielodzietnych  – wykonanie w wysokości 81 055,42 zł. 

 

Szczegółowe wykonanie planu dochodów i wydatków pochodzących z dotacji w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają Załącznik nr 4 – Sprawozdanie z wykonania planu 

dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminom za 2014 rok oraz Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z wykonania planu 

wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych gminom za 2014 rok. 

 

GŁÓWNE KIERUNKI WYDATKÓW 

 

Wydatki w 2014 roku skierowane zostały na poszczególne działy w następujący sposób: 

 
 

Dz. 

 

 

NAZWA 

 

Plan po 

zmianach 

 

Wykonanie na 

31.12.2014r. 

 

% 

 

Struktura 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

 w tym: 

Wydatki inwestycyjne 

Zadania zlecone 

2 781 342,25 

 

2 265 462,00 

412 480,25 

2 654 764,19 

 

2 142 593,11 

412 480,25 

95,4 

 

94,6 

100,0 

13,1 

600 Transport 

w tym: 

Wydatki inwestycyjne 

1 439 799,00 

 

931 000,00 

1 391 462,83 

 

914 413,48 

96,6 

 

98,2 

6,9 

630 Turystyka 

W tym: 

Wydatki inwestycyjne 

71 500,00 

 

5 000,00 

67 713,80 

 

5 000,00 

94,7 

 

100,0 

0,3 

700 Gospodarka Mieszkaniowa 

W tym: 

Wydatki inwestycyjne 

323 400,00 

 

227 000,00 

249 273,92 

 

197 436,69 

77,1 

 

87,0 

1,2 

710 Działalność usługowa 47 000,00 29 975,16 63,8 0,1 

750 Administracja publiczna 

W tym: 

Zadania zlecone 

2 542 484,57 

 

66 483,00 

2 448 445,70 

 

66 481,68 

96,3 

 

100,0 

12,1 

751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy 

Państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

W tym: 

Zadania zlecone 

67 330,00 

 

 

 

67 330,00 

66 015,71 

 

 

 

66 015,71 

98,0 

 

 

 

98,0 

0,3 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

W tym: 

Wydatki inwestycyjne 

176 560,00 

 

 

11 000,00 

135 146,75 

 

 

9 000,00 

76,5 

 

 

81,8 

0,7 

757 Obsługa długu publicznego 158 543,00 130 885,42 82,6 0,6 

758 Różne rozliczenia 208 992,00 139 998,31 67,0 0,7 

801 Oświata i wychowanie  

w tym: 

Wydatki inwestycyjne 

Zadania zlecone 

7 141 572,47 

 

213 200,00 

5 274,47 

7 069 175,11 

 

208 379,80 

5 111,26 

99,0 

 

97,7 

96,9 

34,9 

851 Ochrona zdrowia 98 836,00 79 819,07 80,8 0,4 

852 

 

 

Pomoc społeczna 

W tym: 

Zadania zlecone 

3 697 375,73 

 

2 507 065,00 

3 420 625,67 

 

2 393 841,76 

92,5 

 

95,5 

16,9 
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853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej 

206,27 206,27 100,0 - 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 303 615,00 295 779,39 97,4 1,5 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

W tym: 

Wydatki inwestycyjne 

1 083 165,77 

 

 

16 000,00 

964 443,55 

 

 

15 500,00 

89,0 

 

 

96,9 

4,8 

921 Kultura i Ochrona dziedzictwa 

narodowego 

W tym: 

Wydatki inwestycyjne 

834 807,97 

 

 

413 128,00 

816 438,19 

 

 

409 869,67 

97,8 

 

 

99,2 

4,1 

926 Kultura fizyczna  

W tym: 

Wydatki inwestycyjne 

291 199,00 

 

26 313,00 

282 322,15 

 

26 313,00 

97,0 

 

100,0 

1,4 

 OGÓŁEM 

W tym: 

Zadania zlecone 

Wydatki majątkowe 

21 267 729,03 

 

3 058 632,72 

4 108 103,00 

20 242 491,19 

 

2 943 930,66 

3 928 505,75 

95,2 

 

96,2 

95,6 

100,0 

 

 

Łączne wydatki planowane na 2014 rok zostały wykonane w 95,2%. 

Analiza wykonania wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 

100,0% w Dziale 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej do 63,8% w Dziale 710 – 

Działalność usługowa. 
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III.  WYKONANIE BUDŻETU – WYNIK FINANSOWY za 2014 rok 

 

Podstawowe dane o budżecie: 

 
Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie od początku roku 

A. DOCHODY (A1 + A2) 20 040 002,03 19 964 884,58 

A1. Dochody bieżące 18 893 461,21 18 828 223,16 

A2. Dochody majątkowe 1 146 540,82 1 136 661,42 

B. WYDATKI (B1 + B2) 21 267 729,03 20 242 491,19 

B.1 Wydatki bieżące 17 159 626,03 16 313 985,44 

B.2 Wydatki majątkowe 4 108 103,00 3 928 505,75 

C. WYNIK (A-B) - 1 227 727,00 - 277 606,61 

Przychody ogółem 

Z tego: 

- kredyty i pożyczki 

- spłata pożyczek udzielonych 

- inne źródła: 

2 611 052,00 

 

1 801 260,00 

- 

809 792,00 

3 305 639,62 

 

1 801 258,23 

5 228,45 

1 499 152,94 

Rozchody ogółem 

z tego: 

- spłaty kredytów i pożyczek 

- pożyczki (udzielone) 

1 383 325,00 

 

1 316 000,00 

67 325,00 

1 382 508,25 

 

1 315 998,91 

66 509,34 

 

Planowane dochody i wydatki w 2014 r. 

Planowany budżet na 31.12.2014 roku zamknął się deficytem budżetowym 

 w wysokości  1 227 727,00 zł 

- dochody w wysokości  20 040 002,03 zł 

- wydatki w wysokości  21 267 729,03 zł 

i stanowił 6,1% planowanych dochodów gminy. 

Wykonanie budżetu na 31.12. 2014 roku zakończyło się deficytem w kwocie      277 606,61 zł 

- zrealizowane dochody w wysokości 19 964 884,58 zł 

- zrealizowane wydatki w wysokości 20 242 491,19 zł 

 

Podstawowe dane o budżecie oraz porównanie dochodów i wydatków budżetowych zrealizowanych  

w 2013 oraz 2014 roku. 

 

W wyniku zrealizowanych dochodów oraz wydatków powstał deficyt budżetowy 

- w wysokości - 277 606,61 zł 

- na planowany deficyt - 1 227 727,00 zł 

 

 
Wyszczególnienie Wykonanie w 2013 roku Wykonanie w 2014 roku Dynamika w % rubryka 3 

/ 2 

I. DOCHODY OGÓŁEM  

w tym: 
19 747 336,26 19 964 884,58 101,1 

- dochody własne 5 560 977,14 6 806 483,94 122,4 

- subwencje 8 711 105,00 8 471 373,00 97,2 

- dotacje 3 846 247,99 3 860 892,42 100,4 

- środki pomocowe UE 1 623 719,17 805 258,44 49,6 

- Zwroty dotacji 

pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 

należnych budżetowi 

państwa 

5 286,96 20 876,78 394,9 

II. WYDATKI OGÓŁEM 

W tym: 
20 241 032,09 20 242 491,19 100,0 

1. Wydatki bieżące 15 502 716,06 16 313 985,44 105,2 

2. Wydatki    4 738 316,03 3 928 505,75 82,9 
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Analizując wykonanie budżetu za 2014r. w relacji do wykonania roku 2013 należy zauważyć, że: 

 

Dochody ogółem wzrosły o 1,1% tj. o kwotę 217 548,32 zł.  

Z tego dochody własne wzrosły o 1 245 506,80 zł. Na wzrost dochodów w tym przedziale największy 

wpływ miały przede wszystkim wyższe wpływy w: 

 udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 632 490,00 zł, 

 podatku od spadków i darowizn o kwotę 17 360,60 zł, 

 podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 16 373,08 zł, 

 dochodach z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 15 877,93 zł, 

 podatku od nieruchomości o kwotę 12 320,65 zł, 

 podatku od środków transportowych o kwotę 6 520,86 zł, 

 opłacie targowej o kwotę 6 901,00 zł 

 udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 5 099,79 zł. 

Niewątpliwie na wzrost dochodów własnych wpływ miała opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, która w 2014r. pobierana była za cały rok (w ubiegłym roku pobierana była od 1 lipca 

2013r.). Jej wpływy w badanym okresie wzrosły w relacji do roku 2013 o 264 264,31 zł.   

Ponadto w 2014r. pojawiły się w budżecie gminy dwie nowe pozycje. Pierwsza to wpływy z tytułu 

partycypacji mieszkańców w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 

334 500,00 zł. Natomiast druga opłata wiąże się ze zmianą ustawy o systemie oświaty i wprowadzeniu 

od września 2014r. konieczności rozliczania się między gminami odnośnie kosztów dotyczących 

wychowania przedszkolnego ponoszonych za dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin a 

uczęszczających do przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych usytuowanych na terenie danej 

gminy. Osiągnięte przez gminę Koźminek dochody z tego tytułu wynoszą 6 408,00 zł. 

 

W ramach dochodów własnych niższe dochody w stosunku do roku 2013 wystąpiły min. w: 

 dochodach ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i 

dzierżawy o kwotę 49 118,78 zł, 

 odsetkach od nieterminowo płaconych podatkach i opłatach o kwotę 13 061,06 zł, 

 wpływach z otrzymanych darowizn o kwotę 9 250,00 zł, 

 wpływach z tytułu kar i grzywien o kwotę 4 590,00, 

  wpływach z opłaty planistycznej o kwotę 2 310,00 zł. 

 

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowią największą pozycję w 

ramach dochodów własnych gminy (17,5% dochodów ogółem). Ich wzrost w relacji do roku 2013 

świadczy o poprawiającej się koniunkturze gospodarczej oraz sytuacji na rynku pracy osób 

zamieszkałych na terenie gminy.  

Wzrost w ramach grupy podstawowych podatków lokalnych (od nieruchomości, od środków 

transportowych) świadczy o tym, że prowadzona przez gminę polityka podatkowa polegająca na 

korekcie stawek podatkowych głównie o wskaźnik inflacji (ustalany przez Ministerstwo Finansów) 

przynosi pozytywne rezultaty przejawiające się wzrostem dochodów z tego tytułu.   

Wyższe dochody w relacji do roku 2013 dotyczą także podatków: od spadków i darowizn oraz od 

czynności cywilnoprawnych. Ich wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów 

wynikających z przepisów ustawy. Wyższy poziom realizacji tych dochodów wskazuje na wzrost 

ilości i wartości transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. 

W 2014r. odnotowano niższe wpływy przede wszystkim z tytułu dochodów z majątku gminy. 

Powodem tego stanu jest fakt, że w roku poprzednim gmina uzyskała dochody ze sprzedaży kilku 

nieruchomości gminnych (w miejscowości Józefina, Osuchów oraz w Koźminku). W badanym 

okresie wystąpiły jedynie wpływy z tytuły ratalnej sprzedaży lokali w latach poprzednich.  

    inwestycyjne 

III. WYNIK 

FINANSOWY 

(Dochody – Wydatki) 

- 493 695,83 - 277 606,61 56,2 

- niedobór 493 695,83 277 606,61 56,2 
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W 2013r. wystąpiły również jednorazowo wpływy z tytułu darowizny dla gminy, z tytułu kary 

umownej w związku z nieprawidłową realizacją umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Koźminek oraz z tytułu uregulowania kary za zdemolowanie przystanku 

autobusowego. Są to dochody pojawiające się sporadycznie i nie występują w każdym roku. 

W 2014r. nie wystąpiły dochody z tytułu opłaty planistycznej. Opłata ta była pobierana przez gminę 

przez okres 5 lat w związku z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego na obrzeżach 

zbiornika wodnego Murowaniec. W związku z upływem tego okresu wpływy z tego tytułu wystąpiły 

w roku ubiegłym jedynie w związku z wcześniejszym rozłożeniem na raty tej opłaty bądź w związku z 

regulowaniem powstałych zaległości z tego tytułu. 

Subwencje przyznane gminie zmalały ogółem o kwotę 239 732,00 zł, w tym: 

 cześć oświatowa subwencji ogólnej zmalała o 196 502,00 zł, 

 część wyrównawcza subwencji ogólnej zmalała o 51 080,00 zł, 

 część równoważąca subwencji ogólnej wzrosła o 7 850,00 zł. 

Dotacje celowe w relacji do roku 2013 wzrosły ogółem o kwotę 14 644,43 zł, z tego: 

 dotacje celowe na zadania zlecone wzrosły o 57 009,67 zł, 

 dotacje celowe na zadania własne gminy wzrosły o 62 797,48 zł, 

 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane w ramach programów 

rządowych wynoszą 11 666,12 zł, 

 dotacje celowe pozyskane przez gminę z innych źródeł zmalały o 116 828,84 zł. 

W ramach dotacji na zadania zlecone gminie głównym powodem wzrostu była organizacja i 

przeprowadzenie w 2014r. wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wyborów samorządowych. 

Wzrosła także liczba rolników ubiegająca się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego oraz wzrosła kwota wypłacanych przez gminę dodatków do świadczenia 

pielęgnacyjnego realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających 

świadczenie pielęgnacyjne ze względu na zwiększenie się liczby osób pobierających pomoc 

finansową. 

W ramach dotacji na zadania własne niewątpliwie wpływ miała dotacja przyznana gminie  na 

realizację wychowania przedszkolnego, która w 2014r. została przekazana za cały rok (w ubiegłym 

roku funkcjonowała od 1 września 2013r.). Ponadto wzrosła kwota dotacji przeznaczona na 

dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze  socjalnym oraz otrzymana 

na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

W niższych kwotach w relacji do roku 2013 przyznano gminie dotacje z zakresu pomocy społecznej 

(przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, na funkcjonowanie GOPS-u). 

W 2014r. z pozycji dotacji na zadanie własne wydzielono nową kategorię dotacji  celowej z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 

finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych. Dotyczy ona  

zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu 

pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna”. Przekazane gminie środków zostały wykorzystane 

w kwocie 11 666,12 zł, 

Dotacje i środki pozyskane przez gminę uległy zmniejszeniu w relacji do roku 2013. Wynikło to z 

faktu, iż  w roku 2013 realizowano inwestycję „Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w 

Koźminku” dofinansowywaną ze środków NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Poznaniu 

oraz uzyskano większe środki na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych z budżetu 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

W ramach środków pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej gmina zgromadziła środki niższe niż 

w roku 2013 o 818 460,73 zł. Wyniosły one łącznie 805 258,44 w związku z: 

 refundacją wydatków odnośnie realizowanego w latach poprzednich zadania Przebudowa- 

wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek, 

Złotniki, Osuchów” w ramach PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 587 718,51 zł, 

 refundacją wydatków zadania „Rekonstrukcja elementów historycznego układu 

urbanistycznego miejscowości Koźminek” w wysokości  196 777,00 zł, 

 realizacją projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją 

efektywności JST” w wysokości 7 329,93 zł, 
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 refundacją wydatków zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Nakwasinie” 

realizowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 w wysokości 13 433,00 zł. 

Wysokość środków pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej w poszczególnych latach uzależniona 

jest od liczby oraz wartości zadań, na które gmina otrzymuje dofinansowanie. Niższa kwota dochodów 

tego rodzaju wynika przede wszystkim z faktu, przedłużyły się procedury rozliczeniowe odnośnie 

kilku zadań, które gmina zrealizowała wcześniej z udziałem środków europejskich (zadania 

realizowane w ramach tzw. Małych projektów, rozbudowa targowiska gminnego w Koźminku,  

rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa). 

 

Zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości należnych budżetowi państwa 

dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po zakończeniu roku 

budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływów z tytułu odsetek pobieranych 

zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych. Ich wzrost w relacji do roku 2013 wyniósł 15 589,82 zł 

i był spowodowany spłatą przez świadczeniobiorcę niesłusznie pobieranego świadczenia rodzinnego 

w wyniku zaistnienia koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego (zasiłek pobierany był 

równocześnie w Polsce i za granicą RP). 

Wykonanie omówionych wyżej pozycji dochodów budżetu za 2014r. w relacji do roku poprzedniego 

obrazuje poniższy wykres. 

 

 
 

Wydatki ogółem wzrosły o kwotę  1 459,10 zł.  

Z tego wydatki bieżące wzrosły o 811 269,38 zł. Na wzrost wydatków w tym przedziale największy 

wpływ miały między innymi: 

 zwiększenie się kwoty wydatków na świadczenia wypłacane przez gminę na rzecz swoich 

mieszkańców (świadczenie rodzinne wraz z dodatkami, stypendia, pomoc materialna o 

charakterze  socjalnym, dodatki wiejskie i mieszkaniowe wypłacane nauczycielom), 

 planowany na rok 2014 wzrost wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi, 

 związany z inflacją wzrost wydatków na realizację zadań statutowych jednostek 

organizacyjnych gminy, 

 wystąpieniem po raz pierwszy przez cały rok w ramach wydatków bieżących pozycji 

dotyczącej usług odbioru z terenu gminy odpadów komunalnych, 

 zwiększenie kwoty wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, 
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 konieczność zwrotu od września 2014r. gminom sąsiednim (Opatówek, Ceków – Kolonia, 

Szczytniki, Lisków) kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie 

gminy Koźminek a uczęszczające do tamtejszych prowadzonych przez JST przedszkoli, 

oddziałów i punktów  przedszkolnych, 

 wyższe kwoty dotacji o charakterze bieżącym przekazywanych przez gminę na realizację jej 

zadań własnych (dotacja dla Gminnej Biblioteki w Koźminku, spółki wodnej, na działania w 

zakresie kultury fizycznej i sportu, Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Koźminku), 

Wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 809 810,28 zł. W 2013r. zakończono kilka dużych 

przedsięwzięć. W omawianym okresie w ramach wydatków majątkowych zrealizowano znaczną część 

zadania „Budowa Publicznego Przedszkola w Koźminku” za kwotę ponad 1 354 tys. zł., 

„Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” (1 254 

tys. zł) oraz „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w 

miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów” (549 tys. zł). W roku 2014 poniesiono wydatki na 

kilka kosztownych zadań, a mianowicie: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

gminy Koźminek, „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku”, „Rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa”. Niższe nakłady majątkowe w 

omawianym okresie wiążą się przede wszystkim z faktem przygotowywania się gminy od strony 

dokumentacyjnej i przetargowej odnośnie nowych zadań inwestycyjnych, na które największe nakłady 

inwestycyjne przewidziane są na lata kolejne. Dotyczy to min. rozbudowy sieci wodociągowej w 

miejscowościach Koźminek i Chodybki, przebudowy nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i 

Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek, zadania: Zbiornik Murowaniec – Centrum 

rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej, czy konserwacji i restauracji zabytkowego 

dworu w Koźminku. 

 

 

 

 

 

NADWYŻKA OPERACYJNA 

Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w 2014r. 

 
Wyszczególnienie Plan na 31.12.2014r. Wykonanie na 31.12.2014r. % 

Dochody bieżące 18 893 461,21 18 828 223,16 99,7 

Wydatki bieżące 17 159 626,03 16 313 985,44 95,1 

Nadwyżka operacyjna 1 733 835,18 2 514 237,72 145,0 

 

Wysokość nadwyżki (deficytu) operacyjnego określa swoistego rodzaju wynik finansowy działalności 

bieżącej jednostki samorządu terytorialnego. Informuje o tym ile samorządowi pozostało dochodów o 

charakterze stabilnym, cyklicznym po sfinansowaniu wszystkich wydatków o takim charakterze. 

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych każda jednostka samorządu terytorialnego musi w swoim 
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budżecie zarówno po stronie planu, jak i wykonania wykazywać nadwyżkę operacyjną, która w 

zasadniczy sposób ogranicza możliwości obsługi przez samorządy zadłużenia. 

Wypracowanie przez Gminę Koźminek nadwyżki operacyjnej wyższej w stosunku do planowanej o 

45,0%, tj. o 780 402,54 zł to pozytywna sytuacja, która oznacza, że po sfinansowaniu wszystkich 

wydatków bieżących gmina ma jeszcze środki własne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 

finansowych oraz finansowanie inwestycji. 

Gmina Koźminek wypełnia ponadto art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga 

aby na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe od wykonanych 

dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

 

Wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Koźminek 

 

 
Lp. Wskaźnik 2014r. 

1. 
Udział nadwyżki operacyjnej 

w dochodach ogółem 

                             

                            2 514 237,72 

                                                        x 100% = 12,59% 

                            19 964 884,58 

2. 

Udział nadwyżki operacyjnej i 

dochodów ze sprzedaży majątku w 

dochodach ogółem 

                                   

             2 514 237,72 + 2 265,50        

                                                        x 100% = 12,60% 

                      19 964 884,58 

3. 

Wskaźnik samofinansowania – 

udział nadwyżki operacyjnej i 

dochodów majątkowych w 

wydatkach majątkowych 

              

      2 514 237,72 + 1 136 661,42        

                                                        x 100% = 92,93%  

                     3 928 505,75 

 

Powyższe wskaźniki obrazują: 

 

 Ad 1) potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz 

finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa wartość tego wskaźnika, 

tym większe możliwości inwestycyjne. Wartość tego wskaźnika wzrosła w relacji do roku 

2013 o 1,38%. Jego ujemna wartość wskazuje na to, że jednostka samorządu terytorialnego nie 

wypracowuje nadwyżki operacyjnej tj. jej dochody bieżące nie wystarczają na pokrycie 

wydatków bieżących.  

 Ad 2) na ile wypracowana nadwyżka operacyjna oraz zaplanowane dochody ze sprzedaży 

majątku zabezpieczają środki na pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji. Wartość 

tego wskaźnika wzrosła w relacji do roku 2013 o 1,10%.  

 Ad 3) określa zdolność do samofinansowania, tj. stopień w jakim jednostka samorządu 

terytorialnego finansuje inwestycje środkami własnymi. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze 

ryzyko utraty płynności finansowej związanej z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia. 

Wartość tego wskaźnika wzrosła w relacji do roku 2013 o 3,35%. 

 

Wypracowane przez Gminę Koźminek za 2014r. dobre wskaźniki pozwoliły: 

 zachować zdolność do spłaty zobowiązań finansowych oraz finansowania inwestycji, 

 utrzymać płynność finansową. 

 

IV.  PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  

 

1. Przychody budżetu gminy 

W 2014 roku zaplanowane przychody w wysokości 2 611 052,00 zł zostały wykonane w kwocie 

3 305 639,62 zł, tj. w 126,6%, w tym przychody: 

1. Zaplanowane pożyczki w wysokości 1 801 260,00 zł zostały zaciągnięte w łącznej wysokości 

1 801 258,23 zł i dotyczą następujących zobowiązań: 
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 pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa odnośnie 

przedsięwzięcia pn. „Przebudowa gminnego targowiska w Koźminku” wykonanej w 

wysokości 383 666,00 zł; 

 pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa odnośnie 

dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa” w wysokości 233 578,00 zł; 

 pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa odnośnie 

dofinansowania przedsięwzięcia „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Koźminek” zaciągniętej w wysokości 892 815,45 zł 

 pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej  w Poznaniu odnośnie realizacji przedsięwzięcia  „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek” w wysokości 291 198,78 zł; 

2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 809 792,00 zł 

zrealizowano w kwocie 1 499 152,94 zł, tj. w 185,10%. 

3. Wpłynęły także ponadplanowe przychody w kwocie 5 228,45 zł dotyczące częściowej spłaty 

pożyczek udzielonych z budżetu gminy Koźminek Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Koźminku na realizację dwóch projektów „VI Spotkanie Dęciaków – promocja miejsca, 

regionu i tradycji” oraz „Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka – promocja miejscowości, gminy 

Koźminek i regionu w Europie” w ramach PROW na lata 2007 – 2014, działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do 

osiągnięcia celów tej osi”. 

 

2. Rozchody budżetu gminy 

Zaplanowane w 2014 roku rozchody w wysokości 1 383 325,00 zł zostały zrealizowane w 100,0%, tj. 

w kwocie 1 382 508,25 zł, w tym: 

1. Spłata pożyczek i kredytów zaplanowana w wysokości 1 316 000,00 zł została wykonana w 

łącznej kwocie 1 315 998,91 zł, tj. w 100,0%, z tego: 

 Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane w wysokości 774 926,00 zł zostały 

wykorzystane w 100,0% tj. w wysokości 774 925,71 zł i dotyczyły: 

 pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie 

operacji „Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego 

miejscowości Koźminek” – spłata za II etap realizacji przedsięwzięcia zaplanowanej  

w wysokości 196 708,00 zł (spłacona w 100,0% planu); 

  pożyczki na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie 

operacji „Przebudowa – wymiana sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w 

miejscowościach: Koźminek, Złotniki, Osuchów” w wysokości 578 217,71 zł 

(100,0% planu); 

 Spłata pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym zaplanowana w wysokości  541 

074,00 zł została wykonana w łącznej kwocie 541 073,20 zł, tj. w 100,0%, z tego: 

 na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. 

Koźminek w wysokości 132 000,00 zł; 

 na rekonstrukcję elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości 

Koźminek w wysokości 100 000,00 zł; 

 na przebudowę nawierzchni ulicy Asnyka w Koźminku w wysokości 65 000,00 zł; 

 na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Moczydła w wysokości 

30 000,00 zł; 

 na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Nowy Nakwasin – Bogdanów w 

wysokości  60 029,20 zł; 

 na przebudowę nawierzchni drogi gminnej Pietrzyków – Smółki w wysokości 

10 000,00 zł; 

 na budowę Publicznego Przedszkola w Koźminku w wysokości 75 000,00 zł 
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 na termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Koźminku w wysokości 69 044,00 

zł. 

2. Pożyczki z budżetu gminy zaplanowane w wysokości 67 325,00 zł zostały udzielone w 

wysokości 66 509,34 zł  (co stanowi 98,8% planu): 

 Gminnej Bibliotece Publicznej w Koźminku na realizację dwóch projektów, na które 

przedmiotowa instytucja kultury złożyła wnioski o dofinansowanie w ramach PROW na lata 

2007 – 2013, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów a 

mianowicie: „VI spotkanie Dęciaków – promocja miejsca, regionu i tradycji” oraz „Gminna 

Orkiestra Dęta z Koźminka – promocja miejscowości, gminy Koźminek i regionu w Europie” 

w wysokości 17 354,98 zł 

 Stowarzyszeniu Gminna Organizacja Sportu „Zieloni” Koźminek w celu realizacji projektu 

„Miejsce spotkań dla aktywnych w Koźminku” w ramach osi 4 „Leader”, działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 49 154,36 

zł 

 

Dane z wykonania planu przychodów i rozchodów Gminy przedstawiono w Załączniku Nr 7 – 

Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów gminy Koźminek za 2014 rok. 

 

V.  INNE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONANIA BUDŻETU GMINY 

 

1. Zobowiązania  
Na dzień 31 grudnia 2014 roku zobowiązania gminy wyniosły 4 810 882,34 zł i dotyczyły 

zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów (w tym zaciągnięte na finansowanie zadań 

realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903 -  1 510 059,45 

zł).   

Poniższa tabela prezentuje stan zadłużenia Gminy Koźminek na koniec 2014r. zgodnie ze 

sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji. 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Kwota zadłużenia 

bez wyłączeń 
z uwzględnieniem 

wyłączeń 

A. OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA 

W tym z tytułu: 

4 810 882,34 3 300 822,89 

 - kredytów i pożyczek 4 810 882,34 3 300 822,89 

 - pozostałych zobowiązań 0,00 0,00 

B WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA  

(limit ustawy 60,0% dochodów) 

24,10% 16,53% 

 

 

2. Rachunki dochodów własnych. 

W budżecie Gminy Koźminek w 2014r. jednostki budżetowe nie utworzyły rachunku dochodów 

własnych. 

 

 

INFORMACJE OPISOWE DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY KOŹMINEK ZA 2014 ROK 

 
DOCHODY 

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 933 043,00 zł zostały wykonane w wysokości 

922 218,51 zł i stanowią: 
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 wpływy z tytułu partycypacji ludności w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Koźminek. Plan w wysokości 342 000,00 zł został wykonany w 

wysokości 334 500,00 zł, tj. 97,8%.  

 wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków 

poniesionych przez gminę w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„Przebudowa – wymania sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach: 

Koźminek, Złotniki, Osuchów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zostały one wykonane w wysokości 587 718,51 zł, 

tj. w 99,4%. 

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 

W rozdziale tym zrealizowane zostały dochody w łącznej wysokości 437 840,57 zł, a mianowicie: 

 dochody z dzierżawy kół łowieckich w wysokości 1 765,58 zł, tj. 99,8% planu; 

 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na realizację ustawy 

z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. Przekazana została na wypłaty 

dla producentów rolnych na podstawie złożonych wniosków w kwocie 412 480,25 zł i 

wykorzystana w pełnej wysokości; 
 dotacje celowe z budżetu Województwa Wielkopolskiego: na współfinansowanie projektu pn. 

„Piękno, które leczy – Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym” realizowanego w 

ramach IV edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 18 766,77 zł oraz  

projektu pn. „Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej 

doposażenie” realizowanego w ramach II edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych 

sołectw” w wysokości 4 827,97 zł. 

 

Dział 020 – LEŚNICTWO 

Rozdz. 02001 Gospodarka leśna 

W tym miejscu zrealizowane zostały dochody w wysokości 123,45 zł z tytułu sprzedaży drewna 

pochodzącego z lasów należących do gminy. 

 

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zaplanowane dochody w wysokości 95 500,00 zł dotyczyły dotacji celowej z budżetu Powiatu 

Kaliskiego w związku z powierzeniem gminie zadania publicznego z zakresu dróg powiatowych 

polegającego na przebudowie drogi nr 4594 P w miejscowościach: Sokołówka i Zosina, drogi 

powiatowej nr 4617 P w miejscowości Oszczeklin oraz drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości 

Dębsko w zakresie chodnika. Zostały one wykorzystane w kwocie 95 185,33 zł, tj. w 99,7% planu. 

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

W rozdziale tym zrealizowano: 

 dochody w wysokości 307,50 zł za sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew rosnących 

przy drogach gminnych. 

 wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z tytułu refundacji wydatków 

poniesionych przez gminę w związku z realizacją II etapu przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 

„Rekonstrukcja elementów historycznego układu urbanistycznego miejscowości Koźminek” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013. Zostały one zaplanowane w 

wysokości 196 777,00 zł i wykonane w 100,0%.  

 dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 214 000,00 zł w 

związku z dofinansowaniem budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

 dotację celową otrzymaną ze środków Skarbu Państwa za pośrednictwem Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz w związku z realizacją zadania 

pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko, działka nr 173” w 
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wysokości 32 000,00 zł. Została ona wykorzystana na przedmiotowy cel w kwocie 25 768,26 zł, 

tj. w 80,5%. 

 

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

W tym rozdziale zrealizowane zostały dochody z tytułu: 

 opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 2 818,83 zł, co stanowi 100,0 % 

planu.  
 najmu lokali i dzierżawy gruntów w wysokości w wysokości 76 586,63 zł, co stanowi 103,5 % 

planu.  

 wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości. Na plan 2 240,00 zł wpłynęła kwota 2 234,55 zł, co stanowi 99,8%. Uzyskane 

dochody dotyczą sprzedaży ratalnej części nieruchomości stanowiących własność gminy.  

Według sprawozdania Rb-27S w miejscu tym figurują zaległości w wysokości 4 120,00 zł, 

które dotyczą nieuregulowanych za 2014 rok rat należnych gminie z tytułu sprzedaży mieszkań. 

W tej kwestii gmina wszczęła egzekucję komorniczą.  

 odsetek związanych ze sprzedażą ratalną mieszkań i lokali mieszkalnych oraz dotyczących 

nieterminowego regulowania opłat związanych z najmem i dzierżawą mienia komunalnego. Na 

plan w wysokości 150,00 zł wpłynęły dochody w kwocie 153,03 zł, tj. 102,0%. Według 

sprawozdania Rb 27S figurują zaległości w wysokości 793,97 zł, które dotyczą zaległych wpłat 

za zakupione od gminy lokale mieszkalne i są w trakcie egzekucji.   

 zwrotu nadpłaconej w roku ubiegłym opłaty sądowej w związku z toczącymi się 

postępowaniami związanymi z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości należących do 

gminy w wysokości 260,00 zł. 

 

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie 

W rozdziale tym gmina otrzymała dotacje celową  z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (prowadzenie USC, obronę 

cywilną)  w wysokości 66 481,68 zł, tj. 100,0% planu. 

Kolejną pozycję stanowią środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3,10 zł, stanowiące wpływy gminy za udzielanie 

informacji meldunkowych. 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

W rozdziale tym zrealizowano dochody z tytułu: 

 odsetek od środków na rachunkach bankowych. Na plan 50 000,00 zł wpłynęły dochody w 

kwocie 41 962,17 zł, co stanowi 83,9% planu.; Niższe wykonanie z uwagi na obniżenie stóp 

procentowych, które przełożyło się na niskie oprocentowanie rachunków, gdzie gmina deponuje 

swoje oszczędności. 

 dokonywanych przez Urząd Gminy w Koźminku  wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób 

fizycznych i składek ZUS w wysokości 431,49 zł; 

 wpływów z tytułu zwrotu wydatków roku 2013 za rozmowy telefoniczne jednostek 

organizacyjnych gminy w kwocie 296,54 zł; 

 projektu realizowanego w ramach POKL „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów 

gwarancją efektywności JST” objętego umową Nr UDA-POKL.05.02.01-00-028/12-00 z dnia 27 

sierpnia 2012r. zawartą pomiędzy Ministrem Administracji i Cyfryzacji a Doradztwem 

Gospodarczym PMC sp. z o.o. zaplanowanego w wysokości 7 330,00 zł, które zostały 

zrealizowane w wysokości 7 329,93 zł, co stanowi 100,0%. 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 

W rozdziale tym odnotowano wpływ dochodów w wysokości 878,93 zł z tytułu refundacji przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu wydatków poniesionych w roku ubiegłym w związku z 

zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych.  
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Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (§ 2010) – na prowadzenie i 

aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie; na plan w wysokości 1 287,00 zł wpłynęły środki w 

kwocie 1 286,74,00 zł, co stanowi 100,0%.  

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

Zaplanowane w tym miejscu dochody w kwocie 50 755,00 zł dotyczyły dotacji celowej przekazanej 

gminie przez Krajowe Biuro Wyborcze na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów 

jednostek samorządu terytorialnego. Wykorzystano na przedmiotowy cel 49 443,99 zł (97,4%). Reszta 

środków została zwrócona przez gminę dysponentowi. 

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Zaplanowane dochody w wysokości 15 288,00 zł dotyczą dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro 

Wyborcze na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na 

25 maja 2014r. Zostały one wykorzystane w kwocie 15 284,98 zł. Reszta środków została zwrócona 

przez gminę dysponentowi. 

 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 

Zaplanowane w tym miejscu dochody w wysokości 10 000 zł dotyczyły udzielonej gminie z budżetu 

Powiatu Kaliskiego pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont części operacyjnej strażnicy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku. Przedmiotowe środki zostały wykorzystane w kwocie 

9 999,93 zł, tj. w 100,0%. 

Ponadto dochody w wysokości 158,10 zł, stanowią odsetki od pożyczki udzielonej z budżetu Gminy 

Koźminek Ochotniczej Straży Pożarnej w Chodybkach na pokrycie kosztów modernizacji strażnicy. 

 

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 

POBOREM 

Rozdz. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 

Planowany podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty 

podatkowej (§ 0350) w wysokości 2 250,00 zł został zrealizowany w 103,9% tj. w kwocie 2 338,27 zł.  

Według sprawozdania złożonego przez urząd skarbowy – Rb 27 figurują zaległości w wysokości 

11 847,73 zł. 

Rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczy wpływów z tytułu: 

 podatku od nieruchomości (§0310) zrealizowanego w kwocie 590 989,15 zł, co stanowi 100,0 

%, 

 podatku rolnego (§ 0320) -  na plan 427,00 zł wpłynęły środki w wysokości 427,00 zł, tj. 

100,0%.  

 podatku leśnego (§ 0330) -  na plan 12 545,00 zł zrealizowano dochód w pełnej wysokości tj. 

12 545,00 zł. 

 podatku od środków transportowych (§ 0340) -  na plan 14 000,00 zł, zrealizowano kwotę           

16 158,00 zł, co stanowi 115,4%. Wyższe wykonanie wynika z faktu uregulowania w 

omawianym okresie wszystkich zaległości, a nawet przekazania wpływów w wyższej kwocie, 

aniżeli stanowił przypis podatku. Nadpłata wynosi 1 039,00 zł. i wynika z pomyłki podatnika. 

Środki zostały zakwalifikowane na poczet podatku na 2015 r. 

 z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości          

7 000,00 zł wpłynęło 1 692,00 zł, tj. 24,2%. Dochody te realizują i egzekwują urzędy skarbowe. 

Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu. Jego 

wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów 

ustawy. 



 27 

 wpływów z różnych opłat (§ 0690). Wpłynęły dochody z tytułu zwrotu kosztów od 

wystawionych osobom prawnym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności 

dotyczących podatków w wysokości 145,20 zł.  

 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości 

650,00 zł wpłynęło 623,51 zł, co stanowi 95,9%.  

 wpływów środków z WFOŚiGW w Poznaniu z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w 

podatku od nieruchomości w wysokości 422,00 zł w związku z usytuowaniem na terenie gminy 

zbiornika wodnego Murowaniec. 

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody: 

 z podatku od nieruchomości (§ 0310) plan w wysokości 376 000,00 zł został wykonany w 

wysokości 376 840,12 zł, co stanowi 100,2%.  

 z podatku rolnego (§ 0320) -  na plan 367 000,00 zł wpłynęło 369 681,57 zł, co stanowi 

100,7%, 

 z podatku leśnego (§ 0330) - na plan 8 720,00 zł zrealizowano dochody w wysokości              

 8 939,40 zł, co stanowi 102,5 %.  

 z podatku od środków transportowych (§ 0340) - na plan w wysokości 385 000,00 zł 

zrealizowano kwotę 399 885,09 zł, tj. 103,9%. Nieco wyższe wykonanie wynika ze 

zwiększenia się liczby zarejestrowanych na terenie gminy pojazdów podlegających 

opodatkowaniu w/w podatkiem. W tym przypadku zaplanowanie dokładnej kwoty podatku 

jest trudne, z uwagi na specyfikę przedmiotu opodatkowania i dużą rotację pojazdów na 

terenie gminy, 

 z tytułu podatku od spadków i darowizn (§ 0360). Na plan 48 500,00 zł wpłynęło 49 523,00 

zł, co stanowi 102,1%.  

 z tytułu opłaty targowej (§ 0430). Na plan w wysokości 87 700,00 zł zrealizowano 90 867,00 

zł, co stanowi 103,6%. Wyższe wykonanie z powodu większej liczby osób zobowiązanych do 

uiszczania w/w opłaty.  

 z podatku od czynności cywilnoprawnych (§ 0500). Na planowane dochody w wysokości          

85 000,00 zł wpłynęło 89 131,78 zł, tj. 104,9%. Dochody te realizują i egzekwują urzędy 

skarbowe. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego 

tytułu. Jego wielkość uzależniona jest od ilości i wartości transakcji z tytułów wynikających z 

przepisów ustawy.  

 wpływy z różnych opłat (§ 0690). Planowane dochody z tytułu zwrotu kosztów od 

wystawionych osobom fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności 

z tytułu podatków w wysokości 4 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 4 583,80 zł, tj. w 

114,6%. Odnotowano wyższe wpływy, aniżeli pierwotnie zakładano z uwagi na większą 

liczbę podmiotów, które regulowały zaległości na podstawie wystawianych upomnień.  

 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910). Na plan w wysokości   8 

150,00 zł wpłynęło 8 593,73 zł, co stanowi 105,4% Wystąpiły wyższe wpływy, aniżeli 

zakładano. Dochody te są trudne do oszacowania, gdyż nie wiadomo ile podmiotów będzie 

nieterminowo opłacało podatki i czy uda się gminie wyegzekwować powstałe zaległości. 

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 

na podstawie ustaw 

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody: 

 wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) wyniosły 21 627,00 zł, co stanowi 100,6%. Wysokość 

opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy 

administracji rządowej lub samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź 

prawnej.  

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480) na zaplanowane dochody w 

wysokości 86 000,00 zł wpłynęło 82 931,55 zł, co stanowi 96,4%. Niższe wykonanie wynika z 

faktu, iż zmniejszyła się ilość podmiotów zobowiązanych do uiszczenia przedmiotowej opłaty. 

 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego – w 

tym miejscu zrealizowane zostały wpływy z tytułu: opłaty za odbieranie odpadów pobieranej na 



 28 

podstawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  w związku ze 

zmianą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w wysokości 458 419,11 zł. oraz opłaty za 

zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 953,45 zł. 

 wpływy z różnych opłat (§ 0690). Wpłynęły dochody z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych 

upomnień z tytułu nieuregulowanej opłaty za odbieranie odpadów. Zrealizowane zostały one w 

wysokości 1 742,00 zł.   

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 

W podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) na plan 3 429 742,00 zł Ministerstwo Finansów 

przekazało kwotę 3 467 808,00 zł, co stanowi 101,0% planu.  

Podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)  -  wystąpiły dochody w wysokości 30 970,39 zł, co 

stanowi 99,9% planu. Dochód ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.   

 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 

Subwencja ogólna z budżetu państwa  (§ 2920) na plan 4 597 146,00 zł wpłynęły środki w pełnej 

wysokości.  

Rozdz. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 3 815 726,00 zł Ministerstwo Finansów 

przekazało całość zaplanowanych środków.  

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe 

W rozdziale tym zrealizowane zostały wpływy: 

 z tytułu rozliczenia z roku ubiegłego  - zwrotu przez Gminę Turek środków w wysokości 1,68 

zł z tytułu przeliczenia całkowitej kwoty dotacji, którą Gmina Koźminek pokrywa na dzieci 

mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Koźminek, a uczęszczające do tamtejszych 

przedszkoli. 

 dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej gminie jako refundacja poniesionych w 2013r. 

wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 

wysokości 63 489,57 zł; 

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 

Subwencja ogólna z budżetu państwa (§ 2920) na plan 58 501,00 zł Ministerstwo Finansów 

przekazało 100,0% zakładanych środków. 

 

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe 

W rozdziale tym odnotowano następujące wpływy w łącznej wysokości 17 992,44 zł, tj.: 

 dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na 

wyposażenie szkół podstawowych  w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 

dla uczniów klas pierwszych w wysokości 5 111,26 zł. 

 opłaty za wystawienie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w kwocie 97,00 zł. 

 dochody z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Koźminku i 

Szkoły Podstawowej w Moskurni w wysokości 5 078,00 zł.  

 dochody z tytułu prowizji za terminowe realizowanie należności ZUS oraz podatku 

dochodowego od osób fizycznych naliczanych od wynagrodzeń pracowników szkół w 

wysokości 1 192,91 zł . 

 środki przekazane SP w Moskurni od PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów od nieszczęśliwych 

wypadków w wysokości 1 840,80zł,  

Ponadto w 2014r. w ramach omawianego rozdziału zrealizowane zostały ponadplanowe dochody z 

tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach szkół 

podstawowych w wysokości 4 672,47zł. Nie ustalono we właściwy sposób planu odnośnie wpływu 

odsetek, ponieważ są one naliczane raz na koniec roku i trudno jest z góry określić ich kwotę. 
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Rozdz. 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych 

W rozdziale tym odnotowano dochody w wysokości 54 948,84 zł, a mianowicie: 

 wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w oddziale 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie.  Zostały one 

zrealizowane w kwocie 1 651,00 zł.  

 wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych gminy w 

zakresie wychowania przedszkolnego w związku z oddziałani przedszkolnymi funkcjonującymi 

przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w Moskurni w kwocie 

52 229,84 zł (96,1% planu). 

 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do 

oddziałów przedszkolnych  na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w 

kwocie  1 068,00 zł. 

Rozdz. 80104 Przedszkola 

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały dochody w wysokości 285 758,95 zł dotyczące: 

 wpływów z tytułu odpłatności za przedszkole, zrealizowanych w kwocie 117 695,90 zł, tj. 

104,2% planu.  

 dochodów z tytułu wpływów prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób 

fizycznych oraz składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 

144,00zł; 

 wpływów z tytułu dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy 

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 162 606,71 zł (99,0% planu). 

 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do 

przedszkola  na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w kwocie  

4 272,00 zł. 

Ponadto w rozdziale tym zostały zrealizowane dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków 

zgromadzonych na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Koźminku w kwocie  1 040,34zł. 

Nie ustalono we właściwy sposób planu odnośnie wpływu odsetek, ponieważ są one naliczane raz na 

koniec roku i trudno jest z góry określić ich kwotę. 

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 43 214,00 dotyczą:  

 wpływów z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za szóstą godzinę pobytu dzieci w punkcie 

przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Moskurni i Nowym Nakwasinie, które zostały 

zrealizowane w kwocie 1 105,00zł. tj. 102,8% 

 dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w 

zakresie wychowania przedszkolnego w związku z punktami przedszkolnymi 

funkcjonującymi przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie i Szkole Podstawowej w 

Moskurni. Odnotowane wpływy stanowią kwotę 33 444,07 zł, tj. 81,4% planu.  

 dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do 

punktów przedszkolnych  na terenie Gminy Koźminek a zamieszkałych w innych gminach w 

kwocie  1 068,00 zł. 

Rozdz. 80110 Gimnazja 

W ramach tego rozdziału zrealizowane zostały:  

 dochody z tytułu opłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych w kwocie 18,00 zł; 

 wpływy z tytułu czynszu za wynajem pomieszczeń  Gimnazjum w Koźminku w wysokości 

11 208,90 zł.   

 dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 240,00 zł (wpływ refundacji wydatków 

poniesionych w roku ubiegłym za energię zużytą przez automat do napojów);  

 dochody z tytułu prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i 

składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 304,36 zł; 

Ponadto zrealizowane zostały ponadplanowe dochody z tytułu ustawowych odsetek od nieterminowo 

regulowanych należności w kwocie 6,73 zł, a także dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków 

finansowych gromadzonych na rachunku szkoły w wysokości 1 547,70 zł. Nie ustalono we właściwy 

sposób planu odnośnie wpływu odsetek, ponieważ są one naliczane raz na koniec roku i trudno jest z 

góry określić ich kwotę. 
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Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół 

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się: 

 dochody z tytułu wpływów prowizji od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób 

fizycznych  naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 31,00 zł.  

 ponadplanowe dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków finansowych gromadzonych 

na rachunku bankowym Zespołu Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych 

Jednostek Oświatowych w Koźminku w wysokości 326,61zł. Nie ustalono planu odnośnie 

wpływu odsetek, ponieważ są one naliczane raz na koniec roku i trudno jest z góry określić 

ich kwotę. 

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 

Wpływy z usług (§ 0830) z tytułu odpłatności za obiady dla uczniów, przygotowywanych w stołówce 

funkcjonującej przy Szkole Podstawowej w Koźminku zostały zrealizowane w kwocie 54 112,00 zł, tj. 

98,4%.  

 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody w łącznej kwocie 2 331 794,65 zł, tj.: 

 wyegzekwowane koszty upomnień od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego w wysokości 11,44 zł 

 wpływy dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnego wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i dokonanych po 

zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu 

odsetek pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 20 300,78 zł 

(§ 0970, § 0920);  

 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zaplanowanej w kwocie 

2 409 791,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego, na świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki przysługujące opiekunom 

niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych  oraz na koszty obsługi w/w świadczeń. W 

omawianym okresie została ona wykorzystana w wysokości  2 299 560,00,00 zł,  w 95,4% 

planu. 

 z tytułu udziału gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa  -  realizacji przez 

gminę zadań zleconych w związku z wypłatą zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego (§ 2360). Zaplanowane środki w kwocie 9 000,00 zł zostały zrealizowane w 

132,5% planu tj. w wysokości 11 922,43 zł. Wyższe wykonanie, z uwagi na skuteczniejszą 

egzekucję prowadzoną przez urzędu skarbowe, aniżeli wcześniej zakładano. 

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach w centrum integracji społecznej  

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała następujące dotacje z budżetu państwa: 

 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

gminie ustawami na plan 13 513,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 13 021,33 zł, co stanowi 

96,4%. Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 

 na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan 4 074,00 zł gmina otrzymała i 

wykorzystała dochody w pełnej wysokości.  Są to środki przeznaczone na opłacenie składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. 

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

W ramach tego rozdziału na plan w wysokości 14 922,00 zł gmina otrzymała i wykorzystała dotację z 

budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych  i pomocy w naturze w pełnej wysokości. 
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Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe 

W tym miejscu zaplanowane zostały dochody w wysokości 1 100,00 zł pochodzące z dotacji celowej z 

budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami, a mianowicie wypłatę dodatków energetycznych. 

Wykorzystano kwotę w wysokości 205,01 zł, co stanowi 18,6% planu. Dotacja wykorzystana 

adekwatnie do potrzeb w tym zakresie.   

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 

W rozdziale tym ujęta została dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej. Na plan w 

wysokości 59 030,00 zł wykorzystano środki w kwocie 59 030,00 zł, co stanowi 100,0% planu; 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy otrzymana z budżetu państwa na 

bieżące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku, na plan w wysokości 

38 789,00 zł gmina otrzymała 100,0% środków. 

Ponadto w rozdziale tym odnotowano ponadplanowe wpływy w kwocie 6 121,80 zł z tytułu 

kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym GOPS. 

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 

W rozdziale tym gmina otrzymała: 

 dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na realizację rządowego programu 

wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz wypłatę dodatku do 

świadczenia pielęgnacyjnego. Na plan w wysokości 81 564,00 wykorzystano środki w kwocie 

80 787,53 zł, tj. 99,1%. 

 Dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami przeznaczoną na realizację rządowego programu dla rodzin 

wielodzietnych. Na plan w wysokości 1 097,00 zł wykorzystano stosownie do zaistniałych 

potrzeb środki w kwocie 267,89 zł. 

 dotację celową przekazaną z budżetu państwa  na realizację zadań własnych w zakresie 

dożywiania - dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 

Na plan w wysokości 20 600,00 zł wykorzystano środki w pełnej wysokości.  

 środki z tytułu rozliczenia z jednostką budżetową – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Koźminku refundacji z tytułu prac społecznie użytecznych za miesiąc grudzień ubiegłego 

roku, które w roku bieżącym stanowią dochody budżetu w kwocie 576,00 zł.  

 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 

W rozdziale tym zrealizowano następujące dochody: 

 dotację celową z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy w 

zakresie udzielania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Na plan w 

kwocie 87 591,00 zł  wykorzystano środki w wysokości 87 562,19 zł, co stanowi 100,0%; 

 dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na zakup podręczników dla uczniów w 

ramach programu „Wyprawka szkolna”. Plan w wysokości 11 817,00 zł został zrealizowany w 

kwocie 11 666,12 zł, co stanowi 98,7%. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

W tym miejscu wystąpiły dochody w wysokości 649,79 zł wynikające z błędnego naliczenia faktury 

za oświetlenie przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu, która została 

uregulowana przez gminę w roku ubiegłym. W wyniku korekty nadpłacona kwota została zwrócona w 

roku bieżącym, w związku z czym stanowi dochody budżetu.  

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 

W ramach tego rozdziału zaplanowane zostały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska (wpływów z opłat za składowanie odpadów oraz opłat i kar za pozostałe rodzaje 



 32 

gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian, za pobór wody i 

odprowadzanie ścieków) w wysokości 26 500,00 zł. W 2014r. odnotowano wpływy z tego tytułu w 

kwocie 25 783,34 zł, co stanowi 97,3%. Powyższe środki przekazuje Urząd Marszałkowski 

Województwa Wielkopolskiego.  

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 

Zaplanowane dochody z tytułu opłaty produktowej zostały wykonane w wysokości 823,98 zł, tj. w 

152,0%. Omawiane środki realizowane są przez Urząd Marszałkowski z tytułu wprowadzanych na 

rynek przez producentów opakowań, a następnie przekazywane do budżetu gminy i trudno jest z góry 

oszacować wpływy.  

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

W ramach tego rozdziału odnotowane zostały wpływy z tytułu refundacji wydatków poniesionych 

przez gminę w roku 2013 w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Starym Nakwasinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi 4 „Leader”, 

działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007- 2013. Zostały one zaplanowane w wysokości 13 433,00 zł i wykonane w 100,0%.  

 
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 

Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 

W tym miejscu wystąpiły dochody z tytułu odsetek w wysokości 131,74 zł od pożyczki udzielonej z 

budżetu Gminy Koźminek Gminnej Organizacji Sportu „Zieloni Koźminek” na pokrycie kosztów 

realizacji projektu integracji społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego FIO pn. 

„Wiejska szkółka piłkarska”.  

 

 
II. WYDATKI 

 

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Rozdz. 01008 Melioracje wodne 

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 29 400,00 zł  z przeznaczeniem na dotację 

celową dla spółki wodnej na wykonanie konserwacji urządzeń melioracyjnych udzielanych na 

podstawie uchwały Nr XXXVII/258/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 8 sierpnia 2013 roku w 

sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy dla spółek wodnych, trybu 

postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania. Gminna Spółka Wodna w 

Koźminku w omawianym okresie wykorzystała kwotę: 

 5 400,00 zł, którą przeznaczyła na odmulenie i oczyszczenie rowu melioracyjnego o numerze 

281 we wsi Koźminek sołectwo Słowiki; 

 14 433,80 zł na odmulenie i oczyszczenie rowu melioracyjnego o numerach działek 10,163 i 

237 we wsi Nowy Karolew, działki 381 we wsi Oszczeklin i działki 175 we wsi Moskurnia w 

wysokości; 

  9 372,60 zł na odmulenie i oczyszczenie rowu melioracyjnego numer 544 we wsi Dębsko. 

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 

W ramach rozdziału zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne w kwocie 1 628 000,00 zł. Dotyczą 

one: 

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek. Inwestycja realizowana 

jest od 2013r. a jej zakończenie nastąpić ma w I połowie 2015r. Plan roku 2014 wynosił 1 580 000,00 

zł i został wykorzystany w wysokości 1 464 217,34, co stanowi 92,7%. Przedmiotowy projekt uzyskał 

dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania 321 

”Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Zadanie w roku bieżącym sfinansowano ze 

środków własnych w wysokości 280 203,11 zł, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 291 198,78 zł  oraz pożyczki na 

finansowanie wyprzedzajcie z budżetu państwa zaciągniętej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa 

Krajowego w wysokości 892 815,45 zł; 
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W budżecie gminy zaplanowane zostały w ciągu roku dwa nowe zadania inwestycyjne dotyczące 

wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej. Dotyczyły one następujących przedsięwzięć 

inwestycyjnych:  

 „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w 

kierunku Nowego Nakwasina” w kwocie 12 500,00  zł, zrealizowana w wysokości 12 423,00 

zł ze środków własnych gminy na częściowe opracowanie dokumentacji technicznej; 

 „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i 

Chodybki” w kwocie 25 000,00 zł zrealizowana w wysokości 24 538,50 zł ze środków 

własnych gminy na częściowe opracowanie dokumentacji technicznej; 

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowane zostały także wydatki na  dofinansowanie w 

formie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 500,00 zł. Zostały one 

przeznaczone dla mieszkańców gminy, którzy chcą we własnym zakresie wybudować oczyszczalnię 

przydomową a nie mają możliwości podłączenia do kanalizacji sieciowej i nie zostali objęci 

inwestycją prowadzoną przez gminę odnośnie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Planowane wydatki przeznaczone na ten cel pochodzą ze środków na finansowanie działań 

związanych z ochroną środowiska. Zostały poniesione w wysokości 4 474,67 zł. Przedmiotowe środki 

wykorzystano stosownie do wniosków składanych przez mieszkańców gminy.  

Rozdz. 01030 Izby Rolnicze 

Zaplanowane w tym miejscu wydatki przeznaczono na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Na plan 7 740,00 zł zrealizowano wydatki w 

wysokości 7 353,84 zł, co stanowi 95,0% planu.  

Rozdz. 01095 Pozostała działalność 

W rozdziale tym zrealizowane zostały wydatki dotyczące: 

 dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowanej w kwocie 

412 480,25 zł – na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów 

rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy. 

Została ona wykonana w pełnej wysokości. 

 wydatków związanych przede wszystkim z następującymi działaniami: odbiór z terenu gminy 

zwłok zwierzęcych do punktu odbiorczego padliny i ich utylizacja w wysokości 4 525,55 zł, 

 sprawowanie opieki nad bezdomnymi psami w wysokości 31 643,68 zł,  

 wydatków związanych z utrzymaniem targowiska gminnego w wysokości 21 887,91 zł; 

 interwencji weterynaryjnej w razie wypadków drogowych z udziałem zwierząt w wysokości 

1 900,00 zł; 

 opracowanie opinii i projektu trwałego rozwiązania problemu wody opadowej na działce 

gminnej usytuowanej na terenie zespołu pałacowo – parkowego w miejscowości Koźminek w 

wysokości 1 500,00 zł. 

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowane zostały także wydatki inwestycyjne w wysokości 

637 642,00 zł przeznaczone na zadanie pn. „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku”. 

Zostały one wykonane w kwocie 636 939,60 zł, co stanowi 99,9% planu. Ich źródłem finansowania 

są środki władne gminy w wysokości 253 273,60 zł oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie z 

budżetu państwa w kwocie 383 666,00 zł. Przedmiotowy projekt uzyskał dofinansowanie ze 

środków europejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013, działania 321 ”Podstawowe usługi dla 

ludności i gospodarki wiejskiej”. 

 

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe 

Zaplanowane tutaj wydatki w wysokości 191 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 190 370,67 

zł i dotyczą powierzonego gminie do realizacji zadania z zakresu dróg powiatowych pn. „Przebudowa 

drogi nr 4594 P w miejscowościach: Sokołówka i Zosina, drogi powiatowej nr 4617 P w miejscowości 

Oszczeklin oraz drogi powiatowej nr 4607 P w miejscowości Dębsko w zakresie chodnika”. Zostało 

ono sfinansowane w kwocie 95 185,33 zł ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Kaliskiego 

oraz w kwocie 95 185,34 ze środków własnych gminy. 
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Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne 

Zaplanowane w tym rozdziale środki na wydatki bieżące w wysokości 489 829,00 zł zostały 

wykorzystane w kwocie 469 049,35 zł, tj. w 95,8% z przeznaczeniem min. na zakup materiałów 

niezbędnych do przeprowadzenia remontów dróg gminnych oraz remonty dróg gminnych i 

infrastruktury drogowej, transport materiałów budowlanych, odśnieżanie i posypywanie dróg, 

przebudowę przepustów, frezowanie, utwardzanie dróg i poboczy, utrzymanie i bieżące remonty 

przystanków autobusowych, czyszczenie rowów i poboczy, utrzymanie kanalizacji deszczowej, zakup 

i renowację znaków drogowych, zmianę organizacji ruchu dróg gminnych, rozgraniczanie dróg, oraz 

wynajem maszyn.  

Ponadto w ramach przedmiotowej kwoty poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego w 

wysokości 100 680,08 zł dotyczące zadań realizowanych w następujących sołectwach: 

 Marianów – Usunięcie i uzupełnienie ubytków na drodze gminnej  - 6 404,00 zł, 

 Moskurnia – Utwardzenie drogi gminnej w Moskurni Małej – 9 057,55 zł, 

 Złotniki – Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Złotniki – 8 411,36 zł, 

 Rogal – Utwardzenie dróg gminnej z Rogala do Józefiny – 7 913,67 zł, 

 Nowy Nakwasin – Utwardzenie dróg gminnych w Nowym Nakwasinie – 15 057,55 zł, 

 Smółki – Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej – 9 007,01 zł, 

 Dębsko – Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dębsko – 19 028,10 zł, 

 Ksawerów – Naprawa nawierzchni drogi gminnej – 8 365,00 zł, 

 Tymianek – Utwardzenie drogi gminnej – 7 729,84 zł, 

 Oszczeklin – Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Oszczeklin – 9 706,00 zł, 

 

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w kwocie 740 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 

724 042,81 zł, co stanowi 97,8%. Dotyczą one: 

 zadania „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Pietrzyków i Smółki” 

zaplanowanego w kwocie 282 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 281 852,99 zł, tj. w 

99,9%. Na przedmiotowe zadanie gminie przyznano dotację celową z budżetu Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości 129 000,00 zł, reszta środków w kwocie 

152 852,99 zł stanowi środki własne gminy. 

 zadania „Przebudowa istniejącej nawierzchni odcinka ul. Słowackiego w Koźminku”. 

Zaplanowane wydatki w kwocie 83 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 82 625,63 zł, 

tj. w 99,5% ze środków własnych gminy. 

 Zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Kopernika w m. Koźminek w zakresie chodnika i miejsc 

postojowych”. Plan w wysokości 63 000,00 zł został wykorzystany w omawianym okresie w 

kwocie 62 819,98 zł, co stanowi 99,7% ze środków własnych gminy. 

 Zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do targowiska gminnego w m. Koźminek w zakresie 

miejsc postojowych”. Planowane wydatki w wysokości 46 500,00 zł zostały wykorzystane w 

wysokości 46 302,86 zł, tj. 99,6% ze środków własnych gminy.  

 Zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Młynisko, działka nr 173” 

zaplanowanego w wysokości 40 000,00 zł. Zostało ono wykonane w wysokości 32 210,00, co 

stanowi 80,5% ze środków pochodzących ze Skarbu Państwa za pośrednictwem Państwowego 

Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kalisz w wysokości 25 768,26 zł oraz 

środków własnych gminy w wysokości 6 441,74 zł. 

 Zadania „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowy Nakwasin” 

zaplanowanego w wysokości 155 200,00 zł, które zostało zrealizowane w kwocie 148 214,02 

zł, w tym: ze środków własnych w wysokości 63 214,02 zł oraz dotacji celowej przyznanej z 

budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 85 000,00 zł, 

W budżecie gminy ujęte zostały dwa przedsięwzięcia, których planowane wydatki dotyczą tylko i 

wyłącznie opracowania dokumentacji. Są to: „Budowa parkingu dla samochodów osobowych na 

działce 381 w Koźminku zaplanowana w kwocie 14 500,00 zł, natomiast wykonana w wysokości 

14 409,35 zł (99,4%) oraz „Przebudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta 

Warszawskiego w m. Koźminek” zaplanowanej w kwocie 45 000,00 zł a wykonane w wysokości 

44 999,99 zł. W obu przypadkach źródłem poniesionych wydatków są środki własne gminy. 
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Ponadto w ramach omawianego rozdziału zaplanowano wydatki na zakupy inwestycyjne w łącznej 

wysokości 10 800,00 zł. Dotyczyły one: 

 Zakupu wykaszarki spalinowej wraz z osprzętem za kwotę 4 949,99 zł 

 Zakupu wiaty przystankowej za kwotę 5 658,00 zł. 

Zakup w/w składników majątku został sfinansowany środkami własnymi gminy. 

Rozdz. 60095 Pozostała działalność 

W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 18 970,00 zł przeznaczone na 

dofinansowanie do usług publicznego transportu zbiorowego. Poniesione wydatki wyniosły 8 000,00 

zł, co stanowi 42,2%. Tak niskie wykonanie wystąpiło ze względu na częściowe uregulowanie 

zobowiązania z tego tytułu w styczniu 2015r. (Przewoźnik dostarczył fakturę za 2014r. w wysokości 

6 000,00 zł w roku kolejnym). Zaangażowano niższe środki, aniżeli wcześniej zakładano, z uwagi na 

przeprowadzenie negocjacji z przewoźnikami odnośnie ceny dowozu. 

 

Dział 630 TURYSTYKA 

Rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 

Zaplanowane wydatki w wysokości 71 500,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 67 713,80 zł (tj. w 

94,7%). Z tego: na wydatki bieżące związane z rozwojem turystyki na terenie gminy Koźminek, w 

tym dotyczące utrzymania i konserwacji infrastruktury w rejonie Zbiornika Murowaniec zaplanowano 

środki w wysokości 66 500,00 zł. Zostały one wykorzystane w kwocie 62 713,80 zł W ramach 

poniesionych wydatków dokonano: 

 zapłaty za usługę utrzymania ścieżki rowerowej wokół zbiornika Murowaniec w wysokości 

61 213,59 zł, 

 zakup materiałów w celu konserwacji infrastruktury wokół zbiornika w wysokości 1 500,21 zł. 

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł przeznaczone zostały na 

koncepcję dalszego zagospodarowania obrzeży zbiornika Murowaniec odnośnie zadania pn. „Zbiornik 

Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”.  

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Planowane wydatki w wysokości 200 900,00 zł zostały wykonane w łącznej wysokości 138 082,79 zł 

dotyczą dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku, a mianowicie: 

 Dotacji przedmiotowej na dofinansowanie do bieżącego utrzymania budynków komunalnych. 

Planowane środki w kwocie 45 900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 840,00 zł na 

opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przeprowadzenia bieżącego remontu i 

naprawy uszkodzonych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego w Dębsku 

Ośrodek 1. Nie wykorzystano całości przyznanej dotacji z uwagi na przedłużające się 

procedury dotyczące uzyskania przez Zakład stosownych pozwoleń na rozpoczęcie prac 

remontowych. 

 Dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w 

Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa”. Zaplanowane w budżecie środki w wysokości 

125 000,00 zł zostały wykorzystane, w wysokości 104 553,29 zł, co stanowi 83,6%.  

 Dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. 

Ogrodowa w Koźminku”. Planowane środki w kwocie 20 000,00 zł na wykonanie projektu 

sieci i prac budowlanych zostały zrealizowane w wysokości 19 439,50 zł, co stanowi 97,2% 

planu; 

 Dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania pn. „Budowa budynku gospodarczego i 

rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku”. Planowane środki w kwocie 

10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zostały wykorzystane 

przez Zakład w kwocie 4 250,00 zł, tj. w 42,5% planu. 

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Zaplanowane wydatki w wysokości 122 500,00 zł zostały wykonane w kwocie 111 191,13 zł, co 

stanowi 90,8% planu. Z tego: wydatki inwestycyjne w kwocie 72 000,00 zł przeznaczone na zakup 

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka 609/22 położonej 

w Koźminku przy ul. Mielęckiego zostały wykorzystane w kwocie 69 193,90 zł, co stanowi 96,1%.  
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Natomiast wydatki bieżące w wysokości 50 500,00 zł, zostały zrealizowane w kwocie 41 997,23 zł, tj. 

w 83,2%. Zostały one przeznaczone na: 

- regulowanie stanów prawnych pasów drogowych w miejscowościach Marianów, Oszczeklin, 

Nowy Karolew i Ksawerów ( w tym: opłaty za wypisy, wyrysy, opłaty sądowe i skarbowe, 

sporządzanie wykazów synchronizacyjnych), 

- wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości, 

- opłatę za sporządzanie aktów notarialnych, 

- ogłoszenia dotyczące sprzedaży i dzierżawy nieruchomości gminnych, 

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości. 

- odszkodowania wypłacane przez gminę za grunty przejęte pod drogi, 

- opracowaniu opinii urbanistycznej dotyczącej możliwości podziału w związku z zażaleniem 

na decyzję gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu  

 

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 

Zaplanowane wydatki w kwocie 47 000,00 zł zostały zrealizowane w 63,8% w kwocie 29 975,16 zł i 

dotyczyły: 

 sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalaniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego w wysokości 29 275,16 zł,  

 wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w wysokości 700,00 

zł. 

Niskie wykonanie z uwagi na mniejszą ilość wniosków o ustalenie warunków zabudowy 

wpływających do Urzędu Gminy Koźminek, aniżeli zakładano przy ustalaniu planu finansowego. 

Z uwagi na brak potrzeb nie odbywały się tak często, jak planowano spotkania członków Komisji 

Urbanistyczno – Architektonicznej.  

 

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie (zadania zlecone) 

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (tj. 

prowadzenie USC, obronę cywilną) - na plan 66 483,00 zł wydatkowano środki w kwocie 66 481,68 

zł, co stanowi 100,0%. 

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Na zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 87 000,00 zł, wydatkowano środki w kwocie 

81 359,73 zł, co stanowi 93,5%. W tym: 

 diety oraz koszty podróży służbowych (§ 3030) na plan 77 000,00 zł wydatkowano 73 033,30 

zł, co stanowi 94,8%, 

 pozostałe §§ rzeczowe na plan 10 000,00 zł wydatkowano 8 326,43 zł, co stanowi 83,3%  (min. 

zakup publikacji, organizację wyjazdu szkoleniowego radnych, zakup telefonu, zasilacza do 

biura Rady, zakup podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy, zakup artkułów 

biurowych, spożywczych oraz napojów na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy, zapłata za 

rozmowy telefoniczne). 

Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 

Na zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 2 220 291,57 zł wydatkowano 2 159 722,80 zł, co stanowi 

97,3% planu z czego: 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, w ramach których uwzględniono dodatkowe 

wynagrodzenie roczne zostały zrealizowane w wysokości 1 536 475,35 zł, 

 utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak: zakup materiałów biurowych, 

eksploatacyjnych do kserokopiarek, komputerów, zakup artykułów technicznych, aparatów 

telefonicznych i sprzętu biurowego, drukarek i sprzętu komputerowego, opłaty za energię 

elektryczną, usługi pocztowe, bankowe i telekomunikacyjne, poligraficzne, a także wydatki 

przeznaczone na koszty szkoleń, podróży służbowych, ogłoszeń, badań okresowych 

pracowników, dozorowanie budynku urzędu, ubezpieczenie mienia gminnego, wywóz 

nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i 
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egzekucyjnymi. Poniesiono również koszty obsługi autorskiej programów komputerowych i 

Internetu – 396 625,30 zł,  

 bieżące remonty budynku urzędu –  39 242,18 zł,   

 zapłatę podatków od nieruchomości i lasów posiadanych przez gminę w wysokości 42 372,00 zł  

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), plan w wysokości 33 051,00 zł 

wykonano w kwocie 31 296,00 zł, co stanowi 94,7% planu. Odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych został przeszacowany na koniec roku zgodnie z przepisami ustawy o 

ZFŚS i przekazany na właściwy rachunek bankowy w pełnej wysokości. Niższe wykonanie jest 

spowodowane tym, że nie dokonano na koniec roku korekty planu finansowego.  

 wpłaty na PFRON w wysokości 12 006,00 zł, 

 podróże służbowe pracowników w wysokości 42 515,49 zł, 

 Wydatki dotyczące poboru podatków i opłat lokalnych (inkaso opłaty targowej oraz inkaso 

podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości) w wysokości 51 860,55 zł, 

W rozdziale tym ujęto również realizację projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia 

procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem 

programu jest poprawa standardów zarządzania i podniesienie jakości usług publicznych 

świadczonych przez JST. Środki  w wysokości 7 330,00 zł zostały wykonane w kwocie 7 329,93 zł. 

Ich źródłem finansowania w 85% są środki z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% 

środki z budżetu państwa.  

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

Zaplanowane wydatki w wysokości 104 250,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 88 373,62 zł, co 

stanowi 84,8% planu. 

Planowane wydatki dotyczyły promocji gminy – usług promocyjnych dla gminy służących jej 

rozwojowi poprzez zwiększenie rozpoznawalności i atrakcyjności oraz udział w inicjatywach 

regionalnych  i ponadregionalnych,   reklamy prasowej, promocji gminy w mediach, realizacji zadań z 

zakresu promocji gminy poprzez sport, kosztów  związanych z wydawaniem i dystrybucją biuletynu 

„Informator Koźminecki”. Ponadto w tym rozdziale poniesiono wydatki odnośnie organizacji gminnej 

imprezy plenerowej na rynku w Koźminku pn. „Rynek pełen kultury i smaków”, zorganizowano rajd 

rowerowy promujący zalew Murowaniec, zakupiono flagi z logo gminy oraz zakupiono i 

zamontowano tablicę  informacyjno – promocyjną zbiornika Murowaniec.  

Wykonanie w rozdziale promocji adekwatne do zaistniałych potrzeb. 

W ramach przedmiotowej kwoty planu ujęte zostało również wykonanie projektu pn. „Promocja 

obszaru rekreacyjnego wokół zbiornika Murowaniec” realizowanego w ramach Programu Osi 4 

„Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach małych projektów PROW 

na lata 2007 – 2013 w wysokości 30 750,00 zł. Wydatki na przedmiotowy projekt zostały poniesione 

w wysokości 27 047,70 zł.  

Celem przedmiotowego projektu było umożliwienie mieszkańcom okolicznych wsi i przyjezdnym 

turystom korzystania z zasobów naturalnych i walorów turystycznych okolic zbiornika Murowaniec 

poprzez jego promocję. Zadanie polegało na wykonaniu strony internetowej, opracowaniu i 

wykonaniu publikacji promocyjnych: ulotek i pocztówek oraz opublikowaniu w prasie regionalnej  

materiałów promujących zbiornik Murowaniec i obszar wokół niego. 

Rozdz. 75095 Pozostała działalność 

Wydatki zaplanowane w wysokości 64 460,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 52 507,87 zł, tj. 

81,5% i dotyczą min. 

 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych (finansowane w ramach 

przepisów bhp), wydatków na sfinansowanie obowiązkowych badań pracowników 

interwencyjnych oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych w porozumieniu z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Kaliszu – 5 967,23 zł,  

 diet i ryczałtu sołtysów oraz pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością 

sołtysów (zakup artykułów spożywczych i napojów na posiedzenia sołtysów, organizacja 

wyjazdu studyjnego) – 44 265,22 zł, 

 składek członkowskich do związków gmin  - 2 275,42 zł. 
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Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa  

Zaplanowane wydatki na aktualizację rejestrów wyborców w gminie w wysokości  1 287,00 zł zostały 

zrealizowane w wysokości 1 286,74 zł, tj. w 100,0%. Ich źródłem finansowania są środki pochodzące 

z dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Reszta niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,26 zł 

została zwrócona dysponentowi, którym jest Krajowe Biuro Wyborcze. 

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 

Zaplanowane wydatki w wysokości 50 755,00 zł  pochodzą z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro 

Wyborcze i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek 

samorządu terytorialnego w wysokości 49 443,99 zł. Pozostałe środki zostały zwrócone do 

dysponenta. 

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 

Zaplanowane wydatki w wysokości 15 288,00 zł  pochodzą z dotacji przekazanej przez Krajowe Biuro 

Wyborcze i zostały wykorzystane na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego, zarządzonych na 25 maja 2014r. w wysokości 15 284,98 zł. Pozostałe środki zostały 

zwrócone do dysponenta. 

 

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Rozdz. 75405 Komendy Powiatowe Policji 

W rozdziale tym zaplanowane zostały środki w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na 

dofinansowanie przez gminę zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu 

Policji w Koźminku. Przedmiotowe środki zostały przekazane na fundusz wsparcia Policji i 

przeznaczone na w/w zakup w pełnej wysokości.  

Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne 

Ogółem zaplanowane wydatki na działalność jednostek OSP na plan 167 010,00 zł zostały 

zrealizowane w wysokości 125 613,95 zł, co stanowi 75,2%.  

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 165 010 zł wykorzystano w kwocie 125 613,95 zł na: 

 wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach 10 924,23 zł 

 wynagrodzenie mechanika - konserwatora w celu zapewnienia należytego stanu technicznego i 

ciągłej sprawności samochodów bojowych oraz sprzętu 

pożarniczego i ratowniczego 4 827,00 zł 

 na prowadzone remonty w jednostkach OSP 54 221,22zł 

W tym miejscu ujęte zostały również wydatki dotyczące remontu części operacyjnej strażnicy 

OSP Koźminek, na który gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu Powiatu Kaliskiego w 

wysokości 9 999,93 zł (50%) Całość zadania zrealizowano za kwotę 19 999,86 zł. 

 na bieżącą działalność statutową w wysokości 55 641,50 zł 

(zakup paliwa i olejów, zakup sprzętu pożarniczego i ratunkowego, naprawy i przeglądy 

samochodów bojowych oraz sprzętu przeciwpożarowego,  ubezpieczenie samochodów i 

strażaków uczestniczących w akcjach ratunkowych, udział w kursach i szkoleniach, organizację 

gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, badania lekarskie i profilaktyczne oraz badania 

okresowe i recertyfikacyjne strażaków OSP, opłaty za rozmowy telefoniczne, zakup 

kalendarzy). 

Wydatki zostały poniesione adekwatnie do faktycznych potrzeb.  

Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł na wkład własny w realizację 

projektu „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa 

wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III” dotyczyły dotacji 

celowej dla jednostki OSP Koźminek. Zaplanowane środki na 2014r. w wysokości  2 000,00 zł 

przeznaczone zostały na wykonanie specyfikacji technicznej. Nie zostały wykorzystane, gdyż 

powyższy wydatek sfinansował Oddział Wojewódzki Związku OSP RP będący beneficjentem 

przedmiotowego projektu w ramach WRPO.   

Rozdz.75414 Obrona cywilna 

Wydatki w wysokości 532,80 zł dotyczą zapłaty za zakup usług telekomunikacyjnych związanych z 

utrzymaniem telefonu do użytku służbowego w związku z obroną cywilną. 
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Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 

Zaplanowane wydatki dotyczą: 

 prowizji od planowanych w budżecie gminy zobowiązań z tytułu pożyczek. Środki w 

wysokości 5 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 2 449,85 zł i dotyczyły prowizji od 

uruchomionych w omawianym okresie trzech pożyczek na finansowanie wyprzedzające z 

budżetu państwa odnośnie zadań, na które gmina uzyskała dofinansowane ze środków 

europejskich, a mianowicie: „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie gminy 

Koźminek”, „Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku” oraz „Rozbudowa, nadbudowa i 

przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa”. 

 spłaty odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek długoterminowych w 

wysokości 128 435,57 zł (88,4% planu). Takie wykonanie omawianej grupy wydatków wiąże 

się z faktem utrzymywania się na niższym poziomie, aniżeli zakładano stóp procentowych, 

które mają bezpośrednie przełożenie na koszty obsługi zadłużenia gminy. 

Rozdz. 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 

Zaplanowane wydatki na zabezpieczenie udzielonego przez Gminę poręczenia dla Związku 

Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 8 303,00 zł nie zostały 

wykorzystane z uwagi na brak przesłanek, które powodowałyby konieczność poniesienia przez Gminę 

tego typu wydatków. 

 

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe  

Zaplanowane w tym miejscu wydatki w wysokości 140 032,00 zł zostały wykonane w kwocie 

139 998,31 zł i zostały poniesione przez Gminę w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi 

XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy z dnia 14 października 2014r. (Sygn. akt XIII Ga 176/14) z 

powództwa „Hydro – Partner” Spółki z o.o. przeciwko Gminie Koźminek o zapłatę na skutek apelacji 

wniesionej przez w/w Spółkę od wyroku Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 30 grudnia 2013r. 

dotyczącego roszczeń Spółki „Hydro – Partner” w stosunku do gminy w związku z zadaniem 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek” 

Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe 

Środki w wysokości 68 960,00 zł dotyczą pozostających do rozdysponowania rezerw: ogólnej w 

kwocie 29 960,00 zł oraz na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 

39 000,00 zł. 

 
Dział 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe   
Planowane wydatki w wysokości 3 761 903,47 zł wykonano w wysokości  3 729 556,24 zł, co stanowi  

99,1%. 

Z kwoty ogółem wydatków w szkołach podstawowych przypadło na: 

    -  Wynagrodzenia i wydatki pochodne 2 838 040,08 zł 

        (co stanowi 76,1 % wydatków szkół podstawowych) 

    -  Dodatki mieszkaniowe 148 143,46 zł 

        (co stanowi 4,0% wydatków szkół podstawowych) 

    -  Podróże służbowe 2 001,64 zł 

        (co stanowi 0,1 zł wydatków szkół podstawowych) 

    -  Pozostałe wydatki bieżące 607 184,50 zł 

        (co stanowi 16,2% wydatków szkół podstawowych) 

    -  Wydatki inwestycyjne 134 186,56 zł 

        (co stanowi 3,6% wydatków szkół podstawowych) 

Wydatki inwestycyjne dotyczą trzech zadań, zaplanowanych łącznie w kwocie 138 500,00 zł a 

wykonanych w wysokości 134 186,56 tj. w 96,9%. Są to: 
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 „Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Moskurni zaplanowana w budżecie w 

kwocie 82 000,00 zł a zrealizowana w wysokości 79 940,23 zł tj. w 97,5%; 

  „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek” dotyczący budowy placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku zaplanowany został w wysokości 3 000,00 zł. 

Wykonano wydatki w kwocie 2 460,00 zł w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – 

kosztorysowej. Na przedmiotowy projekt gmina pozyskała dofinansowanie w ramach PROW 

na lata 2007-2013. Dalsza realizacja w roku 2015; 

 „Kompleks edukacyjno – sportowy w miejscowości Nowy Nakwasin” dotyczył budowy placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie. Zaplanowany w wysokości 53 

500,00 zł został zrealizowany za kwotę 51 786,33 zł. Na przedmiotowy projekt gmina 

uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w ramach PROW na lata 2007 – 2013. 

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 

Zaplanowane wydatki w kwocie 194 182,00 zł zostały wykonane w wysokości 191 012,99 zł, co 

stanowi 98,4%. 

Wydatki dotyczące funkcjonowania oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym 

Nakwasinie i przy Szkole Podstawowej w Moskurni zostały wykonane łącznie w wysokości 

132 297,91 zł, z tego na:   

    -  Wynagrodzenia i wydatki pochodne 116 729,96 zł 

        (88,2% wydatków ogółem w oddziałach  przedszkolnych) 

    -  Dodatki mieszkaniowe 7 151,32 zł 

        (5,4% wydatków ogółem w oddziałach  przedszkolnych) 

    -  Pozostałe wydatki bieżące 8 416,63 zł 

        (6,4% wydatków ogółem w oddziałach  przedszkolnych) 

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane zostały: 

- wydatki w wysokości 59 030,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 

zamieszkałe w Gminie Koźminek, a uczęszczające do oddziałów przedszkolnych usytuowanych na 

terenie innych gmin. Zostały one wykonane w wysokości 58 715,08 zł, tj. w 99,5%. 

Rozdz. 80104 Przedszkola  

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w kwocie 1 004 426,00 zł zostały wykonane w wysokości 

989 921,14 zł, tj. w 98,6%. 

Wydatki dotyczące Publicznego Przedszkola w Koźminku zostały wykonane łącznie w wysokości 

865 387,12 zł na: 

    -  Wynagrodzenia i wydatki pochodne 694 009,29 zł 

        (co stanowi 80,2% wydatków ogółem) 

    -  Dodatki mieszkaniowe 29 262,61 zł 

        (co stanowi 3,4% wydatków ogółem) 

    -  Zakup żywności 41 124,92 zł 

        (co stanowi 4,7% wydatków ogółem) 

    -  Pozostałe wydatki bieżące 100 990,30 zł 

        (co stanowi 11,7% wydatków ogółem) 

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane zostały: 

- wydatki bieżące , które dotyczą: 

 zakupu dodatkowych elementów zabawowych na plac zabaw przy Publicznym Przedszkolu w 

Koźminku, których wartość nie przekracza 3 500 zł w ramach zadania „Doposażenie 

rekreacyjnego skwerku dla najmłodszych w dodatkowe elementy” Zaplanowane w wysokości 

3 300,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 265,65 zł. 

 zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli z terenu  

innych gmin a zamieszkałe w Gminie Koźminek. Zostały one wykonane w wysokości 

47 075,13 zł. 

- wydatki inwestycyjne, które dotyczą następujących zadań:  

 „Rekreacyjny skwerek dla najmłodszych”  zaplanowany w kwocie 63 000,00 zł został 

zrealizowany w kwocie 62 558,67 zł, co stanowi 99,3%. Zadanie polegało na budowie placu 

zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Koźminku. 
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 „Doposażenie rekreacyjnego skwerku dla najmłodszych w dodatkowe elementy” dotyczył 

zakupu dodatkowych urządzeń zabawowych na plac zabaw usytuowany przy Publicznym 

Przedszkolu w Koźminku, których jednostkowa  wartość przekraczała kwotę 3 500 zł. Plan w 

wysokości 11 700,00 zł został zrealizowany w wysokości 11 634,57 zł. 

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 

Zaplanowane wydatki w tym miejscu w kwocie 111 000,00 zł zostały wykonane w wysokości 

102 607,41 zł, tj. w 92,4%. 

Wydatki dotyczące funkcjonowania punktów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym 

Nakwasinie i przy Szkole Podstawowej w Moskurni zostały wykonane łącznie w wysokości 98 779,44 

zł na: 

    -  Wynagrodzenia i wydatki pochodne 83 028,07 zł 

        (co stanowi 84,1% wydatków ogółem) 

    -  Dodatki mieszkaniowe 7 353,35 zł 

        (co stanowi 7,4% wydatków ogółem) 

    -  Pozostałe wydatki bieżące 8 398,02 zł 

        (co stanowi 8,5% wydatków ogółem) 

Ponadto w planie finansowym Urzędu Gminy w Koźminku zaplanowane zostały: 

-  wydatki w wysokości 3 830,00 zł z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci 

zamieszkałe w Gminie Koźminek, a uczęszczające do punktów przedszkolnych usytuowanych na 

terenie innych gmin. Zostały one wykonane w wysokości 3 827,97 zł, tj. w 99,9%. 

Rozdz. 80110 Gimnazja 

Zaplanowane wydatki na funkcjonowanie Gimnazjum w Koźminku w wysokości 1 448 684,00 zł 

zostały wykonane w wysokości 1 439 312,25 zł, co stanowi 99,4% 

Z kwoty ogółem wydatków w gimnazjum przypadło na: 

    -  Wynagrodzenie i wydatki pochodne 1 209 589,16 zł 

        co stanowi 84% wydatków ogółem w gimnazjum 

    -  Dodatki mieszkaniowe, co stanowi 6,4% 92 116,67 zł 

    -  Podróże służbowe, co stanowi 0,1%  437,67 zł 

    -  Pozostałe wydatki bieżące, co stanowi 9,5% 137 168,75 zł 

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół  
Na dowożenie uczniów do szkół, których droga przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV i 4 km dla 

uczniów klas V-VI szkół podstawowych i gimnazjum oraz dowożenie do szkół uczniów 

niepełnosprawnych zaplanowano kwotę  216 270,00 zł, z czego wykorzystano 215 239,85 zł, co 

stanowi  99,5%.  

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi  ekonomiczno – administracyjnej szkół   
Zaplanowane wydatki w kwocie 197 240,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 195 343,09 zł, co 

stanowi  99,0%. 

Wydatki kształtowały się w następujący sposób: 

    -  Wynagrodzenie i wydatki pochodne  172 770,48 zł 

         tj. 88,4% wydatków ogółem 

    -  Podróże służbowe tj. 0,3% wydatków ogółem 601,37 zł     

    -  Pozostałe wydatki bieżące, tj. 11,3% wydatków ogółem 21 971,24 zł 

Rozdz. 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 

Zaplanowane wydatki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie 12 930,00 zostały 

wykorzystane w wysokości 11 827,06 zł, czyli w 91,5%. 

Z kwoty ogółem na ten cel wykorzystano: 

- Szkoła Podstawowa w Koźminku – z zaplanowanej kwoty 3 210,00 zł wykorzystano 3 145,02 zł, 

tj.98%,  

- Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – z zaplanowanej kwoty 2 840,00 zł wykorzystano     

2 221,83 zł, czyli 78,2%.  

- Szkoła Podstawowa w Moskurni  – z zaplanowanej kwoty 1 940,00 zł wykorzystano 1 660,86 zł, 

czyli 85,6%,  

- Gimnazjum w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 2 930,00 zł wykorzystano w 

wysokości 2 804,52 zł, tj. w 95,7%.  
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- Przedszkole w Koźminku – zaplanowaną kwotę w wysokości 2 010,00 zł wykorzystano w 

wysokości 1 994,83 zł, tj. w 99,2%.  

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 

Wydatki na stołówkę funkcjonującą w Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 150 

915,00 zł wykonano 150 333,08 zł, co stanowi 99,6%. 

Z kwoty ogółem wydatków w Stołówce przypadło na: 

    -  Wynagrodzenie i wydatki pochodne (62,6% wydatków) 94 056,84 zł 

    -  Pozostałe wydatki bieżące (37,4% wydatków) 56 276,24 zł 

Rozdz. 80195 Pozostała działalność  
Zaplanowane wydatki w kwocie 44 022,00 zł  zostały wykorzystane w wysokości 44 022,00 zł czyli 

100% na: 

-  świadczenia dla nauczycieli emerytów i rencistów  42 222,00 zł 

   tj. 95,9% wydatków ogółem 

- wynagrodzenia bezosobowe wypłacane na podstawie umów zleceń  dotyczące przeprowadzenia 

stopni awansu zawodowego nauczycieli.  1 800,00 zł 

   tj. 4,1% wydatków ogółem 

 

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA 

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii 

Zaplanowane środki w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 041,81 zł na zakup 

szkolenia dla pracowników GOPS  w zakresie narkomanii oraz na koszty związane z podróżą 

służbową co stanowi 20,8 %. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane z uwagi na fakt, iż tematyka 

szkoleń i zakup pozostałych usług dotyczyła profilaktyki w szerokim zakresie związanej z 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Wydatki zostały poniesione w rozdziale 85154 tj. 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi.  

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

Zaplanowane wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 93 836,00 zł zostały 

wydatkowane w kwocie 78 777,26 zł, co stanowi 84,0%. 

Wydatki poniesione zostały zgodnie z realizowanymi zadaniami przez GOPS w Koźminku, 

wynikającymi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

terenie Gminy Koźminek.  

Poniesione zostały wydatki na: 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 86,88 zł 

tj: koszty podróży dla osób z  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

- składki na ubezpieczenia społeczne – 245,57 zł  

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie –57 615,00 zł 

tj: za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób i członków rodzin osób nadużywających 

alkoholu, konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i innych osób z terenu Gminy Koźminek, 

zajęcia logopedyczne dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajęcia 

terapeutyczne dla dzieci skupionych w ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin z 

problemem alkoholowym, za prowadzenie zajęć indywidualnych, terapii i konsultacji z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla ofiar przemocy oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, 

wynagrodzenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie – 4 285,54 zł 

tj: zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia ogólnodostępnej świetlicy dla dzieci i młodzieży z 

rodzin z problemem alkoholowym, zakup artykułów spożywczych, zakup środków czystości, zakup 

paczek świątecznych dla dzieci uczęszczających do świetlicy. 

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 636,70 zł 

- zakup pozostałych usług w kwocie –14 372,86 zł  

tj: zakupiono usługę szkoleniową dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy 

Koźminek oraz w ramach wywiadówki dla rodziców uczniów Szkół Podstawowych, zakupiono usługę 

szkoleniową dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opłacono szkolenie dla 

strażaków w ramach akcji „Przeciw pijanym kierowcom”,  zapewniono wypoczynek letni dla 15 

dzieci z terenu Gminy Koźminek z programem socjoterapeutycznym w ośrodku wypoczynkowym w 
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Jarosławcu, opłacono usługi pocztowe, aktualizację programu antywirusowego oraz koszty związane z 

wysyłką publikacji. 

Zaplanowane środki w § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego) w wysokości 5 000,00 zł nie zostały wykorzystane. Środki te 

mogą być wykorzystane na opłatę za pobyt ofiar przemocy w rodzinie, w Centrum Interwencji 

Kryzysowej w Kaliszu lub innej tego typu placówce. W 2014 roku żadna z ofiar przemocy  nie 

wymagała skierowania do w/w placówki. 

- podróże służbowe krajowe – 784,71 zł 

- szkolenia pracowników– 750,00 zł  

Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb.  

 

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 

Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 

Zaplanowane środki w wysokości 16 200,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących 

pobytu dzieci z Gminy Koźminek w placówce opiekuńczo-wychowawczej zostały wykorzystane w 

kwocie 12.848,14 zł tj. w 79,3 %. Z tej formy pomocy korzystało 2 dzieci. 

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej  

Zaplanowane środki w wysokości 234 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach 

dotyczących pobytu osób schorowanych i niezdolnych  do samodzielnej egzystencji z terenu Gminy 

Koźminek w domach  pomocy społecznej zostały wykorzystane w kwocie 157 035,93 zł, tj. w 67,1 %. 

Z tej formy pomocy korzystało w 2014 roku 7 osób. Niższe wykonanie wiąże się ze śmiercią 2 osób 

umieszczonych w DPS. 

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Zaplanowane środki w wysokości 1 000,00 zł przeznaczone na partycypację w kosztach dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostały wykorzystane w kwocie 840,00 zł tj. w 84,0 %. 

Zapłacono wynagrodzenie bezosobowe za szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Koźminku pt: „ Zjawisko przemocy w rodzinie, rodzaje 

przemocy, fazy przemocy”. 

Rozdz. 85206 Wspieranie rodziny 

Zaplanowane środki w wysokości 13 000,00 zł zostały wykorzystane w wysokości 10 549,02 zł na 

wynagrodzenia bezosobowe dla asystenta rodziny oraz zakup materiałów i wyposażenia, co stanowi 

81,1 %. 

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. 

Zaplanowane w tym rozdziale środki w wysokości 2 462 391,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 

2 336 633,15 zł na: 

 realizację  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na realizację ustawy o 

ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 2 431 391,00 zł  zostały 

wydatkowane w kwocie 2 316 323,57 zł, tj. w 95,3%. 

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa (§ 2010) na plan 2 409 791,00 

zł  wykorzystano w kwocie 2 299 560,00 zł tj. w 95,4 %, a środki własne na plan 21 600,00 zł 

wydatkowano  w kwocie 16 763,57 zł tj. w 77,6 %. 

Z ogólnej kwoty wydatków: 

 wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego  

w wysokości                                                                                        2 164 833,56 zł 

 wypłata zasiłków dla opiekunów                                                             12 254,70 zł  

 składki na ubezpieczenie społeczne osób objętych świadczeniami         57 974,62 zł 

 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zajmujących się realizacją 

  w/w świadczeń w kwocie                                                                       62 907,05 zł 

 odpis na ZFŚS                         1 550,00 zł        

 wydatki bieżące związane z realizacją świadczeń                                    16 803,64 zł 

Środki własne w wysokości 16 763,57 zł zostały zaangażowane na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń oraz  na zakup usług pozostałych tj: obsługę informatyczną programów, usługi 

pocztowe , prowizje bankowe , na opłatę za korzystanie z telefonu stacjonarnego, koszty związane z 
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podróżą służbową, odpis na ZFŚS, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz 

szkolenia pracowników.  

 zaplanowany w kwocie 31 000,00 zł zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 

wypłaconych przez gminę ze środków budżetu państwa i wyegzekwowanych po zakończeniu roku 

budżetowego, w którym została przyznana dotacja oraz wpływy z tytułu odsetek pobieranych 

zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych w wysokości 20 309,58 zł.  

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia  z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 

zajęciach centrum integracji społecznej. 

Dotacja wykorzystana została na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych 

korzystających z zasiłków stałych i świadczeń rodzinnych. Na planowane wydatki w wysokości                         

21 263,00 zł wykorzystano środki w kwocie 20 467,97 zł, co stanowi 96,3%. Źródłem finansowania 

jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych  w wysokości 13 513,00 zł 

wykorzystana w kwocie 13 021,33 zł,  dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy w wysokości 4 074,00 zł wykorzystana w kwocie 4 074,00 zł oraz środki z budżetu 

gminy w wysokości 3 676,00 zł  wykorzystane w kwocie 3 372,64 zł. Wykorzystanie adekwatne do 

faktycznych potrzeb.  

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
Planowane wydatki w wysokości 176 993,00 zł wykorzystano w kwocie 164 342,94 zł, co stanowi 

92,9%. 

W tym: środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gminy (§ 2030)  na plan 14 922,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 14 922,00 zł, a 

środki własne na plan 162 071,00 zł wydatkowano w wysokości 149 420,94 zł. 

Świadczenia zrealizowane ze środków własnych gminy to: 

- zasiłki okresowe                                                                 25 rodzin - 82 świadczenia 

- zasiłki celowe (jednorazowe)       157 rodzin 

- zasiłki specjalne celowe        53 rodziny – 85 świadczeń 

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe 

Zaplanowane środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości 35 300,00 zł wydatkowano 

w kwocie 25 900,32 zł, co stanowi 73,4%. Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu 

państwa na realizację zadań zleconych na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 1 100,00 

wykorzystana w kwocie 205,01 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 34 200,00 zł 

wykorzystane w kwocie 25 695,31 zł. Z tej formy pomocy skorzystały z dodatków mieszkaniowych 

23 osoby, a z dodatków energetycznych 3 osoby. Wykorzystanie adekwatne do faktycznych potrzeb. 

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe 

Planowane wydatki w wysokości 116 427,00 zł wykorzystano w wysokości 111 582,16 zł, co stanowi 

95,8%.  

Źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gminy w wysokości 59 030,00 zł wykorzystana w kwocie 59 030,00 zł oraz środki z budżetu gminy w  

wysokości 57 397,00 zł wykorzystane w kwocie 52 552,16 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 31 

osób i wypłacono 281 świadczeń. 

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Zaplanowane wydatki na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości  

437 540,73 zł wydatkowano w wysokości 407 640,66 zł, co stanowi 93,2%. 

W tym: 

środki w formie dotacji celowej przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gminy (§ 2030) na plan 38 789,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 38 789,00 zł, a środki własne 

na plan  398 751,73 zł wydatkowano w kwocie 368 851,66 zł. 

Z ogólnej kwoty wydatków: 

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą   359 830,75 zł 

- odpis na ZFŚS                                                                                                              7 060,00 zł  

- pozostałe wydatki bieżące wynoszą 40 749,91 zł 

Rozdz. 85295 Pozostała działalność 

Zaplanowane wydatki na dożywianie dzieci i dorosłych z terenu gminy (program „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania”),  na realizację programu „Wspierania niektórych osób pobierających 
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świadczenie pielęgnacyjne” oraz realizację programu dla rodzin wielodzietnych w wysokości 183 

261,00 zł, wydatkowano w wysokości 172 785,38 zł, co stanowi 94,3%.  

Z tego: 

- dożywianie mieszkańców gminy (środki własne) 71 129,96 zł 

- dożywianie mieszkańców gminy (dotacja celowa)                                          20 600,00 zł 

- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne            80 787,53 zł 

- program dla rodzin wielodzietnych (dotacja celowa)                                           267,89 zł 

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto pomocą 216 osób, 

w ramach  programu „Wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” objęto 

pomocą 33 osoby, w ramach realizacji programu dla rodzin wielodzietnych wydano Karty Dużej 

Rodziny dla 30 rodzin. Zgodnie z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 3 czerwca 

2014r. Gminie przysługuje kwota 8,93 za obsługę całej rodziny wielodzietnej w zakresie wydania 

Karty. 

 

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Rozdz. 85395 Pozostała działalność 

Zaplanowane w tym miejscu wydatki w wysokości 206,27 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanych 

środków w związku z realizowanym w 2013r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Koźminku projektem pt. „System wsparcia dla osób objętych pomocą społeczną” uznanych za 

wydatki niekwalifikowalne w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne 

Wydatki na Świetlicę przy Szkole Podstawowej w Koźminku planowane w wysokości 156 682,00 zł 

wykonano 155 865,66 zł, co stanowi 99,5%. 

Z kwoty ogółem wydatków w Świetlicy przypadło na: 

    -  Wynagrodzenie i wydatki pochodne (85,1% wydatków Świetlicy) 132 603,44 zł  

    -  Dodatki mieszkaniowe  (4,1% wydatków Świetlicy) 6 423,24 zł 

    -  Pozostałe wydatki bieżące (10,8% wydatków Świetlicy) 16 838,98 zł 

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów  
W ramach tego działu zrealizowano wydatki dotyczące: 

 stypendiów dla uczniów w wysokości 3 000,00 zł wykonano w wysokości 3 000,00 zł, tj. w 

100,0%. 

  Z kwoty ogółem wydatków na stypendia wykorzystano: 

Szkoła Podstawowa w Koźminku – 34 uczniów na kwotę 2.000 zł  

Szkoła Podstawowa w Nowym Nakwasinie – 8 uczniów na kwotę 500 zł, 

Szkoła Podstawowa w Moskurni – 5 uczniów na kwotę 500 zł 

 Stypendiów naukowych dla studentów – w I półroczu 10 osób na kwotę 6 000,00 zł i w II 

półroczu 14 osób na kwotę 8 400,00 zł 

  zakupu podręczników dla uczniów  w klasach od I-III szkół podstawowych w ramach 

Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości         

11 817,00 zł została wykorzystana w wysokości 11 666,12 zł tj. 98,7 %. Wydatki zostały 

sfinansowane ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację 

zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości 

przez budżet państwa w ramach programów rządowych 

 stypendiów pomocy materialnej pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa w 

wysokości 117 116,00 zł, które zostały wykorzystane w kwocie 110 847,61 co stanowi 94,6%. 

 

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Zaplanowane środki w wysokości 39 000,00 zł  dotyczą opłat za umieszczenie urządzeń 

kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych. Zostały one wykonane w wysokości 

38 934,65 zł, co stanowi 99,8%.  
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Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami 

Zaplanowane wydatki w wysokości 491 039,00 zł przeznaczone są na działania związane z 

koniecznością spełnienia obowiązku  w zakresie zbierania i utylizacji odpadów komunalnych na 

terenie gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2012r. Nr 391). Zrealizowane wydatki w 2014r. wynoszą 432 343,20 zł, tj. 88,0% 

planu i zostały przeznaczone na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy. 

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi 

Zaplanowane wydatki  bieżące  w wysokości 77 800,00 zł zostały wykonane w 76,2% tj. w kwocie 

60 988,92 zł. W/w środki zostały przeznaczone na: 

 funkcjonowanie  budynku toalet publicznych w Koźminku (wynagrodzenie wraz z 

pochodnymi osoby nadzorującej oraz utrzymującej porządek szaletach oraz drobne wydatki 

rzeczowe konieczne do dokonywania bieżących napraw w budynku toalet , zakup energii) w 

wysokości 16 396,89 zł; 

  sprzątanie terenu wokół Zbiornika Murowaniec, utrzymanie czystości na terenie gminy, 

wynajem kabin WC oraz wywóz śmieci w wysokości 44 592,03 zł. 

W ramach przedmiotowego planu ujęte zostały także środki na wydatki związane z realizacją działań 

odnośnie ochrony środowiska. Na plan w wysokości 9 000,00 zł wykorzystano środki w wysokości  

1 607,85 zł z przeznaczeniem na organizację akcji porządkowej – „Sprzątanie świata” mającej na celu 

zbiórkę odpadów i śmieci na terenach należących do gminy prowadzoną przy współudziale dzieci i 

młodzieży szkolnej oraz wywóz odpadów 

Niskie wykonanie w tym rozdziale - adekwatnie do zaistniałych potrzeb. Pozostałe środki 

niewydatkowane w 2014r. przeznaczone zostaną na działania związane z ochroną środowiska 

naturalnego w 2015r.    

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Zaplanowane wydatki w wysokości 191 326,77 zł zostały wydatkowane w kwocie 176 005,58 zł, co 

stanowi 92,0%. W/w kwota dotyczy wydatków: 

 związanych z utrzymaniem parku i terenów zielonych na terenie Koźminka w wysokości 

109 023,07 zł, 

 wykonanie projektu pn. „Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja Zabytkowego Parku w 

Koźminku” realizowanego w ramach Programu Osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” w ramach małych projektów PROW na lata 2007 – 2013 w 

wysokości 29 450,84 zł. Zakres przedmiotowego projektu dotyczył prac konserwatorsko – 

ogrodniczych w parku w Koźminku. Dokonano nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz bylin, 

dosiano trawę, obsadzono łąkę kwiatową oraz uporządkowano i obsadzono wyspę parkową. 

 wykonanie zadania pn. „Piękno, które leczy – Zrekonstruowany Rynek w Morzu Kwiatowym” 

dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w ramach IV edycji 

konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w wysokości 18 766,77 zł. W ramach zadania 

wykonano kwietniki i obsadzono je kwiatami. Wartość projektu wyniosła łącznie 25 112,52 zł. 

 wydatków w wysokości 12 419,15 zł sfinansowanych ze środków odnośnie działań 

związanych z ochroną środowiska, które zostały wykorzystane na zakup sadzonek drzew w 

związku z pozwoleniami na wycinkę drzew rosnących na gruntach należących do gminy i 

organizację konkursu gminnego na najładniejszy ogród. Pozostałe środki niewydatkowane w 

2014r. przeznaczone zostaną na działania związane z ochroną środowiska naturalnego w 

2015r.   

Wykorzystanie środków w przedmiotowym rozdziale  adekwatnie do zaistniałych potrzeb.   

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 268 000,00 zł  dotyczą zakupu energii niezbędnej do 

oświetlania ulic, placów i dróg na terenie gminy oraz drobnych usług i napraw sieci energetycznej 

należącej do gminy. Poniesione wydatki w tym zakresie stanowią kwotę 242 344,65 zł. 

Zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 16 000,00 zł dotyczą zadania pn. „Budowa 

oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze 

wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa” pod kątem wykonania dokumentacji techniczno – 

kosztorysowej. Wydatki zostały zrealizowane na przedmiotowy cel w wysokości 15 500,00 zł. 

Zadanie finansowane ze środków własnych gminy. 
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Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Zaplanowane wydatki w wysokości 63 862,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 57 804,67 zł tj. w 

90,5% z przeznaczeniem na: 

 zadania związane z prowadzoną przez gminę działalnością kulturalną – organizacja i udział w 

inicjatywach regionalnych – współorganizacja spotkań środowisk społecznych – Koła 

Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów RP, prowadzenie zajęć tanecznych dla 

dzieci, współorganizację konkursów oraz przeglądów o charakterze kulturalnym na terenie 

gminy i szkół min. Konkurs Kolęd i Pastorałek, przegląd teatralny „Play in English”, Festiwal 

Teatrów Szkolnych, konkursy recytatorskie 46 639,55 zł, 

 projekt pn. „Dożynki Gminne – Festiwal Placka Drożdżowego ze świeżej mąki ” 

zrealizowany w ramach Programu Osi 4 „Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju” w ramach małych projektów PROW na lata 2007 – 2013 w wysokości 

11 165,12 zł.  

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  
W ramach przedmiotowego rozdziału zaplanowane środki w kwocie 485 645,97 zł zostały 

wykorzystane w wysokości 480 380,71 zł i dotyczyły: 

 wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem świetlicy wiejskiej  w Starym 

Nakwasinie w wysokości 4 542,41 zł (zakup energii elektrycznej); 

 zadania pn. „Podniesienie standardu spotkań w świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach poprzez jej 

doposażenie” dofinansowanego z budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w 

wysokości 4 827,97 zł. W ramach zadania zakupiono 8 stołów, 48 krzeseł oraz zestaw 

nagłaśniający. Całość poniesionych wydatków wyniosła 9 932,51 zł. 

 wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 92 

354,76 zł. W ramach przedmiotowych środków wykonano zadania w następujących 

sołectwach: 

 Emilianów – Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów na kwotę 

8 477,66 zł, 

 Dąbrowa – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie na kwotę 8 252,51 

zł, 

 Józefina  - Remont stropu świetlicy wiejskiej w Józefinie na kwotę 7 223,94 zł, 

 Osuchów – Remont świetlicy wiejskiej na kwotę 11 040,84 zł, 

 Bogdanów – Remont świetlicy wiejskiej na kwotę 10 000,88 zł, 

 Gać Kaliska – Remont świetlicy wiejskiej na kwotę 11 066,98 zł, 

 Młynisko – Doposażenie świetlicy wiejskiej  Krzyżówki - Młynisko na kwotę 

8 519,91 zł,  

 Krzyżówki – Remont świetlicy wiejskiej Krzyżówki – Młynisko na kwotę 11 245,01 

zł, 

 Stary Nakwasin – Odnowienie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej w Starym 

Nakwasinie na kwotę 9 528,00 zł, 

 Stary Karolew – Wymiana okien w świetlicy wiejskiej na kwotę 6 999,03 zł. 

 wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację trzech zadań, a mianowicie:  

 „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Dąbrowa” - poniesione wydatki na realizację przedsięwzięcia wyniosły 360 784,22 zł. 

Na przedmiotowe przedsięwzięcie gmina otrzymała  dofinansowanie w ramach 

działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013.  

Zostało ono sfinansowane ze środków pochodzących z pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie z budżetu państwa w wysokości 233 578,00 zł, oraz środków własnych 

w wysokości 127 206,22 zł. 

 „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji 

Społecznej w Dąbrowie” zrealizowane w omawianym okresie ze środków własnych w 

wysokości 2 460,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Polega na budowie 

placu zabaw wraz z elementami małej architektury przy świetlicy wiejskiej w 
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Dąbrowie. Na przedmiotowe zadanie gmina starać się będzie w 2015r. o 

dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. 

 „Budowa miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa” – 

wykonane w wysokości 10 306,81 zł ze środków własnych gminy z przeznaczeniem 

na dobudowę miejsc parkingowych oraz poszerzenie istniejącego parkingu przy 

świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. 

Rozdz. 92116 Biblioteki 

Zaplanowana dotacja na działalność bieżącą dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w 

wysokości 237 000,00 zł została przekazana w pełnej wysokości.  

Ponadto udzielone zostały również z budżetu gminy dwie dotacje celowe w celu zabezpieczenia 

udziału własnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Koźminku w realizacji zadań w ramach PROW na 

lata 2007 - 2013: „Gminna Orkiestra Dęta z Koźminka-promocja miejscowości, gminy Koźminek i 

regionu w Europie” w wysokości 2 018,51 zł oraz „VI spotkanie Dęciaków- promocja miejsca, 

regionu, tradycji” w wysokości 2 337,56 zł. 

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: wydatków bieżących w wysokości 578,10 zł 

dotyczące zachowawczych działań związanych z utrzymaniem zabytkowego dworu w Koźminku oraz 

wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na realizację zadań: 

  „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku” w wysokości 21 525,00 zł (w 

zakresie opracowania ekspertyz i opinii dotyczących odnowienia i remontu dworu); 

 „Wykonanie systemu telewizji dozorowej zabytkowego dworu w Koźminku” w wysokości 

14 793,64 zł. 

 

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA  

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe 

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 110 886,00 dotyczą utrzymania kompleksu boisk 

sportowych usytuowanych w Koźminku przy ul. Nakwasińskiej. Zostały one zrealizowane w 

wysokości 102 326,44 zł i dotyczą min.: 

 wydatków na wynagrodzenie  animatora sportu, usługi administrowania obiektem 

(nadzorowanie funkcjonowania kompleksu sportowego oraz usługi agrotechniczne), 

monitorowania obiektów sportowych, wywozu odpadów, prac konserwacyjnych, 

pielęgnacyjnych i remontowych kompleksu sportowego (naprawa i konserwacja elementów 

ogrodzenia Orlika i placu zabaw oraz ogrodzenia boiska trawiastego) zakupu sprzętu 

sportowego oraz artykułów gospodarczych, zakupu energii elektrycznej, opłat za wodę i 

ścieki, przeglądy okresowe obiektów sportowych) w wysokości 82 597,00 zł. Wykonanie 

adekwatne do faktycznych potrzeb. 

  realizacji przedsięwzięć z funduszu sołeckiego w kwocie 19 729,44 zł, które dotyczyły 

sołectwa: 

 Stary Karolew – naprawa ogrodzenia boiska sportowego w wysokości 1 656,99 zł, 

 Pietrzyków – doposażenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego wsi Pietrzyków w 

wysokości 11 758,45 zł, 

 Nowy Karolew  - doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy Karolew w 

wysokości 6 314,00 zł, 

Wydatki inwestycyjne dotyczyły wykonania dokumentacji odnośnie dwóch zadań: „Miejsce spotkań 

dla aktywnych w Koźminku” w kwocie 2 000,00 zł oraz „Ścieżka edukacyjno – rekreacyjna w 

Koźminku” w kwocie 2000,00 zł.  

Projekt „Miejsce spotkań dla aktywnych w Koźminku” realizowany był w partnerstwie ze 

Stowarzyszeniem  Gminna Organizacja Sportu „Zieloni” Koźminek, na który Stowarzyszenie 

podpisało umowę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego o dofinansowanie w ramach osi 4 

„Leader”, działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007 – 2013. 

Rozdz. 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej  

Zaplanowane wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej w wysokości 176 313,00  zł zostały 

wydatkowane w kwocie 175 995,71 zł, co stanowi 99,8% na: 
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 dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 

dla klubów sportowych z terenu gminy zrzeszonych w formie stowarzyszeń (w oparciu o 

ustawę o pożytku publicznym i o wolontariacie) w wysokości 125 000,00 zł, 

 stypendia dla uczniów wyróżniających się osiągnięciami w dziedzinie kultury fizycznej i sportu 

wysokości 6 000,00 zł.   

 nagrody dla trenerów klubów sportowych działających na terenie gminy w kwocie 2 300,00 zł. 

 zawarte umowy z animatorami sportu oraz z tytułu  sprawdzianu z rolki kolarskiej w wysokości 

6 882,71 zł.  

 dofinansowanie projektu pn. „Umiem pływać” w wysokości 13 500,00 zł. 

 zadania zrealizowanego w ramach funduszu sołeckiego pn. „Zakup sprzętu sportowego dla 

dzieci i młodzieży z terenu sołectwa Koźminek” w kwocie 22 313,00 zł polegającego na 

zakupie rowerów dla dzieci i młodzieży uprawiających kolarstwo. 

 

 Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w Załączniku Nr 2 - 

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2014 rok,  natomiast szczegółowe 

wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w Załączniku Nr 3 - Inwestycje 

realizowane przez gminę w 2014 roku oraz wysokość nakładów majątkowych. 

 

 
III.  GOSPODARKA POZABUDŻETOWA 

 

Odrębną formę finansowania stanowi działalność pozabudżetowa powiązana z budżetem poprzez 

dotacje lub wpłaty do budżetu. W formie gospodarki pozabudżetowej prowadzona jest działalność 

samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Koźminku. 

 

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

Planowane przychody Zakładu w kwocie 1 539 342,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 

1 371 870,39 zł, co stanowi 89,1%. Dotyczyły one: 

 dochodów własnych zaplanowanych w kwocie 1 496 842,00 zł, które zrealizowano w 

wysokości 1 358 286,29 zł z następujących tytułów: 

 czynszu w wysokości     119 849,16 zł 

 opłat za wodę      597 705,00 zł 

 opłat za ścieki      308 576,60 zł 

 pozostałych dochodów     326 571,43 zł 

 odsetek od nieterminowych płatności       5 584,10 zł 

 dotacji przedmiotowej otrzymanej z budżetu gminy na dofinasowanie do bieżącego 

utrzymania budynków komunalnych w wysokości 42 500,00 zł, która została wykorzystana w 

kwocie 8 000,00 zł. 

 

Koszty planowane w kwocie 1 539 342,00 zł zostały wykonane w wysokości 1 372 228,83 zł, co 

stanowi 89,1% planu, które przeznaczono na: 

 

- wynagrodzenia i wydatki pochodne 580 420,41 zł 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Zakładu. 

-      energia 387 268,82 zł 

Zakup energii wykorzystywanej przez stacje uzdatniania wody w Koźminku, Dębsku, Pietrzykowie 

i Moskurni oraz oczyszczalnię ścieków, przepompownie i klatki schodowe komunalnych 

budynków mieszkalnych. 

-     odpis na ZFŚS 14 401,00 zł 

-     podróże służbowe 14 250,68 zł 

Dotyczą kosztów podróży służbowych pracowników oraz ryczałtu za używanie samochodów 

prywatnych do celów służbowych. 
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-     zakup materiałów i wyposażenia 117 894,54 zł 

Zakup oleju napędowego do ciągnika, benzyny do kosiarek, materiałów biurowych i druków, 

tonerów do drukarek, papieru do drukarek i ksero, znaczków pocztowych materiałów 

budowlanych przeznaczonych do remontu budynków, zakup wodomierzy, materiałów 

hydraulicznych do napraw awarii sieci wodociągowych, części do ciągnika, kwiatów i innych 

roślin zielonych.  

-     zakup usług remontowych 31 295,00 zł 

Montaż i zakup okien, opracowanie dokumentacji.  

-     zakup usług pozostałych 124 859,76 zł 

Badania wody w stacjach uzdatniania wody, badania ścieków komunalnych, wywóz osadu, 

opłaty za dozór techniczny na stacjach uzdatniania wody, usługi dźwigowe, usługi koparką, 

prowizje bankowe i badania techniczne pojazdów. 

-     różne opłaty i składki 61 854,96 zł 

Naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska – woda i ścieki, ubezpieczenia majątkowe i 

komunikacyjne. 

-    zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet 3 924,46 zł 

Opłaty za korzystanie z sieci Internet, za korzystanie z telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej. 

-    szkolenia pracowników 4 977,40 zł  

-     pozostałe wydatki bieżące 3 629,92 zł 

Zakup odzieży roboczej, badania lekarskie pracowników. 

 

 

W ramach planu wydatków zaplanowane zostały środki w wysokości 32 000,00 zł na wydatki 

inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu, które pokryte zostały ze środków własnych 

Zakładu i zostały przeznaczone na : 

-   wykonanie centralnego ogrzewania budynku stanowiącego siedzibę Zakładu w wysokości 

21 408,00 zł 

-     zakup pieca w wysokości 6 043,88 zł. 

 

Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku otrzymał z budżetu Gminy 

Koźminek dotacje celowe na inwestycje w łącznej wysokości 155 000,00 zł, które zostały 

wydatkowane w wysokości 128 242,79 zł na realizację następujących zadań: 

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa w wysokości 104 553,29 

zł, 

- „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Koźminku” w wysokości 19 439,50 zł,  

- „Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku” w 

zakresie opracowania dokumentacji 4 250,00 zł. 

 

Na koniec okresu sprawozdawczego środki pieniężne wyniosły 205 635,12 zł (wzrosły w 

stosunku do stanu na początek okresu o 159 581,86 zł), należności z tytułu sprzedaży towarów i usług 

(należności z tytułu opłaty za czynsz oraz opłat za wodę i ścieki oraz należności od pracowników – 

pożyczki z ZFŚS) stanowiły kwotę 53 327,67 zł (uległy zmniejszeniu w stosunku do początku roku o 

37 519,96 zł) oraz zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług  wyniosły łącznie 63 663,37 zł i 

uległy zwiększeniu w stosunku do zobowiązań na początek 2014r. o kwotę 23 778,25 zł.  

Obserwuje się wzrost kwoty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w stosunku do 

początku roku, co wiąże się ze spadkiem należności z tytułu opłat za czynsz, wodę i ścieki. 

W celu zmniejszenia kwoty należności Zakład wystawia upomnienia oraz dokonuje wpisów do 

Krajowego Rejestru Długów. W przypadku długotrwałej zwłoki w zapłacie należności odzyskiwane są 

w drodze postępowania sądowego i komorniczego. 

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Koźminku przedstawiono w Załączniku Nr 10 – Sprawozdanie z wykonania 

przychodów i wydatków zakładu budżetowego za 2014 rok. 
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IV.  INFORMACJA O REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY 

KOŹMINEK ZA 2014 ROK 

 

Rada Gminy Koźminek w dniu 30 grudnia 2013r. uchwałą XLI/295/2013 uchwaliła Wieloletnią 

Prognozę Finansową Gminy Koźminek na lata 2014 – 2021 obejmującą wykaz programów 

wieloletnich. 

W badanym okresie  gmina zaplanowała do realizacji  zadania bieżące i majątkowe.  

Łączne nakłady finansowe w wysokości 5 059 200,00 zł do dnia 31.12.2014r. zostały wykonane w 

wysokości 2 826 678,70 zł, co stanowi 55,9%, z tego limit wydatków na 2014r. w kwocie 

2 810 420,00 zł wykonano w wysokości 2 661 980,88 zł, tj. w 94,7%. 

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków 

europejskich: 

Wydatki dotyczą jednego zadania realizowanego z wydatków bieżących oraz czterech zadań 

inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 755 960,00 zł i zostały wykonane w wysokości 

2 626 005,49 zł, co stanowi 69,9%. Natomiast limit wydatków roku 2014 ustalony został w wysokości 

2 587 460,00 zł i zrealizowany został w kwocie 2 469 271,09 zł, tj. w 95,4% planu. 

 

- Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST (wydatki 

bieżące) 

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki w ramach Działania 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. 

Został on rozpoczęty w 2012r. a zakończony w roku 2014. Jego celem było zapewnienie efektywnego 

zarządzania urzędem poprzez podniesienie kompetencji pracowników. Całkowity koszt zadania 

odnośnie wydatków bieżących stanowi kwotę 23 830,00 zł, natomiast kwota zaplanowana do 

realizacji w roku 2014 wyniosła 7 330,00 zł i została wykonana w 100,0% w wysokości 7 329,93 zł. 

 

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek – przedmiotowe 

zadanie stanowi wraz z Zakupem ciągnika z beczkowozem sanitarnym jedno przedsięwzięcie 

inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, 

Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, o nazwie „Budowa 

przydomowych oczyszczani ścieków na terenie Gminy Koźminek oraz zakup ciągnika z 

beczkowozem sanitarnym”. Pierwsze zadanie przewidziane jest na lata 2013 – 2015. Swym zakresem 

obejmuje wykonanie 180 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków. Całkowity koszt jego realizacji 

wynosi 2 516 000,00 zł, natomiast limit wydatków roku bieżącego wynosi 1 580 000,00 zł i został 

przeznaczony na wykonanie 117 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 1 464 217,34 zł. 

W roku ubiegłym wykonano dokumentację techniczno – kosztorysową oraz pomiary geodezyjne i 

mapy.  

Natomiast drugie zadanie – Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym przewidziane jest do 

realizacji w roku przyszłym w wysokości 190 000,00 zł.  

 

- Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku – Inwestycja została zaplanowana do realizacji w 

latach 2012 – 2014. Na jego realizację gmina pozyskała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich a lata 2007 – 2013, działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej”. Łączne nakłady finansowe wyniosły 658 462,00 zł, i zostały zrealizowane w wysokości 

637 534,60 zł tj. 96,8%. Natomiast limit wydatków na rok bieżący wyniósł 637 462,00 zł, zaś 

poniesione nakłady finansowe stanowią kwotę 636 939,60 zł (99,9%).  Wydatki na przedmiotową 

inwestycję w roku ubiegłym zostały poniesione na wykonanie robót budowlanych, zaś nakłady 

poniesione w latach poprzednich dotyczyły wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej. 

 

- Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa – 

przedsięwzięcie zostało zaplanowane w latach 2012 – 2014. Na jego realizację gmina otrzymała 

dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007 – 

2013. Łączny limit wydatków na powyższe przedsięwzięcie został zaplanowany w wysokości 

367 668,00 zł a jego realizacja łącznie stanowi kwotę 364 641,50 zł. Limit wydatków roku ubiegłego 

ustalony został w kwocie 362 668,00 zł i został zrealizowany w wysokości 360 784,22 zł, co stanowi 
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99,5%. Poniesione nakłady finansowe w roku 2014 zostały przeznaczone na wykonanie właściwych 

prac remontowo – budowlanych obiektu świetlicy, natomiast wydatki w latach ubiegłych poniesione 

zostały na aktualizację kosztorysów.   

 

Programy, projekty lub zadania pozostałe: 

Wydatki dotyczą wyłącznie zadań inwestycyjnych. Łączne nakłady finansowe opiewają na kwotę 

1 303 240,00 zł i zostały zrealizowane w wysokości 200 673,21 zł, co stanowi 15,4%. 

Większość przedsięwzięć ujętych w tym miejscu została rozpoczęta w 2014r. a poniesione wydatki w 

omawianym okresie dotyczą przygotowania inwestycji od strony dokumentacyjnej. Są to: 

 

- „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w 

Dąbrowie”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe 

zostały ustalone w wysokości 17 460,00 zł, zaś limit wydatków roku 2014 wyniósł 2 460,00 zł i został 

zrealizowany w pełnej wysokości. Zadanie dotyczy urządzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w 

Dąbrowie. Na przedmiotowy projekt gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o dofinansowanie do 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2015r. w ramach konkursu „Wielkopolska Odnowa 

wsi”, a przedmiotowe środki stanowią wkład własny. 

 

- „Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku”  

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe zostały ustalone 

w wysokości 116 000,00 zł, zaś limit wydatków roku 2014 wyniósł 10 000,00 zł i został zrealizowany 

w kwocie 4 250,00. Przedmiotowe środki stanowią dotację celową z budżetu dla Zakładu 

budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. Główne prace 

rozbiórkowo – budowlane są przewidziane w roku 2015. W roku ubiegłym mogły być poniesione 

wydatki dotyczące jedynie opracowania dokumentacji, gdyż Zakład nie otrzymał stosownych 

pozwoleń na rozpoczęcie dalszych robót. 

  

- „Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy 

drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 

2014 – 2015.  Łączne nakłady finansowe zostały ustalone w wysokości 291 000,00 zł, zaś limit 

wydatków roku 2014 wyniósł 16 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 15 500,00 zł. Właściwe 

prace odnośnie budowy linii oświetleniowych przewidziane są w budżecie 2015r. 

 

- „Kompleks sportowo – rekreacyjny w miejscowości Koźminek”. Zadanie zaplanowano do 

realizacji w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe ustalono w wysokości 164 000,00 zł, zaś 

limit wydatków roku 2014 wyniósł 3 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2 460,00 zł. Projekt 

polega na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Główne roboty budowlane 

zaplanowano na I kwartał 2015r. po rozstrzygnięciu przetargu. 

 

- „Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku”. Zadanie zaplanowano do 

realizacji w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 152 000,00 i dotyczą 

opracowania dokumentacji oraz ekspertyz i opinii odnośnie konserwacji i odrestaurowania dworu. 

Limit wydatków roku 2014 ustalony został na kwotę 22 000,00  zł i został zrealizowany w wysokości 

21 525,00 zł na wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy technicznej więźby dachowej, pokrycia 

dachowego oraz stropów wraz z harmonogramem planowanych prac odnośnie odnowienia 

zabytkowego dworu. Na przedmiotowe zadanie gmina będzie starała się pozyskać dofinansowanie ze 

środków europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. 

 

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i 

Chodybki”. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe 

wynoszą 50 000,00 zł i zostały zaplanowane tylko w zakresie opracowania dokumentacji technicznej. 

Limit wydatków roku 2014 wyniósł 25 000,00 zł i został zrealizowany w kwocie 24 538,50 zł. 

 

- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w 

kierunku Nowego Nakwasina”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2015. 
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Podobnie jak w poprzednim przedsięwzięciu zaplanowane nakłady dotyczą opracowania dokumentacji 

technicznej. Ustalone zostały w łącznej wysokości 25 500,00 zł. Limit wydatków roku 2014 wyniósł 

12 500,00 zł i został zrealizowany w kwocie 12 423,00 zł. 

 

- „Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej”. 
Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2014 – 2015 w zakresie opracowania 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Łączne nakłady finansowe ustalono na 75 000,00 zł, zaś 

limit wydatków roku ubiegłego wyniósł 5 000,00 zł i został wykorzystany w pełnej wysokości na 

wykonanie koncepcji zagospodarowania obrzeży zbiornika. Na przedmiotowe zadanie gmina będzie 

starała się pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich w nowej perspektywie 2014-2020. 

 

W ramach omawianej grupy wydatków (Programy, projekty lub zadania pozostałe) ujęte zostały 

jeszcze dwa przedsięwzięcia. 

Pierwsze dotyczy zadania już zakończonego w 2014r., a mianowicie: 

 

-  „Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa”. Zostało ono 

zaplanowane do realizacji w latach 2013 – 2014 w formie dotacji celowej z budżetu dla Zakładu 

budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku. Łączne nakłady 

finansowe zostały określone w wysokości 136 000,00 i zostały zrealizowane w kwocie 112 516,71 zł, 

zaś limit roku 2014 stanowił kwotę 125 000,00 i został wykonany w wysokości 104 553,29 zł na 

wykonanie prac budowlanych dotyczących położenia odcinka przedmiotowej sieci. Wydatki 

poniesione w roku 2013 dotyczyły opracowania stosownej dokumentacji. 

 

- „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa 

wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III. Zadanie 

zaplanowano do realizacji w latach 2014 – 2015 jako dotację celową z budżetu dla jednostki 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku z przeznaczeniem na wkład własny dotyczący zakupu 

ciężkiego samochodu bojowego z napędem 4x4. Łączne nakłady finansowe na przedmiotowy cel 

ustalone zostały w wysokości 276 280,00 zł, z czego limit wydatków roku 2014 w wysokości 2 000,00 

zł. Przedmiotowe środki w roku ubiegłym nie zostały wykorzystane. Zaplanowano je na opracowanie 

specyfikacji technicznej, którą jednak sfinansował Oddział Wojewódzki Związku OSP RP, będący 

beneficjentem przedmiotowego projektu w ramach WRPO. Przedmiotowy samochód zostanie 

zakupiony w roku 2015.  

 

Stopień zaawansowania programów wieloletnich według stanu na dzień 31 grudnia 2014r. został 

przedstawiony w Załączniku Nr 11 – Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 

2014 roku.   
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ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW 

NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM  

ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 
W uchwalonym budżecie gminy Koźminek na 2014 rok uchwałą Nr XLI/296/2013 Rady Gminy Koźminek z dnia 30 grudnia 2013 roku zaplanowane 

zostały zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w łącznej wysokości 2 894 223,00 zł. Na koniec okresu 

sprawozdawczego plan po zmianach wynosił 2 656 471,00 zł i został zrealizowany w kwocie 2 558 753,12 zł. 

W trakcie roku dokonywano następujących zmian planu na poszczególne zadania: 

1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek oraz zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym”. 

W dniu 24 września 2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki 

wiejskiej" działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie - 2 632 590,33 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy - 1 027 352,33 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi - 1 605 238,00 zł. 

Przewiduje się, że Gmina z powyższego tytułu otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków 

kwalifikowanych) w drugiej połowie 2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

W budżecie gminy został on ujęty w formie dwóch zadań, a mianowicie:  

 „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”  
Zadanie realizowane jest od 2013r. (w 2013r. zadanie zostało przygotowane do strony dokumentacyjnej). Jego zakończenie przewidziano na I połowę 2015r. 

W 2014r. poniesiono nakłady na wybudowanie 117 sztuk oczyszczalni przydomowych. 

W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu. 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 556 483,00 1 556 483,00 1 464 217,34 94,1 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 
1 556 483,00 1 556 483,00 1 464 217,34 94,1 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
949 075,00 949 075,00 892 815,45 94,1 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
607 408,00 607 408,00 571 401,89 94,1 

   Razem 1 556 483,00 1 556 483,00 1 464 217,34 94,1 
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 „Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym” 

Zadanie zaplanowane do realizacji w 2014r. Polegało na zakupie ciągnika z beczkowozem sanitarnym dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Koźminku, który świadczy usługi asenizacyjne na rzecz mieszkańców gminy. 

W badanym okresie w budżecie w ramach omawianego projektu wystąpiły następujące zmiany: 

- Uchwałą Nr XLIII/304/2014 z dnia 28 lutego 2014r. dokonano dostosowania planowanego zadania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej. 

- Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 29.12.2014r. wycofano z budżetu roku 2014 przedmiotowe zadanie i zaplanowano je ponownie do realizacji w 2015r. Było 

to podyktowane koniecznością przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej, gdyż poprzedni przetarg został unieważniony z uwagi na wyższe 

wartości ofertowe, aniżeli te, które były ujęte w budżecie gminy. Przedmiotowa transakcja została sfinalizowana na początku 2015r. 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Uchwała Nr 

XLIII/304/2014 

z 28.02.2014r. 

Uchwała Nr 

III/12/2014 z 

29.12.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 190 000,00  0,00 - 190 000,00 0,00 0,00 - 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi 
190 000,00 0,00 - 190 000,00 0,00 0,00 - 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
115 854,00 - 115 854,00 0,00 0,00 0,00 - 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
74 146,00 - 74 146,00 0,00 0,00 0,00 - 

  6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
0,00 + 115 854,00 -115 854,00 0,00 0,00 - 

  6069  0,00 + 74 146,00 -74 146,00 0,00 0,00 - 

   Razem 190 000,00 0,00 - 190 000,00 0,00 0,00 - 

 

2)  „Przebudowa gminnego targowiska w Koźminku”  
W dniu 4 marca 2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy finansowej 

w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej" 

działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie po zmianach – 649 737,63 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy – 253 556,63 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 396 181,00 zł. 

Przewiduje się, że Gmina z powyższego tytułu otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków 

kwalifikowanych) w pierwszym półroczu 2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

Celem projektu jest rozwój lokalnej przedsiębiorczości. W ramach zadania utwardzono plac targowy, utworzone zostały ciągi komunikacyjne oraz miejsca 

postojowe, utworzone zostały cztery strefy handlowe z podziałem na asortyment sprzedawanych wyrobów i produktów. Ponadto ustawiony został kontener 

sanitarny oraz wykonano ogrodzenie całości placu targowego.   

W badanym okresie w budżecie w ramach omawianego projektu wystąpiły następujące zmiany: 
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- Uchwałą Nr XLIX/346/2014 z dnia 30 września 2014r. dokonano korekty (zmniejszenia ) planu wydatków w celu dostosowania do planowanych źródeł 

finansowania zgodnie z podpisanym pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek aneksem umowy o dofinansowanie 

zmniejszającym wartość przedmiotowego projektu na skutek przeprowadzenia procedury przetargowej. 

  

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Uchwała Nr 

XLIX/346/2014 

z 30.09.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

010   ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 660 981,00  - 31 538,00 629 443,00 629 442,63 100,0 

 01095  Pozostała działalność 660 981,00 - 31 538,00 629 443,00 629 442,63 100,0 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
403 036,00 - 19 230,00 383 806,00 383 806,00 100,0 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
257 945,00 - 12 308,00 245 637,00 245 636,63 100,0 

   Razem 660 981,00 - 31 538,00 629 443,00 629 442,63 100,0 

 

3) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa”  
W dniu 14 stycznia 2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 "Leader" działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie po zmianach – 385 126,21 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy – 148 188,21 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 236 938,00 zł. 

Przewiduje się, że Gmina z powyższego tytułu otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków 

kwalifikowanych) w pierwszym półroczu 2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

Celem projektu jest podniesienie standardu obiektu w celu rozwoju życia społeczno - kulturalnego. Polegał on na generalnym remoncie obiektu istniejącej 

świetlicy, dobudowie tarasu wraz z sanitariatami. Dokonano wymiany instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO oraz wentylacji. Wykonano ocieplenie budynku 

oraz wymienione zostały okna i drzwi. 

W badanym okresie w budżecie w ramach omawianego projektu wystąpiły następujące zmiany: 

- Uchwałą Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. dokonano korekty (zmniejszenia ) planu wydatków w celu dostosowania do planowanych źródeł finansowania 

zgodnie z podpisanym pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek aneksem umowy o dofinansowanie zmniejszającym wartość 

przedmiotowego projektu na skutek przeprowadzenia procedury przetargowej. 

 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Uchwała Nr 

III/12/2014 z 

29.12.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

921   KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

416 460,00 - 57 332,00 359 128,00 359 126,79 100,0 
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 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i 

kluby 
416 460,00 - 57 332,00 359 128,00 359 126,79 100,0 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
270 867,00 -37 289,00 233 578,00 233 578,00 100,0 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
145 593,00 -20 043,00 125 550,00 125 548,79 100,0 

   Razem 416 460,00 - 57 332,00 359 128,00 359 126,79 100,0 

 

4) „Kompleks edukacyjno – sportowy w miejscowości Nowy Nakwasin” 

W dniu 5 sierpnia 2014r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 "Leader" działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z 

zakresu małych projektów. 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie – 41 117,76 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy – 16 117,76 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 25 000,00 zł. 

Przewiduje się, że Gmina z powyższego tytułu otrzyma dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków 

kwalifikowanych) w pierwszym półroczu 2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

Celem projektu jest podniesienie jakości życia na wsi. Polegał on na budowie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie o nawierzchni 

żwirowej i z kostki brukowej oraz wyposażeniu w urządzenia zabawowe .  

Pierwotnie został on zaplanowany Uchwałą Nr XLII/301/2014 z dnia 30 stycznia 2014r. w zakresie opracowania dokumentacji techniczno – kosztorysowej. 

W badanym okresie w budżecie w ramach omawianego projektu wystąpiły następujące zmiany: 

- Uchwałą Nr XLIV/310/2014 z dnia 27 marca 2014r. zwiększono  planowane nakłady na jego realizację o 53 500 zł. Gmina złożyła wówczas wniosek o 

dofinansowanie ze środków europejskich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

- Uchwałą Nr XLIX/346/2014 z dnia 30 września 2014r. po podpisaniu umowy o dofinansowanie  nastąpiła zmiana źródeł finansowania omawianego zadania.  

W późniejszym okresie nie dokonywano już zmian planu wydatków objętych umową o dofinansowanie (§ 6057, § 6059).  

Dalsze zmiany w zakresie § 6050 dotyczyły nakładów ponoszonych w ramach zadania, których poniesienie było niezbędne w celu prawidłowej realizacji 

przedmiotowego projektu a nie zostały ujęte w zestawieniu rzeczowo – finansowym umowy o dofinansowanie ze środków europejskich (podatek VAT dotyczący 

robót budowlanych, koszt dokumentacji technicznej oraz nadzór inwestorski). 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 
Plan pierwotny 

na 30.01.2014r. 

Uchwała Nr 

XLIV/310/2014 

z 27.03.2014r. 

Uchwała Nr 

XLIX/346/2014 

z 30.09.2014r. 

Uchwała Nr 

L/354/2014 z 

7.11.2014r. 

Uchwała Nr 

III/12/2014 z 

29.12.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie na 

31.12.2014r. 
% 

801   OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 500,00 + 53 500,00 0,00 - 4 000,00 + 1 500,00 53 500,00 51 786,33 96,8 

 80101  Szkoły podstawowe 2 500,00 + 53 500,00 0,00 - 4 000,00 + 1 500,00 53 500,00 51 786,33 96,8 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
2 500,00 + 53 500,00 - 41 118,00 - 4000,00 + 1 500,00 12 382,00 12 008,83 97,0 

  6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
0,00 0,00 + 25 000,00 0,00 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0 

  6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 0,00 0,00 + 16 118,00 0,00 0,00 16 118,00 14 777,50 91,7 
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budżetowych 

   Razem 2 500,00 + 53 500,00 0,00 - 4 000,00 + 1 500,00 53 500,00 51 786,33 96,8 

 

 

5)  „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” 
W dniu 14 lutego 2012r. podpisano umowę partnerską pomiędzy Gminą Koźminek a Doradztwem Gospodarczym PMC sp. z o.o  w sprawie realizacji projektu 

„Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST”, natomiast dniu 27 sierpnia podpisano umowę pomiędzy Ministrem 

Administracji i Cyfryzacji a Doradztwem Gospodarczym PMC sp. z o.o. w sprawie dofinansowania przedmiotowego projektu w ramach EFS POKL Priorytet V, 

Działania 5.2  "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie – 33 130,00 zł, z tego: 

-środki z budżetu krajowego- 4 969,50 zł, 

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 28 160,50 zł. 

Został on rozpoczęty w 2012r. a zakończenie planowane w roku 2014. Jego celem jest zapewnienie efektywnego zarządzania urzędem poprzez podniesienie 

kompetencji pracowników (organizacja szkoleń, podnoszenie kwalifikacji zawodowych w formie dofinansowania do nauki, zakup sprzętu i artkułów biurowych 

biurowego). Całkowity koszt zadania odnośnie wydatków bieżących stanowi kwotę 23 830,00 zł, natomiast kwota zaplanowana do realizacji w roku 2014 

wyniosła 7 330,00 zł i została wykonana w 100,0%. 

W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu. 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 330,00 7 330,00 7 329,93 100,0 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
7 330,00 7 330,00 7 329,93 100,0 

  4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 683,93 683,93 683,93 100,0 

  4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,69 120,69 120,69 100,0 

  4127 Składki na Fundusz Pracy 97,48 97,48 97,48 100,0 

  4129 Składki na Fundusz Pracy 17,20 17,20 17,20 100,0 

  4177 Wynagrodzenia  bezosobowe 3 978,60 3 978,60 3 978,59 100,0 

  4179 Wynagrodzenia  bezosobowe 702,10 702,10 702,11 100,0 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 470,50 1 470,50 1 470,44 100,0 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 259,50 259,50 259,49 100,0 

   Razem 7 330,00 7 330,00 7 329,93 100,0 

 

 

6) „Promocja obszaru rekreacyjnego wokół Zbiornika Murowaniec”  
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W dniu 24 września 2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 "Leader" działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z 

zakresu małych projektów. 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie po zmianach – 21 990,00 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy – 4 490,00 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 17 500,00 zł. 

Gmina z powyższego tytułu otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków kwalifikowanych) w 

2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

Celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom okolicznych wsi i przyjezdnym turystom korzystania z zasobów naturalnych i walorów turystycznych okolic 

obszaru zbiornika Murowaniec. Obejmował on swym zakresem wykonanie strony internetowej, opracowanie i wykonanie publikacji promocyjnych: ulotek i 

pocztówek oraz opublikowanie w prasie regionalnej  materiałów promujących zbiornik Murowaniec i obszar wokół niego. 

W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu. 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

750   ADMINISTRACJA PUBLICZNA 25 000,00 25 000,00 21 990,00 88,0 

 75075  Promocja jednostek samorządu 

terytorialnego 
25 000,00 25 000,00 21 990,00 88,0 

  4307 Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 17 500,00 100,0 

  4309 Zakup usług pozostałych 7 500,00 7 500,00 4 490,00 59,9 

   Razem 25 000,00 25 000,00 21 990,00 88,0 

 

 

7) „Uzupełnienie nasadzeń i pielęgnacja Zabytkowego Parku w Koźminku”  
W dniu 24 września 2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 "Leader" działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z 

zakresu małych projektów. 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie – 27 269,30 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy – 8 180,79 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 19 088,51 zł. 

Gmina z powyższego tytułu otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków kwalifikowanych) w 

2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

Celem projektu jest odtworzenie i zachowanie lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego poprzez uzupełnienie nasadzeń i pielęgnację pomników 

przyrody w Zabytkowym Parku w Koźminku. Jego zakres dotyczył prac konserwatorsko – ogrodniczych. Dokonano nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz bylin, 

dosiano trawę, obsadzono łąkę kwiatową oraz uporządkowano i obsadzono wyspę parkową. 

W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu. 
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Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

900   GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 
27 270,00 27 270,00 27 269,30 100,0 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i 

gminach 
27 270,00 27 270,00 27 269,30 100,0 

  4307 Zakup usług pozostałych 19 089,00 19 089,00 19 088,51 100,0 

  4309 Zakup usług pozostałych 8 181,00 8 181,00 8 180,79 100,0 

   Razem 27 270,00 27 270,00 27 269,30 100,0 

 
 

8) „Dożynki Gminne – Festiwal Placka Drożdżowego ze świeżej mąki”  
W dniu 24 września 2013r. podpisano umowę pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Koźminek w sprawie przyznania pomocy 

finansowej w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Osi 4 "Leader" działania: 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z 

zakresu małych projektów. 

Całkowita wartość projektu objęta umową o dofinansowanie – 10 696,75 zł, z tego: 

- środki z budżetu gminy – 2 981,38 zł,  

- środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – 7 715,37 zł. 

Gmina z powyższego tytułu otrzymała dofinansowanie ze środków europejskich (w formie zwrotu poniesionych wcześniej wydatków kwalifikowanych) w 

2015r. po zakończeniu i całkowitym rozliczeniu projektu. 

Celem projektu jest kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zorganizowano imprezę kulturalną 

pn.  „Dożynki Gminne – Festiwal Placka Drożdżowego ze świeżej mąki”. 

W omawianym okresie nie dokonywano zmian w planie przedmiotowego projektu. 

 

Dział Rozdz. § Nazwa 

Plan 

pierwotny na 

01.01.2014r. 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2014r. 

Wykonanie 

na 

31.12.2014r. 

% 

921   KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
10 699,00 10 699,00 9 599,63 89,7 

 92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 699,00 10 699,00 9 599,63 89,7 

  4177 Wynagrodzenia  bezosobowe 352,00 352,00 351,32 99,8 

  4179 Wynagrodzenia  bezosobowe 136,00 136,00 135,75 99,8 

  4217 Zakup materiałów i wyposażenia 675,00 675,00 647,41 95,9 

  4219 Zakup materiałów i wyposażenia 261,00 261,00 250,15 95,8 

  4307 Zakup usług pozostałych 6 690,00 6 690,00 5 925,48 88,6 

  4309 Zakup usług pozostałych 2 585,00 2 585,00 2 289,52 88,6 

   Razem 10 699,00 10 699,00 9 599,63 89,7 
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Załącznik Nr 1 
 

       

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW 

BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK 

       

       Dz. Rozdz. § NAZWA 

Plan po zmianach 

Wykonanie na 

31.12.2014 r. % 

010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 370 887,99 1 360 059,08 99,2 

  01010   Infranstruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi  933 043,00 922 218,51 98,8 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 342 000,00 334 500,00 97,8 

    6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  591 043,00 587 718,51 99,4 

  01095   Pozostała działalność 437 844,99 437 840,57 100,0 

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 1 770,00 1 765,58 99,8 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administr. rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 412 480,25 412 480,25 100,0 

    2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżacych 23 594,74 23 594,74 100,0 

020     LEŚNICTWO 124,00 123,45 99,6 

  02001   Gospodarka leśna 124,00 123,45 99,6 

    0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 124,00 123,45 99,6 

600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 538 587,00 532 038,09 98,8 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 95 500,00 95 185,33 99,7 

    6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego 95 500,00 95 185,33 99,7 

  60016   Drogi publiczne gminne  443 087,00 436 852,76 98,6 

    0870 Wpływy ze sprzedaży składników 

majątkowych 310,00 307,50 99,2 

    6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  
196 777,00 196 777,00 100,0 
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    6290 Środki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (związków gmin), 

powiatów (związków powiatu), samorządu 

województw pozyskane z innych źródeł 32 000,00 25 768,26 80,5 

    6300 Dotacja celowa otrzymana z  tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań 

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  214 000,00 214 000,00 100,0 

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 79 470,00 82 053,04 103,3 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 79 470,00 82 053,04 103,3 

    0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 

użytkowanie, służebność i użytkowanie 

wieczyste nieruchomości   2 820,00 2 818,83 100,0 

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy skł. 

majątkowych Skarbu Państwa, jedn. 

samorządu terytorialnego lub innych jedn. 

zaliczanych do sektora finansów publ. oraz 

innych umów o podobnym charakterze 
74 000,00 76 586,63 103,5 

    0770 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własności oraz prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości 2 240,00 2 234,55 99,8 

    0920 Pozostałe odsetki 150,00 153,03 102,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 260,00 260,00 100,0 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 125 455,00 117 383,84 93,6 

  75011   Urzędy Wojewódzkie 66 485,00 66 484,78 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administr. rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 66 483,00 66 481,68 100,0 

    2360 Dochody jedn. samorządu terytorialnego 

zw. z realizacją zadań z zakresu admin. 

rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami  2,00 3,10 155,0 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 
58 090,00 50 020,13 86,1 

    0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 41 962,17 83,9 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 760,00 728,03 95,8 

    2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 
6 230,50 6 230,44 100,0 

    2009 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 
1 099,50 1 099,49 100,0 

  75095   Pozostała działalność 880,00 878,93 99,9 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 880,00 878,93 99,9 

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI   I OCHRONY PRAWA 

ORAZ SĄDOWNICTWA 
67 330,00 66 015,71 98,0 
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  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa  1 287,00 1 286,74 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administr. rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 1 287,00 1 286,74 100,0 

  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów  i 

sejmiku województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 50 755,00 49 443,99 97,4 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administr. rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 50 755,00 49 443,99 97,4 

  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 288,00 15 284,98 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administr. rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami 15 288,00 15 284,98 100,0 

754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  10 160,00 10 158,03 100,0 

  75412   Ochotnicze straże pożarne  10 160,00 10 158,03 100,0 

    2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na 

dofinansowanie własnych zadań bieżacych 
10 000,00 9 999,93 100,0 

    8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 160,00 158,10 98,8 

756     DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, 

OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD 

INNYCH JEDNOSTEK 

NIEPOSIADAJĄCYCH 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 

WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH 

POBOREM 6 025 174,00 6 089 837,12 101,1 

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób 

fizycznych 2 250,00 2 338,27 103,9 

    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych, opłacony w formie karty 

podatkowej  2 250,00 2 338,27 103,9 

  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych 

jednostek organizacyjnych 626 194,00 623 001,86 99,5 

    0310 Podatek od nieruchomości 591 000,00 590 989,15 100,0 

    0320 Podatek rolny 427,00 427,00 100,0 

    0330 Podatek leśny 12 545,00 12 545,00 100,0 

    0340 Podatek od środków transportowych 14 000,00 16 158,00 115,4 

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000,00 1 692,00 24,2 

    0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 145,20 96,8 

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat  650,00 623,51 95,9 

    2680 Rekompensaty utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 422,00 422,00 100,0 
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  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku 

leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych 

oraz podatków i opłat lokalnych od osób 

fizycznych 1 370 070,00 1 398 045,49 102,0 

    0310 Podatek od nieruchomości 376 000,00 376 840,12 100,2 

    0320 Podatek rolny 367 000,00 369 681,57 100,7 

    0330 Podatek leśny 8 720,00 8 939,40 102,5 

    0340 Podatek od środków transportowych 385 000,00 399 885,09 103,9 

    0360 Podatek od spadków i darowizn 48 500,00 49 523,00 102,1 

    0430 Wpływy z opłaty targowej 87 700,00 90 867,00 103,6 

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 85 000,00 89 131,78 104,9 

    0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 4 583,80 114,6 

    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat  8 150,00 8 593,73 105,4 

  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących 

dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw 
565 918,00 567 673,11 100,3 

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 21 500,00 21 627,00 100,6 

    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu 86 000,00 82 931,55 96,4 

    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 

pobieranych przez jednostki samorządu 

terytorialnego na podstawie odrębnych 

ustaw 456 218,00 461 372,56 101,1 

    0690 Wpływy z różnych opłat 2 200,00 1 742,00 79,2 

  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących 

dochód budżetu państwa 3 460 742,00 3 498 778,39 101,1 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 429 742,00 3 467 808,00 101,1 

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 31 000,00 30 970,39 99,9 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 8 534 864,57 8 534 864,25 100,0 

  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorządu terytorialnego 
4 597 146,00 4 597 146,00 100,0 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 
4 597 146,00 4 597 146,00 100,0 

  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 
3 815 726,00 3 815 726,00 100,0 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 815 726,00 3 815 726,00 100,0 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 63 491,57 63 491,25 100,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 2,00 1,68 84,0 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżacych gmin (związków gmin) 59 415,75 59 415,75 100,0 

    6330 Dotacje celowe otrzymane  zbudżetu 

państwa na realizację inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych własnych gmin 

(zweiązków gmin) 
4 073,82 4 073,82 100,0 

  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla 

gmin 58 501,00 58 501,00 100,0 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 58 501,00 58 501,00 100,0 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 462 213,47 462 112,60 100,0 

  80101   Szkoły podstawowe 13 483,47 17 992,44 133,4 

    0690 Wpływy z róznych opłat 97,00 97,00 100,0 
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    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 
5 078,00 5 078,00 100,0 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 672,47 0,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 3 034,00 3 033,71 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  5 274,47 5 111,26 96,9 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 56 997,00 54 948,84 96,4 

    0830 Wpływy z usług 1 570,00 1 651,00 105,2 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżacych gmin (związków gmin) 54 359,00 52 229,84 96,1 

    2310 Dotacje celowe otrzymane  z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 
1 068,00 1 068,00 100,0 

  80104   Przedszkola 281 691,00 285 758,95 101,4 

    0830 Wpływy z usług 113 000,00 117 695,90 104,2 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 040,34 0,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 135,00 144,00 106,7 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżacych gmin (związków gmin) 164 284,00 162 606,71 99,0 

    2310 Dotacje celowe otrzymane  z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 
4 272,00 4 272,00 100,0 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 43 214,00 35 617,07 82,4 

    0830 Wpływy z usług 1 075,00 1 105,00 102,8 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżacych gmin (związków gmin) 41 071,00 33 444,07 81,4 

    2310 Dotacje celowe otrzymane  z gminy na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 1 068,00 1 068,00 100,0 

  80110   Gimnazja 11 798,00 13 325,69 112,9 

    0690 Wpływy z róznych opłat 18,00 18,00 100,0 

    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 

samorządu terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze 11 210,00 11 208,90 100,0 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 554,43 0,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów  570,00 544,36 95,5 

  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno - 

administracyjnej szkół 30,00 357,61 1 192,0 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 326,61 0,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 30,00 31,00 103,3 
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  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 55 000,00 54 112,00 98,4 

    0830 Wpływy z usług 55 000,00 54 112,00 98,4 

852     POMOC SPOŁECZNA 2 685 068,00 2 570 189,21 95,7 

  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 2 449 803,00 2 331 794,65 95,2 

    0690 Wpływy z róznych opłat 12,00 11,44 95,3 

    0920 Pozostałe odsetki 13 000,00 9 839,78 75,7 

    0970 Wpływy z różnych dochodów  18 000,00 10 461,00 58,1 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  2 409 791,00 2 299 560,00 95,4 

    2360 Dochody jedn. samorządu terytorialnego 

zw. z realizacją zadań z zakresu admin. 

rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami  9 000,00 11 922,43 132,5 

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 17 587,00 17 095,33 97,2 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  13 513,00 13 021,33 96,4 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 4 074,00 4 074,00 100,0 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 14 922,00 14 922,00 100,0 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 14 922,00 14 922,00 100,0 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 205,01 18,6 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  1 100,00 205,01 18,6 

  85216   Zasiłki stałe 59 030,00 59 030,00 100,0 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 59 030,00 59 030,00 100,0 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 38 789,00 44 910,80 115,8 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 6 121,80 0,0 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 38 789,00 38 789,00 100,0 

  85295   Pozostała działalność 103 837,00 102 231,42 98,5 

    0970 Wpływy z różnych dochodów  576,00 576,00 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie (związkom gmin) 

ustawami  82 661,00 81 055,42 98,1 
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    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 20 600,00 20 600,00 100,0 

854     EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 99 408,00 99 228,31 99,8 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 99 408,00 99 228,31 99,8 

    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin (związków gmin) 87 591,00 87 562,19 100,0 

    2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizaję zadań bieżących gmin 

z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości 

przez budżet państwa w ramach 

programów rządowych 11 817,00 11 666,12 98,7 

900     GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 27 692,00 27 257,11 98,4 

  90015   Oświatlenie ulic, placów i dróg 650,00 649,79 100,0 

    0970 Wpływy z różnych dochodów  650,00 649,79 100,0 

  90019   Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 26 500,00 25 783,34 97,3 

    0690 Wpływy z różnych opłat 26 500,00 25 783,34 97,3 

  90020   Wpływy i wydatki związane z 

gromadzeniem środków z opłat 

produktowych 542,00 823,98 152,0 

    0400 Wpływy z opłaty produktowej 542,00 823,98 152,0 

921     KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 13 433,00 13 433,00 100,0 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 13 433,00 13 433,00 100,0 

    2007 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich 
2 960,00 2 960,00 100,0 

    6207 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których 

mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 

6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 

środków europejskich  
10 473,00 10 473,00 100,0 

926     KULTURA FIZYCZNA 135,00 131,74 97,6 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 135,00 131,74 97,6 

    8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego 135,00 131,74 97,6 

      OGÓŁEM DOCHODY  20 040 002,03 19 964 884,58 99,6 

  W tym:       

dotacje związane z realizacją zadań  z 

zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych jednostce samorządu 

terytorialnego ustawami  3 058 632,72 2 943 930,66 96,2 
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Załącznik Nr 2 

       
       

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW 

BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK 

       
              

Dz. Rozdz. § Nazwa Plan po zmianach 
Wykonanie na 

31.12.2014r. 
% 

1 2 3 4       

010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 
2 781 342,25 2 653 090,74 95,4 

      W TYM:       

      ZADANIA ZLECONE 412 480,25 412 480,25 100,0 

  01008   Melioracje wodne 29 400,00 29 206,40 99,3 

    2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom 

niezalicznym do sektora finansów 

publicznych 29 400,00 29 206,40 99,3 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 628 000,00 1 505 653,51 92,5 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 61 017,00 36 961,50 60,6 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 949 075,00 892 815,45 94,1 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 607 408,00 571 401,89 94,1 

    6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych 
10 500,00 4 474,67 42,6 

  01030   Izby Rolnicze 7 740,00 7 353,84 95,0 

    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego 7 740,00 7 353,84 95,0 

  01095   Pozostała działalność 1 116 202,25 1 110 876,99 99,5 

      W tym:       

      Zadania zlecone 412 480,25 412 480,25 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 261,65 1 091,58 86,5 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 58,80 58,80 100,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 860,00 6 588,84 83,8 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,47 99,47 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 63 567,92 60 206,29 94,7 

    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 1 500,00 1 500,00 100,0 

    4430 Różne opłaty i składki 404 392,41 404 392,41 100,0 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 8 019,00 7 496,97 93,5 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 383 806,00 383 806,00 100,0 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 245 637,00 245 636,63 100,0 
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600     TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 439 799,00 1 391 462,83 96,6 

  60014   Drogi publiczne powiatowe 191 000,00 190 370,67 99,7 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 191 000,00 190 370,67 99,7 

  60016   Drogi publiczne gminne 1 229 829,00 1 193 092,16 97,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 058,00 115 958,17 96,6 

    4270 Zakup usług remontowych 45 000,00 38 087,88 84,6 

    4300 Zakup usług pozostałych 324 771,00 315 003,30 97,0 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 729 200,00 713 434,82 97,8 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 10 800,00 10 607,99 98,2 

  60095   Pozostała działalność 18 970,00 8 000,00 42,2 

    4300 Zakup usług pozostałych 18 970,00 8 000,00 42,2 

630     TURYSTYKA 71 500,00 67 713,80 94,7 

  63003   Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 71 500,00 67 713,80 94,7 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 1 500,21 75,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 64 500,00 61 213,59 94,9 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 5 000,00 5 000,00 100,0 

700     GOSPODARKA MIESZKANIOWA 323 400,00 249 273,92 77,1 

  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki 

mieszkaniowej 200 900,00 138 082,79 68,7 

    2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 

samorządowego zakładu budżetowego 45 900,00 9 840,00 21,4 

    6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorządowych zakadów budżetowych 155 000,00 128 242,79 82,7 

  70005   Gospodarka  gruntami i nieruchomościami 122 500,00 111 191,13 90,8 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400,00 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 9 651,36 56,8 

    4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 250,00 4 235,87 99,7 

    4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 26 250,00 25 600,00 97,5 

    4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 2 600,00 2 110,00 81,2 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 72 000,00 69 193,90 96,1 

710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 47 000,00 29 975,16 63,8 

  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego  47 000,00 29 975,16 63,8 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 0,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 900,00 700,00 36,8 

    4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 29 275,16 65,1 

750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 542 484,57 2 448 445,70 96,3 

W TYM:       

ZADANIA ZLECONE 66 483,00 66 481,68 100,0 

  75011   Urzędy wojewódzkie 66 483,00 66 481,68 100,0 

W tym:       

Zadania zlecone 66 483,00 66 481,68 100,0 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 513,00 54 513,00 100,0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 423,00 3 422,04 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 336,00 7 335,72 100,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 211,00 1 210,92 100,0 

  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 87 000,00 81 359,73 93,5 
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    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 77 000,00 73 033,30 94,8 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 2 440,34 81,3 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 478,16 91,3 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 407,93 40,8 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 2 220 291,57 2 159 722,80 97,3 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 3 600,00 2 960,00 82,2 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 216 469,57 1 204 182,47 99,0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 81 000,00 80 859,92 99,8 

    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 18 515,00 92,6 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 000,00 199 951,12 99,0 

    4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 683,93 683,93 100,0 

    4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 120,69 120,69 100,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 18 400,00 17 340,51 94,2 

    4127 Składki na Fundusz Pracy 97,48 97,48 100,0 

    4129 Składki na Fundusz Pracy 17,20 17,20 100,0 

    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych 12 100,00 12 006,00 99,2 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 500,00 34 141,33 93,5 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 3 978,60 3 978,59 100,0 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 702,10 702,11 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 111 241,00 96 942,54 87,1 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 470,50 1 470,44 100,0 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 259,50 259,49 100,0 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 12 000,00 10 154,38 84,6 

    4260 Zakup energii 25 000,00 19 436,14 77,7 

    4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 39 242,18 93,4 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 110,00 11,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 212 150,00 208 396,74 98,2 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 900,00 6 449,23 93,5 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 000,00 7 610,55 95,1 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 900,00 15 571,65 92,1 

    4410 Podróże służbowe  krajowe 43 000,00 42 260,23 98,3 

    4420 Podróże służbowe zagraniczne  300,00 255,26 85,1 

    4430 Różne opłaty i składki 47 850,00 46 808,62 97,8 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 33 051,00 31 296,00 94,7 

    4480 Podatek od nieruchomości 46 300,00 42 225,00 91,2 

    4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego 200,00 147,00 73,5 

    4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 5 000,00 4 889,00 97,8 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 12 000,00 10 642,00 88,7 

  75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 104 250,00 88 373,62 84,8 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 400,00 546,00 22,8 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00 3 046,03 29,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 65 850,00 62 791,59 95,4 
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    4307 Zakup usług pozostałych 17 500,00 17 500,00 100,0 

    4309 Zakup usług pozostałych 7 500,00 4 490,00 59,9 

    4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,0 

  75095   Pozostała działalność 64 460,00 52 507,87 81,5 

    2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorządu terytorialnego oraz 

związków gmin lub związków powiatów na 

dofinansowanie zadań bieżących 3 000,00 2 275,42 75,8 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 40 940,00 36 840,00 90,0 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 200,00 4 150,67 98,8 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 918,11 91,8 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 392,08 56,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 270,00 263,98 97,8 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 359,26 6,8 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 7 258,35 80,6 

751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ 

SĄDOWNICTWA 67 330,00 66 015,71 98,0 

W TYM:       

ZADANIA ZLECONE 67 330,00 66 015,71 98,0 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 287,00 1 286,74 100,0 

W tym:       

Zadania zlecone 1 287,00 1 286,74 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 188,74 99,9 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 098,00 1 098,00 100,0 

  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 
50 755,00 49 443,99 97,4 

      w tym:       

      Zadania zlecone 50 755,00 49 443,99 97,4 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 940,00 32 215,00 97,8 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 632,59 97,3 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 36,75 65,6 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 155,00 6 155,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 790,00 5 685,92 98,2 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 379,00 4 171,25 95,3 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 35,00 35,00 100,0 

    4410 Podróże służbowe krajowe 750,00 512,48 68,3 

  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 288,00 15 284,98 100,0 

W tym:       

Zadania zlecone 15 288,00 15 284,98 100,0 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 040,00 8 040,00 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383,00 382,49 99,9 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,08 93,4 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 985,00 2 985,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 676,00 3 675,02 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 148,00 147,60 99,7 

    4410 Podróże służbowe krajowe 42,00 41,79 99,5 
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754     BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
176 560,00 135 146,75 76,5 

  75405   Komendy Powiatowe Policji 
9 000,00 9 000,00 100,0 

    6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 

celowy na finansowanie lub dofinansowenie 

zadań inwestycyjnych 9 000,00 9 000,00 100,0 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 167 010,00 125 613,95 75,2 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 500,00 10 924,23 95,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 300,00 4 827,00 91,1 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 260,00 59 857,65 73,7 

    4270 Zakup usług remontowych 30 500,00 21 418,20 70,2 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00 790,00 52,7 

    4300 Zakup usług pozostałych 24 500,00 23 805,40 97,2 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 950,00 1 999,47 67,8 

    4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 1 992,00 26,6 

    6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów 

publicznych  2 000,00 0,00 0,0 

  75414   Obrona cywilna 550,00 532,80 96,9 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 
550,00 532,80 96,9 

757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 
158 543,00 130 885,42 82,6 

  75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego 150 240,00 130 885,42 87,1 

    8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą 

długu publicznego 5 000,00 2 449,85 49,0 

    8110 Odsetki od samorządowych papierów 

wartościowych lub zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu terytorialnego kredytów 

i pożyczek 
145 240,00 128 435,57 88,4 

  75704   Rozliczenia z tytułu poręczeń i grawancji 

udzielonych przez Skarb Państwa lub 

jednostkę samorządu terytorialnego 8 303,00 0,00 0,0 

    8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 8 303,00 0,00 0,0 

758     RÓŻNE ROZLICZENIA 
208 992,00 139 998,31 67,0 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 
140 032,00 139 998,31 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 
2,00 2,00 100,0 

    4580 Pozostałe odsetki 
38 548,00 38 547,73 100,0 

    4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 79 581,00 79 581,00 100,0 

    4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 21 901,00 21 867,58 99,8 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 
68 960,00 0,00 0,0 

    4810 Rezerwy 68 960,00 0,00 0,0 

801     OŚWIATA I WYCHOWANIE 
7 141 572,47 7 069 175,11 99,0 

      W TYM: 
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      ZADANIA ZLECONE 
5 274,47 5 111,26 96,9 

  80101   Szkoły podstawowe 3 761 903,47 3 729 556,24 99,1 

      w tym:       

      Zadania zlecone 5 274,47 5 111,26 96,9 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 148 455,00 148 143,46 99,8 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 207 768,00 2 206 879,80 100,0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 166 370,00 166 211,85 99,9 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 407 540,00 407 386,93 100,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 41 480,00 41 286,50 99,5 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 430,00 16 275,00 99,1 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 281 427,22 281 096,04 99,9 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 19 735,25 19 358,90 98,1 

    4260 Zakup energii 75 700,00 53 498,51 70,7 

    4270 Zakup usług remontowych 46 830,00 46 772,55 99,9 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 5 655,00 5 492,64 97,1 

    4300 Zakup usług pozostałych 51 410,00 50 872,81 99,0 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,00 1 403,40 82,6 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 580,00 1 376,14 87,1 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 7 650,00 6 262,51 81,9 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 410,00 2 001,64 83,1 

    4430 Różne opłaty i składki 3 050,00 3 038,00 99,6 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 134 783,00 134 783,00 100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 3 430,00 3 230,00 94,2 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 97 382,00 94 409,06 96,9 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 25 000,00 25 000,00 100,0 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 16 118,00 14 777,50 91,7 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 194 182,00 191 012,99 98,4 

    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorzadu terytorialnego 59 030,00 58 715,08 99,5 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 7 200,00 7 151,32 99,3 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 969,00 90 588,15 97,4 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 420,00 7 399,67 99,7 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 280,00 17 033,14 98,6 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 750,00 1 709,00 97,7 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 370,00 1 338,40 97,7 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 500,00 498,20 99,6 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 500,00 417,03 83,4 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 5 963,00 5 963,00 100,0 



74 

 

  80104   Przedszkola  1 004 426,00 989 921,14 98,6 

    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorzadu terytorialnego 48 170,00 47 075,13 97,7 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 29 270,00 29 262,61 100,0 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 541 890,00 541 887,00 100,0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 150,00 42 142,53 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 96 364,00 96 064,00 99,7 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 13 920,00 13 915,76 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 34 840,00 32 729,34 93,9 

    4220 Zakup środków żywności 41 200,00 41 124,92 99,8 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 340,00 340,00 100,0 

    4260 Zakup energii 38 350,00 28 249,68 73,7 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 740,00 731,00 98,8 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 910,00 5 879,88 99,5 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 450,00 90,0 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800,00 640,06 80,0 

    4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 559,99 93,3 

    4430 Różne opłaty i składki 1 910,00 1 904,00 99,7 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 32 772,00 32 772,00 100,0 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 63 000,00 62 558,67 99,3 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 11 700,00 11 634,57 99,4 

  80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 111 000,00 102 607,41 92,4 

    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorzadu terytorialnego 
3 830,00 3 827,97 99,9 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 7 360,00 7 353,35 99,9 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 261,00 64 478,90 89,2 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 060,00 5 047,19 99,7 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 100,00 11 881,82 98,2 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 780,00 1 620,16 91,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 911,01 95,9 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 500,00 423,01 84,6 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 150,00 75,0 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 6 884,00 6 884,00 100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 75,00 30,00 40,0 

  80110   Gimnazja 1 448 684,00 1 439 312,25 99,4 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 92 200,00 92 116,67 99,9 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 921 460,00 921 368,68 100,0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 930,00 79 921,54 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 184 510,00 184 509,37 100,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 21 550,00 21 549,57 100,0 
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    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 2 240,00 89,6 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 113,00 21 112,76 100,0 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 1 500,00 1 431,49 95,4 

    4260 Zakup energii 27 000,00 19 671,61 72,9 

    4270 Zakup usług remontowych 580,00 571,95 98,6 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 200,00 66,7 

    4300 Zakup usług pozostałych 27 670,00 27 524,58 99,5 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 930,00 4 988,88 84,1 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 750,00 2 479,48 90,2 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 437,67 87,5 

    4430 Różne opłaty i składki 1 660,00 1 657,00 99,8 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 56 761,00 56 761,00 100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 770,00 770,00 100,0 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 216 270,00 215 239,85 99,5 

    4300 Zakup usług pozostałych 216 270,00 215 239,85 99,5 

  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-

administracyjnej szkół 197 240,00 195 343,09 99,0 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 900,00 131 708,98 99,9 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 670,00 9 668,00 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 470,00 25 446,06 99,9 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 3 570,00 3 427,44 96,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 520,00 2 520,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 380,00 7 314,50 99,1 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 1 178,00 872,14 74,0 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 127,00 84,7 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4 780,81 95,6 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00 852,79 71,1 

    4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 601,37 85,9 

    4430 Różne opłaty i składki 220,00 212,00 96,4 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 3 282,00 3 282,00 100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 4 530,00 90,6 

  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12 930,00 11 827,06 91,5 

    4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,0 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 2 239,06 86,1 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 9 630,00 8 888,00 92,3 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 150 915,00 150 333,08 99,6 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 160,00 156,00 97,5 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 296,00 74 107,83 99,7 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 950,00 5 943,09 99,9 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 677,00 13 467,16 98,5 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 538,76 98,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 710,00 4 694,26 99,7 

    4220 Zakup środków żywności 48 000,00 47 964,48 99,9 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 179,50 89,8 
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    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 3 282,00 3 282,00 100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 90,00 0,00 0,0 

  80195   Pozostała działalność 44 022,00 44 022,00 100,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,0 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 42 222,00 42 222,00 100,0 

851     OCHRONA ZDROWIA 98 836,00 79 819,07 80,8 

  85153   Zwalczanie narkomanii 5 000,00 1 041,81 20,8 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 0,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,0 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 500,00 0,00 0,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,0 

    4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 401,81 57,4 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 800,00 640,00 80,0 

  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 93 836,00 78 777,26 84,0 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100,00 86,88 86,9 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00 245,57 98,2 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00 57 615,00 92,9 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 550,00 4 285,54 65,4 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 1 536,00 636,70 41,5 

    4300 Zakup usług pozostałych 16 850,00 14 372,86 85,3 

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 5 000,00 0,00 0,0 

    4410 Podróże służbowe krajowe 800,00 784,71 98,1 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 750,00 750,00 100,0 

852     POMOC SPOŁECZNA 3 697 375,73 3 420 625,67 92,5 

W TYM:       

ZADANIA ZLECONE 2 507 065,00 2 393 841,76 95,5 

  85201   Placówki opiekuńczo-wychowawcze 16 200,00 12 848,14 79,3 

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 16 200,00 12 848,14 79,3 

  85202   Domy pomocy społecznej 234 000,00 157 035,93 67,1 

    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu 

terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego 234 000,00 157 035,93 67,1 

  85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 1 000,00 840,00 84,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 840,00 840,00 100,0 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 120,00 0,00 0,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 40,00 0,00 0,0 

  85206   Wspieranie rodziny 13 000,00 10 549,02 81,1 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 9 580,00 79,8 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 969,02 96,9 

  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 2 462 391,00 2 336 633,15 94,9 
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w tym:       

Zadania zlecone 2 409 791,00 2 299 560,00 95,4 

    2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w 

art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 18 000,00 10 878,39 60,4 

    3110 Świadczenia społeczne 2 278 061,00 2 177 088,26 95,6 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 900,00 48 488,22 93,4 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 3 770,30 94,3 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 300,00 67 480,46 97,4 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 1 142,69 87,9 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 2 268,04 30,2 

    4300 Zakup usług pozostałych 11 550,00 9 798,70 84,8 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 700,00 591,43 84,5 

    4410 Podróże służbowe krajowe 700,00 610,84 87,3 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 1 550,00 1 550,00 100,0 

    4580 Pozostałe odsetki 13 530,00 9 960,70 73,6 

    4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 2 500,00 1 649,12 66,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 1 800,00 1 356,00 75,3 

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia radzinne oraz za osoby 

uczestniczące w  zajęciach  w centrum 

integracji społecznej 21 263,00 20 467,97 96,3 

      w tym:       

      Zadania zlecone 13 513,00 13 021,33 96,4 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 21 263,00 20 467,97 96,3 

  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe 176 993,00 164 342,94 92,9 

    3110 Świadczenia społeczne 176 993,00 164 342,94 92,9 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 35 300,00 25 900,32 73,4 

      w tym:       

      Zadania zlecone 1 100,00 205,01 18,6 

    3110 Świadczenia społeczne 35 300,00 25 900,32 73,4 

  85216   Zasiłki stałe 116 427,00 111 582,16 95,8 

    3110 Świadczenia społeczne 116 427,00 111 582,16 95,8 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 437 540,73 407 640,66 93,2 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 4 200,00 3 893,90 92,7 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 286 007,00 275 236,94 96,2 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 240,00 23 238,79 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 900,00 52 969,59 94,8 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 7 500,00 5 385,43 71,8 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 985,23 3 217,81 80,7 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 6 000,00 4 688,30 78,1 

    4260 Zakup energii 3 000,00 1 602,72 53,4 
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    4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 120,00 30,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 23 648,50 17 160,92 72,6 

    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 723,24 72,3 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 2 604,61 86,8 

    4370 Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 1 596,09 79,8 

    4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 1 917,32 54,8 

    4430 Różne opłaty i składki 600,00 487,00 81,2 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 7 060,00 7 060,00 100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 2 738,00 78,2 

  85295   Pozostała działalność 183 261,00 172 785,38 94,3 

      w tym:       

      Zadania zlecone 82 661,00 81 055,42 98,1 

    3110 Świadczenia społeczne 179 764,00 170 729,96 95,0 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 600,00 200,96 33,5 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110,00 36,55 33,2 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 0,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 422,00 1 593,41 65,8 

    4300 Zakup usług pozostałych 250,00 224,50 89,8 

    4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 0,00 0,0 

853     POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 206,27 206,27 100,0 

  85395   Pozostała działalność 206,27 206,27 100,0 

    2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 

wykorzystanych niezgodnie z 

przeznaczeniem lub wykorzystanych z 

naruszeniem procedur, o których mowa w 

art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości 206,27 206,27 100,0 

854     EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA 

303 615,00 295 779,39 97,4 

  85401   Świetlice szkolne 156 682,00 155 865,66 99,5 

    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodzeń 

6 580,00 6 423,24 
97,6 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 800,00 101 570,28 99,8 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 800,00 7 761,53 99,5 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 850,00 20 754,95 99,5 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 523,00 2 516,68 99,7 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 996,00 7 714,98 96,5 

    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

książek 

3 745,00 3 745,00 
100,0 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 105,00 101,00 96,2 

    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

5 213,00 5 213,00 
100,0 

    4700 Szkolenia pracowników niebędących 

członkami korpusu służby cywilnej 

70,00 65,00 
92,9 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 146 933,00 139 913,73 95,2 

    3210 Stypendia i zasiłki dla studentów 15 000,00 14 400,00 96,0 

    3240 Stypendia dla uczniów 120 116,00 113 847,61 94,8 

    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 11 817,00 11 666,12 98,7 
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900     GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA 1 083 165,77 966 117,00 89,2 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 39 000,00 38 934,65 99,8 

    4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego 39 000,00 38 934,65 99,8 

  90002   Gospodarka odpadami 491 039,00 432 343,20 88,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 491 039,00 432 343,20 88,0 

  90003   Oczyszczanie miast i wsi 77 800,00 60 988,92 78,4 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 550,00 1 323,69 85,4 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 950,00 7 812,76 87,3 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 200,00 659,85 15,7 

    4260 Zakup energii 10 000,00 6 600,59 66,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 53 100,00 44 592,03 84,0 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 191 326,77 176 005,58 92,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 206,28 79,3 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 1 200,00 80,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 874,77 37 531,67 80,1 

    4300 Zakup usług pozostałych 115 422,00 109 798,33 95,1 

    4307 Zakup usług pozostałych 19 089,00 19 088,51 100,0 

    4309 Zakup usług pozostałych 8 181,00 8 180,79 100,0 

  90015   Oświetlenie ulic placów i dróg 284 000,00 257 844,65 90,8 

    4260 Zakup energii 258 000,00 237 955,56 92,2 

    4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 389,09 87,8 

    4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,0 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 16 000,00 15 500,00 96,9 

921     KULTURA I OCHRONA 

DZIEDZICTWA NARODOWEGO 834 807,97 816 438,19 97,8 

  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 63 862,00 57 804,67 90,5 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 113,00 9 296,93 91,9 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 352,00 351,32 99,8 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 136,00 135,75 99,8 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 216,00 19 132,70 90,2 

    4217 Zakup materiałów i wyposażenia 675,00 647,41 95,9 

    4219 Zakup materiałów i wyposażenia 261,00 250,15 95,8 

    4300 Zakup usług pozostałych 20 834,00 18 791,41 90,2 

    4307 Zakup usług pozostałych 6 690,00 5 925,48 88,6 

    4309 Zakup usług pozostałych 2 585,00 2 289,52 88,6 

    4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 984,00 98,4 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 485 645,97 480 380,71 98,9 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 79 823,97 79 596,86 99,7 

    4260 Zakup energii 7 000,00 4 542,41 64,9 

    4270 Zakup usług remontowych 21 994,00 21 990,41 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 700,00 700,00 100,0 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 17 000,00 14 424,24 84,8 

    6057 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 233 578,00 233 578,00 100,0 

    6059 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 125 550,00 125 548,79 100,0 

  92116   Biblioteki 246 300,00 241 356,07 98,0 

    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej  instytucji kultury 246 300,00 241 356,07 98,0 

  92120   Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 39 000,00 36 896,74 94,6 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 0,0 
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    4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 578,10 57,8 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 
37 000,00 36 318,64 98,2 

926     KULTURA FIZYCZNA 291 199,00 282 322,15 97,0 

  92601   Obiekty sportowe 114 886,00 106 326,44 92,5 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 8 157,00 99,5 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 186,00 27 352,40 90,6 

    4260 Zakup energii 13 500,00 10 957,02 81,2 

    4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 159,90 6,4 

    4300 Zakup usług pozostałych 56 500,00 55 700,12 98,6 

    6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 4 000,00 4 000,00 100,0 

  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej  176 313,00 175 995,71 99,8 

    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom 125 000,00 125 000,00 100,0 

    3040 Nagrody o charakterze szczególnym 

niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 2 300,00 92,0 

    3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00 6 000,00 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00 50,71 33,8 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 850,00 6 832,00 99,7 

    4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 13 500,00 100,0 

    6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

budżetowych 22 313,00 22 313,00 100,0 

      OGÓŁEM: 21 267 729,03 20 242 491,19 95,2 

W TYM:       

Dotacje celowe przekazywane z budzetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami 3 058 632,72 2 943 930,66 96,2 
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    Załącznik Nr 3 

 

 

INWESTYCJE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ W  

2014 ROKU ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW MAJĄTKOWYCH 

 

Wydatki inwestycyjne oraz nakłady majątkowe planowane w wysokości 4 108 103,00 zł zostały wykonane w wysokości 3 928 505,75 zł, tj. w 95,6 %. 

Źródłem wydatków inwestycyjnych są: 

- środki własne w wysokości 1 792 293,93 zł, co stanowi 45,6% zrealizowanych wydatków inwestycyjnych;  

- pożyczki w wysokości 1 801 258,23 zł, co stanowi 45,9% wykonanych wydatków inwestycyjnych; 

- dotacje w wysokości 334 953,59 zł, co stanowi 8,5 % wykonanych wydatków inwestycyjnych. 

 

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz wydatków majątkowych ukształtowało się w następujący sposób: 

 
Lp

. 

Dział, rozdział, 

paragraf 
Nazwa zadania 

Plan na 2014 

rok 

Wykonanie % Opis rzeczowy zadania 

1. Dz. 010, Rozdz. 01010 

§ 6050, 6057, 6059 

Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy Koźminek 

1 580 000,00 1 464 217,34 92,7 Poniesione wydatki dotyczą kontynuacji zadania 

polegającego na budowie 180 przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy.  Zadanie 

realizowane w latach 2013 – 2015. W bieżącym 

roku oddane zostało 117 sztuk przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Zakończenie zaplanowane 

na maj 2015r.  

Wydatki sfinansowano ze środków własnych w 

wysokości 280 203,11 zł, pożyczki z WFOŚiGW w 

Poznaniu w wysokości 291198,78 zł oraz pożyczki 

na wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa 

w wysokości 892 815,45 zł. 

Na zadanie przyznano gminie dofinansowanie  w 

ramach PROW na lata 2007 – 2013, Działania 321 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” w wysokości 1 605 238 zł. 

Przedmiotowe środki wpłyną do budżetu po 

całkowitym rozliczeniu projektu w formie 

refundacji. 

2. Dz. 010, Rozdz.01010 

§ 6050 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. 

Nakwasińskiej – w kierunku Nowego 

Nakwasina” 

12 500,00 12 423,00 99,4 Wydatki dotyczyły częściowego wykonania 

projektu dokumentacji techniczno-kosztorysowej 

sieci o długości około 1,85 km. W badanym okresie 

wykonano opracowanie materiałów geodezyjnych. 

Reszta prac zostanie zrealizowana do końca maja 

2015r. Wydatki roku 2014 sfinansowano ze 
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środków własnych gminy. 

3. Dz. 010, Rozdz. 01010 

§ 6050 

Przebudowa sieci wodociągowej na 

terenie gminy Koźminek w 

miejscowościach Koźminek i 

Chodybki 

25 000,00 24 538,50 98,2 W ramach zadania wykonano częściowo 

dokumentację projektową wraz z mapami na 

przebudowę sieci wodociągowej o długości około 

5,6 km. Projekt zostanie zrealizowany do końca 

października 2015r. ze środków własnych gminy.  

4. Dz. 010, Rozdz. 01010 

§ 6230 

Dofinansowanie do przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

10 500,00 4 474,67 42,6 Wydatki na dofinansowanie do przydomowych 

oczyszczalni ścieków zostały realizowane  ze 

środków własnych gminy stosownie do wniosków 

(4 szt) składanych przez mieszkańców.  

5. Dz. 010, Rozdz. 01095 

§ 6050, 6057, 6059 

Przebudowa targowiska gminnego w 

Koźminku 

637 462,00 636 939,60 99,9 Zaplanowane wydatki dotyczyły utwardzenia placu 

targowego i utworzenia czterech stref handlowych z 

podziałem na asortyment sprzedawanych wyrobów 

i produktów, utworzeniu ciągów komunikacyjnych, 

miejsc postojowych oraz kontenera sanitarnego 

wraz z ogrodzeniem całości placu. Zadanie zostało 

zrealizowane i sfinansowane w badanym okresie ze 

środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

z budżetu państwa w wysokości 383 666,00 zł oraz 

środków własnych gminy w kwocie 253 273,60 zł. 

Na zadanie przyznano gminie dofinansowanie  w 

ramach PROW na lata 2007 – 2013, Działania 321 

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności 

wiejskiej” w wysokości 396 181 zł. Przedmiotowe 

środki wpłyną do budżetu po całkowitym 

rozliczeniu projektu w formie refundacji. 

 Ogółem Dz. 010   2 265 462,00 2 142 593,11 94,6  

6. Dz. 600, Rozdz. 60014 

§ 6050 

Przebudowa drogi nr 4594 P w 

miejscowościach: Sokołówka i Zosina, 

drogi powiatowej nr 4617 P w 

miejscowości Oszczeklin oraz drogi 

powiatowej nr 4607 P w miejscowości 

Dębsko w zakresie chodnika 

191 000,00 190 370,67 99,7 Zadanie powierzone gminie przez Powiat Kaliski. 

Polegało na wybudowaniu chodników w 

miejscowościach Dębsko i Oszczeklin o łącznej 

długości 230 mb. oraz Sokołówka i Zosina o 

łącznej długości 610 mb. wraz ze zjazdami. 

Inwestycja została zrealizowana ze środków 

własnych w wysokości 95 185,34 zł oraz dotacji z 

Powiatu Kaliskiego w wysokości 95 185,33 zł. 

7. Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050 

Przebudowa nawierzchni dróg 

gminnych w miejscowościach: 

Pietrzyków i Smółki 

282 000,00 281 852,99 99,9 Zadanie polegało na wykonaniu przebudowy dróg 

gminnych z nawierzchni tłuczniowej o długości 2,5 

km. Na przedmiotowe zadanie gmina otrzymała 

dofinansowanie z budżetu Województwa 

Wielkopolskiego w wysokości 129 000 zł. Reszta 

wydatków w kwocie 152 852,99 zł pochodziła z 

budżetu gminy. 

8. Dz. 600, Rozdz. 60016 Budowa parkingu dla samochodów 14 500,00 14 409,35 99,4 Poniesione wydatki dotyczyły opracowania 
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§ 6050 osobowych na działce 381 w 

Koźminku 

dokumentacji technicznej na budowę parkingu o 

pow. 1690 m2 z kostki brukowej. Zadanie 

sfinansowano ze środków własnych gminy.  

9. Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050 

Przebudowa istniejącej nawierzchni 

odcinka ul. Słowackiego w m. 

Koźminek 

83 000,00 82 625,63 99,5 Zadanie polegało na wykonaniu jezdni oraz 

parkingów na części ulicy Słowackiego w 

Koźminku o długości 75 mb. Nawierzchnia jezdni 

oraz parkingów została wykonana z kostki 

brukowej. Inwestycja sfinansowana ze środków 

własnych gminy. 

10. Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050  

Przebudowa nawierzchni ul. 

Kopernika w m. Koźminek w zakresie 

chodnika i miejsc postojowych 

63 000,00 62 819,98 99,7 Zadanie polegało na poszerzeniu istniejącej 

nawierzchni jezdni oraz wykonaniu nowych 

chodników. Nawierzchnię jezdni oraz chodnika 

wykonano z kostki brukowej. Inwestycja 

sfinansowana ze środków własnych gminy. 

11. Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050 

Przebudowa drogi dojazdowej do 

targowiska gminnego w m. Koźminek 

w zakresie miejsc postojowych 

46 500,00 46 302,86 99,6 Zaplanowane wydatki dotyczyły wykonania w 

istniejącym pasie drogi gminnej miejsc 

postojowych o nawierzchni z tłucznia kamiennego 

na podbudowie z kruszywa naturalnego. 

Sfinansowano ze środków własnych gminy. 

12. Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050 

Przebudowa nawierzchni ulic: 

Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów 

Getta Warszawskiego w m. Koźminek 

45 000,00 44 999,99 100,0 W ramach zadania wykonano dokumentację 

techniczno-kosztorysową. Zadanie zostało 

finansowane ze środków własnych gminy. 

13. 

 

 

Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050 

Przebudowa nawierzchni drogi 

gminnej w miejscowości Młynisko, 

działka nr 173 

40 000,00 32 210,00 80,5 Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o 

długości 68 mb z kruszywa łamanego. Zostało 

zrealizowane ze środków przekazanych przez 

Nadleśnictwo Kalisz w wysokości 25 768,26 zł  

oraz środków własnych gminy w kwocie 6 441,74 

zł. 

14. 

 

 

 

Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6050 

Przebudowa nawierzchni drogi 

gminnej w miejscowości Nowy 

Nakwasin 

155 200,00 148 214,02 95,5 Zadanie polegało na przebudowie drogi gminnej o 

długości 1410 mb o nawierzchni z kruszywa 

łamanego o grubości 10 cm. Na przedmiotowe 

zadanie gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu 

Województwa Wielkopolskiego w wysokości 85 

000 zł. Reszta wydatków w kwocie 63 214,02 zł 

pochodziła z budżetu gminy. 

15. Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6060 

Zakup wykaszarki spalinowej wraz z 

osprzętem 

5 000,00 4 949,99 99,0 Zakup wykaszarki w celu utrzymania w należytym 

stanie poboczy dróg gminnych sfinansowano ze 

środków własnych gminy. 

16. 

 

Dz. 600, Rozdz. 60016 

§ 6060 

Zakup wiaty przystankowej 5 800,00 5 658,00 97,6 W ramach zadania dokonano zakupu wiaty 

przystankowej w miejscowości Moskurnia. 

Wydatek sfinansowano ze środków własnych 

gminy. 

 Ogółem Dz. 600  931 000,00 914 413,48 98,2  
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17. Dz. 630, Rozdz. 63003 

§ 6050 

Zbiornik Murowaniec- Centrum 

rekreacji, aktywnego wypoczynku i 

edukacji ekologicznej 

5 000,00  5 000,00 100,0 W ramach zadania sfinansowano ze środków 

własnych wydatki na koncepcję zagospodarowanie 

obrzeży zbiornika Murowaniec. Wykonanie 

dokumentacji oraz infrastruktury wokół zbiornika 

przewidziane w kolejnych latach. 

 Ogółem Dz. 630  5 000,00 5 000,00 100,0  

18. 

 

Dz. 700, Rozdz. 70004 

§ 6210 

 

Rozbudowa sieci wodociągowej w 

Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa 

125 000,00 104 553,29 83,6 Projekt dotyczył dotacji dla zakładu budżetowego 

na budowę sieci wodociągowej o długości 720 mb. 

wraz  z odtworzeniem istniejącej nawierzchni 

rowów i poboczy. Zadanie sfinansowane ze 

środków własnych gminy. 

19. 

 

Dz. 700, Rozdz. 70004 

§ 6210 

Rozbudowa sieci wodociągowej ul. 

Ogrodowa w Koźminku 

20 000,00 19 439,50 97,2 Planowane środki dotyczyły dotacji dla zakładu 

budżetowego na wykonanie sieci wodociągowej o 

długości 165 mb. Wydatek poniesiony ze środków 

własnych gminy. 

20. 

 

 

Dz. 700, Rozdz. 70004 

§ 6210 

Budowa budynku gospodarczego i 

rozbiórka istniejącego przy Pl. 

Wolności 4 w Koźminku 

10 000,00 4 250,00 42,5 Planowane środki dotyczyły dotacji dla zakładu 

budżetowego na wykonanie dokumentacji 

techniczno-kosztorysowej odnośnie rozbiórki 

starego i budowy nowego budynku gospodarczego. 

Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy. 

21. 

 

 

Dz. 700, Rozdz. 70005 

§ 6060 

Zakup prawa użytkowania 

wieczystego nieruchomości gruntowej, 

oznaczonej jako działka 609/22 

położonej w Koźminku przy ul. 

Mielęckiego 

72 000,00 69 193,90 96,10 Poniesione wydatki dotyczą zakupu prawa 

użytkowania wieczystego gruntu działki nr 609/22 

o powierzchni 1,5114 ha będącej przedmiotem 

sprzedaży przez użytkowania wieczystego 

ENERGA OPERATOR SA. Wydatek poniesiony 

ze środków własnych gminy. 

 Ogółem Dz. 700  227 000,00 197 436,69 87,0  

22. 

 

Dz. 754, Rozdz. 75405   

§ 6170 

Zakup samochodu osobowego w 

wersji oznakowanej dla Komisariatu 

Policji w Koźminku-KMP w Kaliszu 

9 000,00 9 000,00 100,0 W ramach wydatków udzielona została z budżetu 

gminy dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej 

w Poznaniu w celu dokonania zakupu samochodu 

dla Komisariatu Policji w Koźminku.  

23. 

 

 

Dz. 754, Rozdz. 75412 

§ 6230 

Poprawa bezpieczeństwa 

środowiskowego i ekologicznego na 

obszarze województwa 

wielkopolskiego poprzez zakup 

samochodów dla OSP w ramach 

KSRG – etap III 

2 000,00 0,00 - Zaplanowane środki odnośnie  dofinansowania do  

zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

jednostki OSP Koźminek, która zabezpiecza 

ochronę przeciwpożarową gminy nie zostały 

wykorzystane. Zaplanowano je na wykonanie 

specyfikacji technicznej, którą sfinansował Oddział 

Wojewódzki Związku OSP RP będący 

beneficjentem przedmiotowego projektu w ramach 

WRPO.   

 Ogółem Dz. 754  11 000,00 9 000,00 81,8  

24. Dz. 801, Rozdz. 80101 

§ 6050 

Kompleks sportowo-rekreacyjny w 

miejscowości Koźminek 

3 000,00 2 460,00 82,0 Zrealizowane wydatki dotyczą budowy placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Koźminku. Na 

przedmiotowe zadanie gmina  pozyskała środki 
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europejskie w ramach PROW w kwocie 74 178 zł. 

Inwestycja będzie realizowana w I kwartale 2015r. 

Poniesione w omawianym okresie wydatki 

dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej i 

sfinansowano je ze środków własnych gminy.  

25. Dz. 801, Rozdz. 80101   

§ 6050, 6057, 6059 

Kompleks edukacyjno-sportowy w 

miejscowości Nowy Nakwasin 

53 500,00 51 786,33 96,8 Poniesione wydatki dotyczą organizacji placu 

zabaw przy Szkole Podstawowej w Nowym 

Nakwasinie. Na przedmiotowe zadanie przyznano 

gminie dofinansowanie w ramach PROW w kwocie 

25 000 zł.  Wydatki poniesione w omawianym 

okresie pochodziły ze środków własnych gminy. 

Środki europejskie zostaną przekazane gminie w 

formie refundacji po całkowitym rozliczeniu 

projektu. 

26. 

 

Dz. 801, Rozdz. 80101 

§6050 

Przebudowa sanitariatów w Szkole 

Podstawowej w Moskurni 

82 000,00 79 940,23 97,5 W ramach zadania zrealizowana została 

przebudowa istniejących sanitariatów w budynku 

szkoły wraz z montażem nowego wyposażenia. 

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy. 

27. 

 

Dz. 801, Rozdz. 80104 

§6050 

Rekreacyjny skwerek dla 

najmłodszych 

63 000,00 62 558,67 99,3 Zadanie dotyczyło budowy placu zabaw przy 

przedszkolu w Koźminku. Zadanie zostało 

zrealizowane ze środków własnych gminy. 

28. Dz. 801, Rozdz. 80104 

§6060 

Doposażenie rekreacyjnego skwerku 

dla najmłodszych w dodatkowe 

elementy 

11 700,00 11 634,57 99,4 W ramach zadania dokonano zakupu dodatkowych 

urządzeń zabawowych na plac zabaw przy 

przedszkolu w Koźminku. Wydatek został 

sfinansowany ze środków własnych gminy. 

 Ogółem Dz. 801  213 200,00 208 379,80 97,7  

29. Dz. 900, Rozdz. 90015 

§ 6050 

Budowa oświetlenia drogowego na 

terenie Gminy Koźminek w 

miejscowościach Dębsko przy drodze 

wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. 

Akacjowa 

16 000,00 15 500,00 96,9 Poniesione wydatki dotyczą wykonania 

dokumentacji techniczno-kosztorysowej na 

wykonanie lamp. Projekt został sfinansowany ze 

środków własnych gminy. Dalsza realizacja 

planowana jest w 2015r. 

 Ogółem Dz. 900  16 000,00 15 500,00 96,9  
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30. Dz. 921 Rozdz. 92109 

§ 6050, 6057, 6059 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa 

budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Dąbrowa 

362 668,00 360 784,22 99,5 Zadanie polegało na generalnym remoncie obiektu 

wraz z dobudową tarasu i sanitariatów, wymianą 

instalacji wodno – kanalizacyjnej, CO i wentylacji, 

wykonaniu ocieplenie oraz wymianie okien i 

drzwi.. Wydatki poniesione w omawianym okresie 

sfinansowano ze środków pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie z budżetu państwa w 

wysokości 233 578 zł oraz ze środków własnych w 

kwocie 127 206,22 zł.  

Na przedmiotowe zadanie przyznano gminie 

dofinansowanie w ramach działania „Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w 

wysokości 236 938 zł. Przedmiotowe środki 

wpłyną do budżetu po całkowitym rozliczeniu 

projektu w formie refundacji. 

31. Dz. 921, Rozdz. 92109 

§ 6050 

„Rodzice w świetlicy-dzieci w 

piaskownicy” Sołeckie Centrum 

Integracji Społecznej w Dąbrowie 

2 460,00 2 460,00 100,0 Zadanie dotyczy budowy placu zabaw z 

elementami zabawowymi oraz elementami małej 

architektury. W ramach wydatków wykonana 

została dokumentacja techniczno – kosztorysowa. 

Kontynuacja przewidziana na rok 2015. 

32. Dz. 921, Rozdz. 92109 

§ 6050 

Budowa miejsc parkingowych przy 

świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Dąbrowa 

11 000,00 10 306,81 93,6 Zadanie dotyczyło dobudowy 4 miejsc 

parkingowych oraz poszerzenia istniejącego 

parkingu przy świetlicy wiejskiej w Dąbrowie. 

Zrealizowano ze środków własnych gminy. 

33. 

 

Dz. 921, Rozdz. 92120 

§ 6050 

Konserwacja i restauracja 

zabytkowego dworu w Koźminku 

22 000,00 21 525,00 97,8 W ramach zadania wykonano inwentaryzację i 

ekspertyzę techniczną więźby dachowej, pokrycia 

dachowego oraz stropów wraz z harmonogramem 

planowanych prac odnośnie odnowienia 

zabytkowego dworu w Koźminku. Wydatek 

poniesiony ze środków własnych gminy.   

34. 

 

Dz. 921, Rozdz. 92120 

§ 6050 

Wykonanie systemu telewizji 

dozorowej zabytkowego dworu w 

Koźminku 

15 000,00 14 793,64 98,6 Zadanie polegało na wykonaniu zewnętrznego 

monitoringu obiektu. Wydatek poniesiony ze 

środków własnych gminy. 

 Ogółem Dz. 921  413 128,00 409 869,67 99,2  

35. 

 

 

 

Dz. 926, Rozdz.92601  

§ 6050 

Miejsce spotkań dla aktywnych w 

Koźminku 

2 000,00 2 000,00 100,0 Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektu 

siłowni zewnętrznej na obiektach sportowych w 

Koźminku przy ulicy Nakwasińskiej. Wydatek 

poniesiony ze środków własnych gminy. 

36. 

 

 

Dz. 926, Rozdz.92601  

§ 6050 

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w 

Koźminku 

2 000,00 2 000,00 100,0 Poniesione wydatki dotyczą opracowania projektu 

ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej usytuowanej w 

lesie w Koźminku przy ulicy Nakwasińskiej. 

Wydatek poniesiony ze środków własnych gminy. 
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37. 

 

 

Dz. 926, Rozdz.92605  

§ 6060 

Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i 

młodzieży z terenu sołectwa 

Koźminek 

 

 

22 313,00 22 313,00 100,0 W ramach zadania dokonano zakupu 2 rowerów dla 

dzieci i młodzieży uprawiających kolarstwo. 

Wydatek poniesiony został ze środków własnych 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Koźminek. 

 Ogółem Dz. 926  26 313,00 26 313,00 100,0  

 Ogółem nakłady 

majątkowe 

 4 108 103,00 3 928 505,75 95,6  
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Załącznik nr 4 
 

       

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW  ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z 

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM 

 ZA  2014 ROK 

       

Dział Rozdział § Wyszczególnienie 

Plan dotacji na 

2014 rok 

Wykonanie 

dotacji na 

31.12.2014r. % 

1 2 3 4 5 6 7 

010     Rolnictwo i łowiectwo 412 480,25 412 480,25 100,0 

  01095   Pozostała działalność 412 480,25 412 480,25 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

412 480,25 412 480,25 100,0 

750     Administracja publiczna 66 483,00 66 481,68 100,0 

  75011   Urzędy wojewódzkie 66 483,00 66 481,68 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

66 483,00 66 481,68 100,0 

751     Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

67 330,00 66 015,71 98,0 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 287,00 1 286,74 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

1 287,00 1 286,74 100,0 

  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

50 755,00 49 443,99 97,4 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

50 755,00 49 443,99 97,4 

  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 288,00 15 284,98 100,0 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

15 288,00 15 284,98 100,0 

801     Oświata i wychowanie 5 274,47 5 111,26 96,9 

  80101   Szkoły Podstawowe 5 274,47 5 111,26 96,9 
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    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

5 274,47 5 111,26 96,9 

852     Pomoc społeczna 2 507 065,00 2 393 841,76 95,5 

  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2 409 791,00 2 299 560,00 95,4 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

2 409 791,00 2 299 560,00 95,4 

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

13 513,00 13 021,33 96,4 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

13 513,00 13 021,33 96,4 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 205,01 18,6 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

1 100,00 205,01 18,6 

  85295   Pozostała działalność 82 661,00 81 055,42 98,1 

    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminom (związkom gmin) 

ustawami. 

82 661,00 81 055,42 98,1 

RAZEM 3 058 632,72 2 943 930,66 96,2 
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Załącznik Nr 5 

                                                                                                                                                      

      

       

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU  WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z 

ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM ZA 2014 ROK 

       

       

Dział Rozdział § Wyszczególnienie 

Plan dotacji na 

2014 rok 

Wykonanie 

dotacji na 

31.12.2014r. % 

1 2 3 4 5 6 7 

010     Rolnictwo i łowiectwo 412 480,25 412 480,25 100,0 

  01095   Pozostała działalność 412 480,25 412 480,25 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 601,65 601,65 100,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 58,80 58,80 100,0 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00 3 500,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99,47 99,47 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 827,92 3 827,92 100,0 

    4430 Różne opłaty i składki 404 392,41 404 392,41 100,0 

750     Administracja publiczna 66 483,00 66 481,68 100,0 

  75011   Urzędy wojewódzkie  66 483,00 66 481,68 100,0 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 513,00 54 513,00 100,0 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 423,00 3 422,04 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 336,00 7 335,72 100,0 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 211,00 1 210,92 100,0 

751     Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz sądownictwa 

67 330,00 66 015,71 98,0 

  75101   Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

1 287,00 1 286,74 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 189,00 188,74 99,9 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 098,00 1 098,00 100,0 

  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

50 755,00 49 443,99 97,4 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 32 940,00 32 215,00 97,8 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 650,00 632,59 97,3 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 56,00 36,75 65,6 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 155,00 6 155,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 790,00 5 685,92 98,2 

    4300 Zakup usług pozostałych 4 379,00 4 171,25 95,3 

    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych świadczonych w 

ruchomej publicznej sieci telefonicznej 

35,00 35,00 100,0 

    4410 Podróże służbowe krajowe  750,00 512,48 68,3 

  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 15 288,00 15 284,98 100,0 

    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 040,00 8 040,00 100,0 

    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 383,00 382,49 99,9 
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    4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00 13,08 93,4 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 985,00 2 985,00 100,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 676,00 3 675,02 100,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 148,00 147,60 99,7 

    4410 Podróże służbowe krajowe  42,00 41,79 99,5 

801     Oświata i wychowanie 5 274,47 5 111,26 96,9 

  80101   Szkoły podstawowe 5 274,47 5 111,26 96,9 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52,22 37,51 71,8 

    4240 Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 

5 222,25 5 073,75 97,2 

852     Pomoc społeczna 2 507 065,00 2 393 841,76 95,5 

  85212   Świadczenia rodzinne, świadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

2 409 791,00 2 299 560,00 95,4 

    3110 Świadczenia społeczne 2 278 061,00 2 177 088,26 95,6 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  42 800,00 40 599,76 94,9 

    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00 3 770,30 94,3 

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 68 800,00 67 333,62 97,9 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 200,00 1 122,91 93,6 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 2 268,04 30,2 

    4300 Zakup usług pozostałych 6 900,00 6 847,60 99,2 

    4580 Pozostałe odsetki 530,00 529,51 99,9 

  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej, 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w 

centrum integracji społecznej 

13 513,00 13 021,33 96,4 

    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 13 513,00 13 021,33 96,4 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1 100,00 205,01 18,6 

    3110 Świadczenie społeczne  1 100,00 205,01 18,6 

  85295   Pozostała działalność 82 661,00 81 055,42 98,1 

    3110 Świadczenie społeczne  79 164,00 79 000,00 99,8 

    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  600,00 200,96 33,5 

    4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 110,00 36,55 33,2 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 0,00 0,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 422,00 1 593,41 65,8 

    4300 Zakup usług pozostałych 250,00 224,50 89,8 

    4410 Podróże służbowe krajowe  100,00 0,00 0,0 

RAZEM 3 058 632,72 2 943 930,66 96,2 
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Załącznik nr 6 
 

      

      SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  PLANU DOTACJI UDZIELANYCH  Z  

BUDŻETU GMINY KOŹMINEK ZA 2014 ROK 

 

      

      I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 

   

      Lp. Klasyfikacja          

(dział/rozdział/par

agraf) 

Treść Plan na 2014r. Wykonanie na 

31.12.2014r. 

% 

DOTACJE  PODMIOTOWE 

1. 921/92116/2480  
Dotacja podmiotowa dla Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Koźminku 
237 000,00 237 000,00 100,0 

DOTACJE PRZEDMIOTOWE 

1. 700/70004/2650 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Koźminku 
45 900,00 9 840,00 21,4 

DOTACJE CELOWE 

1. 700/70004/6210 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Koźminku 
155 000,00 128 242,79 82,7 

2. 801/80103/2310 Gmina Ceków - Kolonia 8 200,00 8 160,00 99,5 

3. 801/80103/2310 Gmina Lisków 1 800,00 1 776,24 98,7 

4. 801/80103/2310 Gmina Opatówek 48 000,00 47 751,16 99,5 

5. 801/80103/2310 Gmina Szczytniki 1 030,00 1 027,68 99,8 

6. 801/80104/2310 Miasto Kalisz 14 270,00 14 096,57 98,8 

7. 801/80104/2310 Gmina Lisków 23 600,00 22 934,00 97,2 

8. 801/80104/2310 Gmina Turek 6 300,00 6 106,32 96,9 

9. 801/80104/2310 Gmina Opatówek 4 000,00 3 938,24 98,5 

10. 801/80106/2310 Gmina Goszczanów 3 830,00 3 827,97 99,9 

11. 921/92116/2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Koźminku 9 300,00 4 356,07 46,8 

Razem 558 230,00 489 057,04 87,6 

      

      II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 

   

      Lp. Klasyfikacja          

(dział/rozdział/par

agraf) 

Treść Plan na 2014r. Wykonanie na 

31.12.2014r. 

% 

DOTACJE CELOWE 

1. 010/01008/2830 Dotacja celowa dla spółki wodnej 29 400,00 29 206,40 99,3 

2. 010/01010/6230 

Dotacje celowe udzielane na 

dofinansowanie do przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

10 500,00 4 474,67 42,6 

3. 754/75412/6230 

Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i 

ekologicznego na obszarze województwa 

wielkopolskiego poprzez zakup 

samochodów dla OSP w ramach KSRG         

- etap III 

2 000,00 0,00 0,0 

4. 926/92605/2820 
Dotacja na realizację zadań w dziedzinie 

kultury fizycznej i sportu 
125 000,00 125 000,00 100,0 

Razem 166 900,00 158 681,07 95,1 
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Załącznik nr 7 
 

     

     SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I  

ROZCHODÓW GMINY KOŹMINEK ZA 2014 ROK 

     

     

     

     Lp. TREŚĆ PLAN WYKONANIE % 

I. PRZYCHODY 2 611 052,00 3 305 639,62 126,6 

1. Kredyty i pożyczki 1 801 260,00 1 801 258,23 100,0 

  w tym na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 510 061,00 1 510 059,45 100,0 

2. Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 

2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 809 792,00 1 499 152,94 185,1 

3. Spłata pożyczek udzielonych 
0,00 5 228,45 0,0 

II. ROZCHODY 1 383 325,00 1 382 508,25 99,9 

1. Spłaty kredytów i pożyczek  1 316 000,00 1 315 998,91 100,0 

   w tym na realizację programów i projektów 

realizowanych z udziałem środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 
774 926,00 774 925,71 100,0 

2. Pożyczki udzielone 67 325,00 66 509,34 98,8 
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Załącznik Nr 8 

 
       

       

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT OKREŚLONYCH W USTAWIE 

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WYDATKÓW NA FINANSOWANIE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH 

Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA ZA 2014 ROK 

       

       

Dział Rozdział § Nazwa 

Plan na 

2014r. 

Wykonanie 

na 2014r. % 

I. DOCHODY 

900     

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 26 500,00 25 783,34 97,3 

  90019   

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 26 500,00 25 783,34 97,3 

    0690 Wpływy z różnych opłat 26 500,00 25 783,34 97,3 

RAZEM 26 500,00 25 783,34 97,3 

II. WYDATKI 

010     ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10 500,00 4 474,67 42,6 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 500,00 4 474,67 42,6 

    6230 

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych 

do sektora finansów publicznych 10 500,00 4 474,67 42,6 

900     

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 32 874,00 14 027,00 42,7 

  90003   Oczyszczanie miast i wsi 9 000,00 1 607,85 17,9 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 659,85 33,0 

    4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 948,00 13,5 

  90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 23 874,00 12 419,15 52,0 

    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 874,00 12 419,15 59,5 

    4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 0,00 0,0 

RAZEM 43 374,00 18 501,67 42,7 
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Załącznik Nr 9 

 
          

          SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014 ROKU 

          

          

 

Lp. Nazwa sołectwa Nazwa przedsięwzięcia Dział Rozdział Paragraf Plan 
Wykonanie na 

31.12.2014r. 
% 

 
1. Marianów Usunięcie i uzupełnienie ubytków na drodze gminnej 600 60016 4300 6 404,00 6 404,00 

100,0% 

 

 
2. Moskurnia Utwardzenie drogi gminnej w Moskurni Małej 600 60016 

4210 3 058,00 3 057,98 100,0% 

 

4300 6 000,00 5 999,57 100,0% 

 
3. Złotniki Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Złotniki 600 60016 

4210 6 000,00 5 999,94 100,0% 

 

4300 2 412,00 2 411,42 100,0% 

 
4. Rogal Utwardzenie drogi gminnej z Rogala do Józefiny 600 60016 

4210 5 000,00 4 992,42 99,8% 

 

4300 2 966,00 2 921,25 98,5% 

 
5. Nowy Nakwasin Utwardzenie dróg gminnych w Nowym Nakwasinie  600 60016 

4210 8 000,00 7 996,67 100,0% 

 

4300 7 061,00 7 060,88 100,0% 

 
6. Smółki Wyrównanie i utwardzenie drogi gminnej 600 60016 

4210 6 000,00 5 993,51 99,9% 

 

4300 3 037,00 3 013,50 99,2% 

 
7. Dębsko Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Dębsko 600 60016 

4210 10 000,00 9 987,60 99,9% 

 

4300 9 055,00 9 040,50 99,8% 

 
8. Ksawerów  Naprawa nawierzchni drogi gminnej  600 60016 

4210 5 000,00 5 000,00 100,0% 

 

4300 3 365,00 3 365,00 100,0% 

 
9. Tymianek Utwardzenie drogi gminnej 600 60016 

4210 4 000,00 3 978,34 99,5% 

 

4300 3 765,00 3 751,50 99,6% 

 
10. Oszczeklin  Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Oszczeklin 600 60016 

4210 6 000,00 6 000,00 100,0% 

 

4300 3 706,00 3 706,00 100,0% 

 11. Emilianów Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Emilianów 921 92109 

4210 5 000,00 4 998,66 100,0% 

 

4270 2 779,00 2 779,00 100,0% 

 

4300 700,00 700,00 100,0% 

 
12. Dąbrowa Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 921 92109 4210 8 300,00 8 252,51 99,4% 
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13. Józefina Remont stropu świetlicy  wiejskiej w Józefinie 921 92109 4210 7 229,00 7 223,94 99,9% 

 

 
14. Osuchów Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 

4210 5 676,00 5 675,43 100,0% 

 

4270 5 369,00 5 365,41 99,9% 

 
15. Bogdanów Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 10 100,00 10 000,88 99,0% 

 

 
16. Gać Kaliska Remont świetlicy wiejskiej 921 92109 

4210 6 067,00 6 066,98 100,0% 

 

4270 5 000,00 5 000,00 100,0% 

 

17. Młynisko Doposażenie świetlicy wiejskiej Krzyżówki - Młynisko 921 92109 4210 8 523,00 8 519,91 100,0% 

 
18. Krzyżówki Remont świetlicy wiejskiej Krzyżówki - Młynisko 921 92109 

4210 7 000,00 6 999,01 100,0% 

 

4270 4 246,00 4 246,00 100,0% 

 
19. Stary Nakwasin 

Odnowienie ścian wewnątrz świetlicy wiejskiej w 

Starym Nakwasinie 
921 92109 

4210 4 928,00 4 928,00 100,0% 

 

4270 4 600,00 4 600,00 100,0% 

 
20. Stary Karolew 

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 921 92109 4210 7 000,00 6 999,03 100,0% 

 

Naprawa ogrodzenia boiska sportowego 926 92601 4210 1 657,00 1 656,99 100,0% 

 

21. Pietrzyków 
Doposażenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wsi 

Pietrzyków 
926 92601 4210 11 915,00 11 758,45 98,7% 

 

22. Nowy Karolew 
Doposażenie boiska sportowego w miejscowości Nowy 

Karolew 
926 92601 4210 6 314,00 6 314,00 100,0% 

 

23. Koźminek 
Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z 

terenu sołectwa Koźminek 
926 92605 6060 22 313,00 22 313,00 100,0% 

 

Razem 235 545,00 235 077,28 99,8% 
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Załącznik nr 10 

      

      
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 

 ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK 

 DZ. 700 ROZDZ. 70004 - ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 

         
    Lp. TREŚĆ § PLAN WYKONANIE % 

1. Stan funduszu obrotowego na początek roku   97 015,77     

W tym: 

  -          Środki pieniężne   46 053,26     

-          Należności  90 847,63 

-          Zobowiązania 39 885,12 

2. Przychody   1 539 342,00 1 371 870,39 89,1 

W tym:         

  Wpływy z usług 0830 1 496 842,00 1 358 286,29 90,7 

  Pozostałe odsetki 0920 0,00 5 584,10 0,0 

  Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez 

samorządowy zakład budżetowy 

2650 42 500,00 8 000,00 18,8 

3. Koszty   1 539 342,00 1 372 228,83 89,1 

W tym: 

  Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 4 300,00 3 179,92 74,0 

  Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 492 290,00 451 680,07 91,8 

  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 38 000,00 37 288,00 98,1 

  Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 97 276,00 83 414,97 85,8 

  Składki na Fundusz Pracy 4120 9 776,00 7 537,37 77,1 

  Wynagrodzenia bezosobowe 4170 10 000,00 500,00 5,0 

  Zakup materiałów i wyposażenia 4210 147 399,00 117 894,54 80,0 

  Zakup energii 4260 400 000,00 387 268,82 96,8 

  Zakup usług remontowych 4270 72 500,00 31 295,00 43,2 

  Zakup usług zdrowotnych 4280 1 400,00 450,00 32,1 

  Zakup usług pozostałych 4300 130 000,00 124 859,76 96,0 

  Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 800,00 540,00 67,5 

  Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej publicznej sieci 

telefonicznej 

4360 2 600,00 2 395,05 92,1 

  Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 

telefonicznej 

4370 1 400,00 989,41 70,7 

  Podróże służbowe krajowe 4410 14 500,00 14 250,68 98,3 

  Różne opłaty i składki 4430 65 700,00 61 854,96 94,1 

  Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 

4440 14 401,00 14 401,00 100,0 

  Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

4700 5 000,00 4 977,40 99,5 

  Wydatki inwestycyjne samorządwoych zakładów 

budżetowych 

6070 22 000,00 21 408,00 97,3 

  Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych 

zakładów budżetowych 

6080 10 000,00 6 043,88 60,4 

4. Stan funduszu obrotowego na koniec roku     195 299,42   

W tym: 

  -          Środki pieniężne     205 635,12   
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-          Należności 53 327,67 

-          Zobowiązania 63 663,37 
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Załącznik Nr 11 
 

          
INFORMACJA O  REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA KONIEC 2014 ROKU 

          

Nazwa i cel 

jednostka 

odpowiedzialna lub 

koordynująca 

okres 

realizacji  
Lączne 

nakłady 

finansowe 

Wykonanie 

łączne od 

początku do 

31.12.2014r. 

% 
Limit 

wydatków 

2014r. 

Wykonanie za  

2014r. 
% 

  od  do 

Przedsięwzięcia ogółem 5 059 200,00 2 826 678,70 55,9 2 810 420,00 2 661 980,88 94,7 

- wydatki bieżące 23 830,00 23 829,86 100,0 7 330,00 7 329,93 100,0 

- wydatki majątkowe 5 035 370,00 2 802 848,84 55,7 2 803 090,00 2 654 650,95 94,7 

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których 

mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 3 755 960,00 2 626 005,49 69,9 2 587 460,00 2 469 271,09 95,4 

- wydatki bieżące   23 830,00 23 829,86 100,0 7 330,00 7 329,93 100,0 

Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją 

efektywności JST Urząd Gminy Koźminek 2012 2014 23 830,00 23 829,86 100,0 7 330,00 7 329,93 100,0 

- wydatki majątkowe   3 732 130,00 2 602 175,63 69,7 2 580 130,00 2 461 941,16 95,4 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Koźminek oraz zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym - budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek  Urząd Gminy Koźminek 2013 2015 2 516 000,00 1 599 999,53 63,6 1 580 000,00 1 464 217,34 92,7 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Koźminek oraz zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym - zakup 

ciągnika z beczkowozem sanitarnym Urząd Gminy Koźminek 2013 2015 190 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 

Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku Urząd Gminy Koźminek 2012 2014 658 462,00 637 534,60 96,8 637 462,00 636 939,60 99,9 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Dąbrowa Urząd Gminy Koźminek 2012 2014 367 668,00 364 641,50 99,2 362 668,00 360 784,22 99,5 

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami 

partnerstwa publicznoprywatnego (razem)   0,00 0,00 0,0 0,00 0,00   

- wydatki bieżące   0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 

- wydatki majątkowe   0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) 1 303 240,00 200 673,21 15,4 222 960,00 192 709,79 86,4 

- wydatki bieżące 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 0,0 

- wydatki majątkowe 1 303 240,00 200 673,21 15,4 222 960,00 192 709,79 86,4 
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Rodzice w świetlicy - dzieci w 

piaskownicy Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 17 460,00 2 460,00 14,1 2 460,00 2 460,00 100,0 

Budowa budynku gospodarczego irozbiórka istniejącego przy Pl. 

Wolności4 w Koźminku 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Koźminku 2014 2015 116 000,00 4 250,00 3,7 10 000,00 4 250,00 42,5 

Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w 

miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek 

ul.Akacjowa Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 291 000,00 15 500,00 5,3 16 000,00 15 500,00 96,9 

Kompleks sportowo - rekreacyjny w miejscowości Koźminek Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 164 000,00 2 460,00 1,5 3 000,00 2 460,00 82,0 

Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 152 000,00 21 525,00 14,2 22 000,00 21 525,00 97,8 

Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze 

województwa wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w 

ramach KSRG - etap III Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 276 280,00 0,00 0,0 2 000,00 0,00 0,0 

Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w 

miejscowościach Koźminek i Chodybki Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 50 000,00 24 538,50 49,1 25 000,00 24 538,50 98,2 

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do 

ul. Nakwasińskiej - w kierunku Nowego Nakwasina Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 25 500,00 12 423,00 48,7 12 500,00 12 423,00 99,4 

Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul Akacjowa, ul. Targowa 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej i 

Mieszkaniowej w 

Koźminku 2013 2014 136 000,00 112 516,71 82,7 125 000,00 104 553,29 83,6 

Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i 

edukacji ekologicznej Urząd Gminy Koźminek 2014 2015 75 000,00 5 000,00 6,7 5 000,00 5 000,00 100,0 
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Informacja o stanie mienia komunalnego 

GMINY KOŹMINEK 

na dzień 31 grudnia 2014 r. 

 

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Koźminek i zmianach w nim 

zachodzących. Informacja została sporządzona zgodnie z art. 267 u. 1 p. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  

o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 z późn. zm.). Informację sporządzono za okres od dnia 31 grudnia 

2013 roku do 31 grudnia 2014 roku. 

Stan majątku gminy tworzy się poprzez: 

- nabycie z mocy prawa, 

- nabycie na wniosek gminy, 

- nabywanie w drodze umowy na własność, 

- nabywanie własności w drodze zamiany. 

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera: 

1. Dane dotyczące majątku Gminy, zmiany w zasobach majątkowych, jakie zaszły od czasu złożenia poprzedniej 

informacji, w szczególności: 

- strukturę majątku Gminy Koźminek w układzie podmiotowym, 

- dane o wartości majątku i jego umorzenia - wartość netto, 

- strukturę majątku w poszczególnych jednostkach gminy i opis zmian zaistniałych w stosunku do 

poprzedniej informacji. 

Wartość majątku z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego przedstawiają załączone tabele.  

W tabelach ukazano stany wartości mienia na dzień 31.12.2013 r. oraz 31.12.2014 r., a także zmianę tych 

wartości w przedstawianym okresie. Przedstawione w informacji dane zostały sporządzone na podstawie 

informacji złożonych przez podległe jednostki organizacyjne. 

2. Dane o posiadanym finansowym majątku trwałym. 

3. Dane dotyczące przysługujących praw (hipoteka). 

4. Dane o mieniu w użyczeniu. 

5. Informacja o powierzchni gruntów gminnych. 

6. Informacje o sposobie zagospodarowania mienia. 

7. Informacja o finansowaniu nakładów na mienie. 

8. Wykaz i wartość majątku gminy w robotach w toku. 

9. Wykaz planowanych inwestycji oraz wysokość planowanych nakładów majątkowych. 

10. Planowane dochody z mienia komunalnego oraz dochody wykonane. 

 

 

 

 

 



 102 

Tabela Nr 1. Struktura majątku Gminy Koźminek w układzie podmiotowym   -   Wartość majątku według stanu na dzień 31.12.2014 r. 

Lp. Wyszczególnienie Ogółem Środki trwałe 
Pozostałe  

środki trwałe 
Zbiory biblioteczne 

Wartości niematerialne 

i prawne 

Długoterminowe aktywa 

finansowe 
Inwestycje 

1. Urząd Gminy 34 047 336,87 31 011 798,96 606 011,51 -  120 760,47 398 000,00 1 910 765,93 

2. Jednostki oświaty 10 434 470,26 9 411 619,19 888 772,78 73 405,10 60 673,19 -  -  

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 113 671,17 -  100 105,73 -  13 565,44 -  -  

4. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  

12 715 211,85 12 533 278,13 164 507,72 -  13 176,00 

 

-  4 250,00  

5. Gminna Biblioteka Publiczna 564 669,21 26 526,00 159 102,33 360 114,87 18 926,01 -  -  

 OGÓŁEM 57 875 359,36 52 983 222,28 1 918 500,07 433 519,97 227 101,11 398 000,00 1 915 015,93 

 

Majątek jednostek organizacyjnych Gminy Koźminek na 31.12.2014 r. wynosi ogółem   57 875 359,36 zł. 

 

Tabela Nr 2. Wartość majątku brutto i umorzenie. 

Lp. Wyszczególnienie 

Wartość majątku brutto Umorzenie Wartość majątku netto  

Stan na dzień 

31.12.2014r. 
Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

1. Środki trwałe „011” 

 

Grupa 0 - Grunty 1 972 135,55 2 066 929,45 4 700,00 4 700,00 2 062 229,45 

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo 

do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe 

prawo do lokalu mieszkalnego 

 

 

11 861 988,31 

 

 

12 446 109,86 

 

 

2 679 913,68 

 

 

2 959 276,54 

 

 

9 486 833,32 

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 34 995 296,87 36 339 312,25 8 372 168,77 9 780 284,41 26 559 027,84 

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 583 261,59 600 896,47 370 452,52 411 280,83 189 615,64 

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego 

zastosowania 

 

248 987,24 

 

248 987,24 

 

216 557,46 

 

222 125,92 

 

26 861,32 

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

 

7 999,99 

 

12 949,98 

 

746,67 

 

1 924,42 

 

11 025,56 

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 190 918,17 209 720,87 153 311,63 167 456,21 42 264,66 

Grupa 7 - Środki transportu 380 536,24 310 114,23 379 049,20 288 470,62 21 643,61 

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

605 744,37 

 

748 201,93 

 

266 250,73 

 

353 402,38 

 

394 799,55 

Grupa 9 – Inwentarz żywy -  -  -  -  -  

2. Pozostałe środki trwałe „013” 1 762 404,20 1 918 500,07 1 762 404,20 1 918 500,07 -  

3. Zbiory biblioteczne „014” 387 690,89 433 519,97 387 690,89 433 519,97 -  

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 219 724,17 227 101,11 219 724,17 227 101,11 -  

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” 398 000,00 398 000,00 -  -  398 000,00 

6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080” 357 142,13 1 915 015,93 -  -  1 915 015,93 

 OGÓŁEM 53 971 829,72 57 875 359,36 14 812 969,92 16 768 042,48 41 107 316,88 

 



 103 

Tabela Nr 3. Struktura majątku trwałego Urzędu Gminy – wartość majątku brutto. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

Zmiana 

wartości 

1. Środki trwałe „011”  

 

Grupa 0 - Grunty 1 972 135,55 2 066 929,45 94 793,90 

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

 

 

2 267 801,21 

 

 

2 771 982,53 

 

 

504 181,32 

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 23 869 678,25 25 081 737,42 1 212 059,17 

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 135 795,38 135 795,38 -  

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

 

111 925,14 

 

111 925,14 

 

-  

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

 

7 999,99 

 

12 949,98 

 

4 949,99 

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 72 379,98 87 173,62 14 793,64 

Grupa 7 - Środki transportu 343 474,18 273 052,17 - 70 422,01 

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

412 808,94 

 

470 253,27 

 

57 444,33 

Grupa 9 – Inwentarz żywy -  -  -  

2. Pozostałe środki trwałe „013” 551 424,18 606 011,51 54 587,33 

3. Zbiory biblioteczne „014” -  -  -  

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 118 106,13 120 760,47 2 654,34 

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” 398 000,00 398 000,00 -  

6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080” 349 178,71 1 910 765,93 1 561 587,22 

 OGÓŁEM 30 610 707,64 34 047 336,87 3 436 629,23 

 

Stan majątku Urzędu Gminy z dnia 31.12.2014 r. w relacji do 31.12.2013 r. zwiększył się o 3 436 629,23 zł. 

 

Zmiana wartości środków trwałych w grupie Grunty wynika z powiększenia ewidencji o działkę położoną       

w m. Koźminek (nr 609/22) oraz działki pod drogi w miejscowościach Krzyżówki (nr 107/2) i Koźminek (63/5). 

Majątek w pozycji Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wzrósł o zwiększenie wartości budynku świetlicy wiejskiej w Dąbrowie 

oraz wartość oddanego do użytku na gminnym targowisku kontenera WC. 

Zmiany w pozycji Obiekty inżynierii lądowej i wodnej są efektem zwiększenia stanu mienia o łączną kwotę 

1 404 429,84 zł wynikającą z oddania do użytku zakończonych inwestycji: targowisko w Koźminku, ogrodzenie 

targowiska, projekt zadania „Miejsce Spotkań dla aktywnych w Koźminku”, chodniki w miejscowościach: Sokołówka i 

Zosina, Oszczeklin, Dębsko, Koźminek ul. Kopernika, parking przy świetlicy w Dąbrowie, drogi w m. Pietrzyków, 

Smółki, Młynisko, Nowy Nakwasin, Koźminek ul. Słowackiego i dojazd do targowiska. Zmniejszenie w danej pozycji 

wartości majątku na kwotę 192 370,67 zł wynika z przekazania Starostwu Powiatowemu w Kaliszu chodników w m. 

Sokołówka i Zosina, Oszczeklin, oraz Dębsko zbudowanych przy drogach powiatowych, a także przekazania 

wykonanego projektu na zadanie: Miejsce Spotkań dla aktywnych w Koźminku. 

 W grupie Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne dokonano zakupu wykaszarki. 

Grupę środków trwałych Urządzenia techniczne powiększono o wartość systemu telewizji dozorowej (Dwór 

Koźminek) 

Majątek w pozycji Środki transportu zwiększono o wartość zakupionych rowerów szosowych, a 

pomniejszono o wartość przekazanego do OSP samochodu Star. 

W pozycji Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane dokonano 

zwiększenia majątku o wartość oddanego do użytku kompleksu edukacyjno-sportowego w Nowym Nakwasinie, 

rekreacyjnego skwerku dla najmłodszych, zakupionych karuzeli, stożka obrotowego oraz wiaty przystankowej na 

łączną kwotę 131 637,57 zł. Zmniejszeń dokonano na kwotę 74 193,24 zł w związku z przekazaniem środków trwałych 

do Przedszkola (rekreacyjny skwerek dla najmłodszych, stożek obrotowy Twist, karuzela młynek). 

Zwiększenie mienia w pozycji Pozostałe środki trwałe wynosi 54 587,33 zł. Wartość inwentarzowa majątku            

w omawianej pozycji wzrosła w ciągu okresu o kwotę 57 852,98 zł na skutek zakupu wyposażenia (notebooki, krzesła, 

motopompa, wykaszarka, baner informacyjny, wiata przystankowa, urny wyborcze, tablica informacyjna, czajnik, 

kwietniki, stoły, zestaw nagłaśniający, drukarka, namiot, meble, huśtawka wagowa, bujak koniczyna). Wartość 

zmniejszyła się o łączną kwotę 3 265,65 zł w związku z przekazaniem części mienia do jednostki (Przedszkole – 

huśtawka wagowa standard, bujak koniczyna poczwórna). 

Wartości niematerialne i prawne wzrosły o wartość zakupionego oprogramowania na kwotę 2 654,34 zł 

(pakiety biurowe MS Office). 

 

Stan środków na rachunkach bankowych jednostki na dzień 31.12.2014 r. wynosił  2 109 615,17 zł. 
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Ponadto jednostka na dzień 31.12.2014 r. wykazywała stan: 

 

- należności (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N) w wysokości 3 070 124,29 zł, 

 

- zobowiązań (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S) w wysokości 251 057,17 zł. 

 

Stan należności finansowych z tytułu udzielonych pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosił ogółem 83 280,89 zł. 

 

Jednostka na dzień 31.12.2014 r. wykazywała majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 17 642,57 zł. 

 

Tabela Nr 4. Struktura majątku trwałego placówek oświaty – wartość majątku brutto. 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

Zmiana 

wartości 

1. Środki trwałe „011”  

 

Grupa 0 - Grunty -  -  -  

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

 

 

7 771 404,76 

 

 

7 851 344,99 

 

 

79 940,23 

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 877 527,92 877 527,92 -  

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 393 183,10 393 183,10 -  

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

 

137 062,10 

 

137 062,10 

 

-  

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 33 491,60 33 491,60 -  

Grupa 7 - Środki transportu -  -  -  

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

35 816,24 

 

119 009,48 

 

83 193,24 

Grupa 9 – Inwentarz żywy -  -  -  

2. Pozostałe środki trwałe „013” 812 171,41 888 772,78 76 601,37 

3. Zbiory biblioteczne „014” 67 758,25 73 405,10 5 646,85 

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 59 450,56 60 673,19 1 222,63 

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” -  -  -  

6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080” -  -  -  

 OGÓŁEM 10 187 865,94 10 434 470,26 246 604,32 

 

Placówki oświaty w Gminie Koźminek to: 

- Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Koźminku, 

- Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Mielęckiego w Koźminku, 

- Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie, 

- Szkoła Podstawowa w Moskurni, 

- Zespół Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych, 

- Publiczne Przedszkole w Koźminku. 

Wartość mienia jednostek oświaty na dzień 31.12.2014 r. w porównaniu do 31.12.2013 r. wzrosła o 246 604,32 zł. 

 

W grupie Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu mieszkalnego odnotowano wzrost w związku ze zwiększeniem wartości środka trwałego w Szkole 

Podstawowej w Moskurni (przebudowa sanitariatów). 

W grupie Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane nastąpiło 

zwiększenie wartości majątku w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową w Koźminku klatki 

meteorologicznej o wartości 9 000,00 zł od Starostwa Powiatowego w Kaliszu, a także zwiększeniem wartości środków 

trwałych w Publicznym Przedszkolu o kwotę 74 193,24 zł w wyniku przekazania przez UG Koźminek rekreacyjnego 

skwerku dla najmłodszych, karuzeli Młynek oraz stożka obrotowego Twist. 

W Pozostałych środkach trwałych „013” odnotowano wzrost wartości mienia w związku z: zakupem przez Zespół 

Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Gminnych Jednostek Oświatowych w Koźminku komputera o wartości 

3 488,00 zł; zakupem przez Publiczne Przedszkole kosiarki i mebli, otrzymaniem od Urzędu Gminy Koźminek 

huśtawki wagowej i bujaka kończyna na plac zabaw, przeniesieniem z ewidencji ilościowej do ewidencji ilościowo-

wartościowej wykładziny na łączną kwotę 5 637,56 zł; zakupem przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich parawanów 

i szafki na klucze na kwotę 2 659,20 zł; zakupem przez Szkołę Podstawową w Moskurni kuchni elektrycznej, aparatu 
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fotograficznego i mebli, otrzymaniem komputerów od Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu o łącznej 

wartości 6 447,49 zł; zakupem przez Szkołę Podstawową im. Wincentego Witosa w Nowym Nakwasinie aparatu 

fotograficznego, dywanów, kamery, krzeseł, kserokopiarki, telewizorów na łączną kwotę 13 853,89 zł, likwidacją 

zniszczonych krzeseł na kwotę 129,00 zł; zakupem przez Szkołę Podstawową im. A. Mielęckiego w Koźminku 

komputerów, telewizora, wykładzin i dywanów, drzwi przesuwnych, szafek, stołów i krzeseł, odkurzacza, projektora 

oraz przeniesieniem mebli z ewidencji ilościowej do ewidencji ilościowo-wartościowej na sumę 44 644,23 zł. 

W Zbiorach bibliotecznych „014” odnotowano zwiększenie o kwotę 5 646,85 zł w związku z dokupieniem 

przez szkoły zbiorów bibliotecznych.  

W Wartościach niematerialnych i prawnych „020” odnotowano zwiększenie o kwotę 1 222,63 zł w związku 

z zakupem przez Gimnazjum im. Noblistów Polskich programu Office. 

 

Stan środków na rachunkach bankowych (ZFŚS) jednostek oświaty na dzień 31.12.2014r. wynosił 98 830,58 zł. 

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 

- z tytułu dochodów budżetowych                807,50 zł 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 

- z tytułu dostaw i usług       18 751,31 zł 

- z tytułu rozrachunków z budżetami    35 346,00 zł 

- z tytułu ubezpieczeń społecznych  136 784,97 zł 

- z tytułu wynagrodzeń   330 613,09 zł 

- pozostałe rozrachunki        1 097,17 zł. 

Jednostki oświaty na dzień 31.12.2014 r. wykazywały majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę 37 635,56 zł. 

Planowane dochody na 2015 r. z tytułu czynszu oraz żywienia dzieci wynoszą 175 990,00 zł. 

 

Tabela Nr 5. Struktura majątku trwałego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – wartość majątku brutto. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

Zmiana 

wartości 

1. Środki trwałe „011”  

 

Grupa 0 - Grunty -  -  -  

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -  -  -  

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne -  -  -  

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 6 – Urządzenia techniczne -  -  -  

Grupa 7 - Środki transportu -  -  -  

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 9 – Inwentarz żywy -  -  -  

2. Pozostałe środki trwałe „013” 93 726,95 100 105,73 6 378,78 

3. Zbiory biblioteczne „014” -  -  -  

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 13 565,44 13 565,44 -  

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” -  -  -  

6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080” -  -  -  

 OGÓŁEM 107 292,39 113 671,17 6 378,78 

 

Majątek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminku na dzień 31.12.2014 r. wynosi 113 671,17 zł. Zwiększył 

się o 6 378,78 zł w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2013 r. 

Zwiększenie wartości majątku w pozycji Pozostałe środki trwałe jest wynikiem przyjęcia na stan dwóch 

zestawów komputerowych przekazanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie. 

 

Stan zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2014 r. wynosił: 

- z tytułu ubezpieczeń społecznych      5 010,79 zł, 

- z tytułu rozrachunków z pracownikami   25 299,43 zł, 

- z tytułu dostaw i usług       1 389,07 zł. 

Jednostka na dzień 31.12.2014 r. wykazywała majątek obrotowy w pozycji Materiały na kwotę  595,01 zł. 
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Tabela Nr 6. Struktura majątku trwałego ZGKiM – wartość majątku brutto. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

Zmiana 

wartości 

1. Środki trwałe „011”  

 

Grupa 0 - Grunty -  -  -  

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

 

 

1 822 782,34 

 

 

1 822 782,34 

 

 

-  

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10 248 090,70 10  380 046,91 131 956,21 

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne 54 283,11 71 917,99 17 634,88 

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 81 246,59 85 255,65 4 009,06 

Grupa 7 - Środki transportu 37 062,06 37 062,06 -  

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i 

wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

 

134 393,19 

 

136 213,18 

 

1 819,99 

Grupa 9 – Inwentarz żywy -  -  -  

2. Pozostałe środki trwałe „013” 153 732,43 164 507,72 10 775,29 

3. Zbiory biblioteczne „014” -  -  -  

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 13 176,00 13 176,00 -  

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” -  -  -  

6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080” 7 963,42 4 250,00 - 3 713,42 

 OGÓŁEM 12 552 729,84 12 715 211,85 162 482,01 

 

Porównując stan majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koźminku na dzień 31.12.2013 r. ze 

stanem majątku na dzień  31.12.2014 r. zwiększył się o 162 482,01 zł. 

Zwiększenie wartości majątku wystąpiło w pozycji Obiekty inżynierii lądowej i wodnej na skutek rozbudowy 

sieci wodociągowej: ul. Akacjowa, Targowa i Ogrodowa, a także w pozycji Kotły i maszyny energetyczne w związku z 

oddaniem do użytku kotłowni w budynku przy ul. Mielęckiego 9. 

Zwiększenie mienia w grupie Urządzenia techniczne wynika z zakupu drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego. 

Stan środków trwałych w Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

zwiększył się w efekcie zakupu mebli (szafa, regał, biurko). 

 Mienie jednostki w pozycji Pozostałe środki trwałe zwiększono o wartość zakupionych urządzeń: dmuchawa, 

rozdrabiacz do gałęzi, pompa. 

Zmniejszenie pozycji Inwestycje (środki trwałe w budowie) jest wynikiem różnicy między wartością dokumentacji na 

rozbudowę sieci wodociągowej ukończonej w 2014r. a wartością wykonanego projektu budynku gospodarczego (Plac 

Wolności 4) wykazanego na koniec roku. 

 

Stan środków na rachunkach bankowych zakładu budżetowego na dzień 31.12.2014 r. wynosił 205 635,12 zł. 

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosił 63 663,37 zł. 

Stan należności dzień 31.12.2014 r. wynosił 246 757,21 zł. 

 

Tabela Nr 7. Struktura majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej – wartość majątku brutto. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2013r. 

Stan na dzień 

31.12.2014r. 

Zmiana 

wartości 

1. Środki trwałe „011”  

 

Grupa 0 – Grunty -   -   -    

Grupa 1 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze 

prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 

 

 

-  

 

 

-  

 

 

-  

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej -  -  -  

Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne -  -  -  

Grupa 4 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

ogólnego zastosowania 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 5 – Maszyny, urządzenia i aparaty 

specjalistyczne 

 

-  

 

-  

 

-  

Grupa 6 – Urządzenia techniczne 3 800,00 3 800,00 -  

Grupa 7 - Środki transportu -  -  -  

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i    
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wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 22 726,00 22 726,00 -  

Grupa 9 – Inwentarz żywy -  -  -  

2. Pozostałe środki trwałe „013” 151 349,23 159 102,33 7 753,10 

3. Zbiory biblioteczne „014” 319 932,64 360 114,87 40 182,23 

4. Wartości niematerialne i prawne „020” 15 426,04 18 926,01 3 499,97 

5. Długoterminowe aktywa finansowe „030” -  -  -  

6. Inwestycje (środki trwałe w budowie) „080” -  -  -  

 OGÓŁEM 513 233,91 564 669,21 51 435,30 

 

Wartość majątku trwałego Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2014 r. wynosi 564 669,21 zł i w porównaniu 

ze stanem z dnia 31.12.2013 r. wzrosła o 51 435,30 zł. 

Zwiększenie wartości majątku wynika z zakupu wyposażenia do biblioteki w postaci kserokopiarki, czytnika 

kodów kreskowych, mebli (regały biblioteczne, krzesła, ławy, fotele) a także z powiększenia księgozbioru biblioteki     

o wartość nabytych książek. Ponadto Wartości niematerialne i prawne zwiększyły się o zakupiony program finansowo-

księgowy. 

 

Stan środków na rachunku bankowym instytucji na dzień 31.12.2014r. wynosił   2 732,82 zł. 

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień 31.12.2014 r. wynosił   721,92 zł, 

Stan zobowiązań z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2014 r. wynosił   12.126,53 zł, 

 

FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY. 

 

Finansowy majątek trwały, czyli wartość udziałów gminy w spółkach kształtuje się na poziomie 

przedstawionym w Tabeli Nr 8. 

 

Tabela Nr 8. Wartość udziałów gminy w spółkach. 

Lp. Wyszczególnienie 
Stan na dzień 

31.12.2013 r. 

Stan na dzień 

31.12.2014 r. 

Zmiana 

wartości 

1. Oświetlenie uliczne i drogowe  398 000,00 398 000,00 0,00 

 OGÓŁEM 398 000,00 398 000,00 0,00 

 

Finansowy majątek trwały Gminy Koźminek w analizowanym okresie nie uległ zmianie. 

 

HIPOTEKA. 

 

W 2007 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa zwykła. Wartość hipoteki wynosi 16 702,20 zł. Hipoteką powyższą 

zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości. 

W 2009 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa zwykła. Wartość hipoteki wynosi 12 527,00 zł. Hipoteką powyższą 

zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości. 

W 2012 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi 15 281,00 zł. Hipoteką powyższą zabezpieczono 

wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości. 

W 2012 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Pierwotna wartość hipoteki wynosiła 4 320,00 zł. Hipoteką powyższą 

zabezpieczono wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości. Urząd Skarbowy w Kaliszu dokonał w 2013r. wpłaty 

wyegzekwowanego podatku w kwocie 291,30 zł. Wartość hipoteki wynosi 4 028,70 zł. 

 W 2012 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosiła 2 902,40 zł. Hipoteką powyższą zabezpieczono 

wierzytelność z tytułu podatku rolnego. W wyniku egzekucji należności w trakcie roku wpłacono do budżetu gminy 

kwotę 556,00 zł. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką na dzień 31.12.2014 r. wynosi 2 346,40 zł. 

 W 2013 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi 5 252,00 zł. Hipoteką powyższą zabezpieczono 

wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 5 210,00 zł oraz podatku leśnego w kwocie 42,00 zł. 

W 2014 r. Sąd Rejonowy w Kaliszu VI Wydział Ksiąg Wieczystych dokonał na rzecz Gminy Koźminek wpisu 

hipoteki, jest to hipoteka przymusowa. Wartość hipoteki wynosi 3 136,00 zł. Hipoteką powyższą zabezpieczono 

wierzytelność z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3 112,00 zł oraz podatku leśnego w kwocie 24,00 zł. 

 

 Ogółem kwota zabezpieczonych hipoteką wierzytelności na dzień 31.12.2014 r. wynosi  59 273,30 zł. 
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MIENIE W UŻYCZENIU. 

 

Gmina Koźminek przekazała w użyczenie mienie o wartości 426 691,31 zł.  

Majątek użyczono:  

- Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Koźminku. W skład użyczonego mienia wchodzi: budynek o wartości 

181 155,05 zł wraz z ogrodzeniem o wartości 7 156,01 zł, sprzęt komputerowy i kopiarka o wartości 19 371,80 zł. 

Ponadto oddano do użytku pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o łącznej wartości 74 640,87 zł oraz oprogramowanie 

o wartości 2 007,60 zł. 

 - Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Koźminianka” przekazano w użyczenie samochód osobowy marki 

Volkswagen o wartości 17 844,50 zł.  

 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębsku przekazano samochód marki Volkswagen o wartości 118 300,00 zł 

 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Koźminku przekazano w użyczenie mienie o wartości 6 215,48 zł. W jego 

skład wchodzi łódka REMUS 390, przyczepka Basic 600 oraz krzesła. 

 

 

POWIERZCHNIA GRUNTÓW. 
 

 Informację o powierzchni gruntów gminnych przedstawiono na podstawie rejestru Inspektora ds. Gospodarki 

Nieruchomościami i Rolnictwa. 
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Tabela Nr 9. Powierzchnia gruntów komunalnych. 

Lp. 
Powierzchnia 

w ha  

Nr 

KW  

Grunty 

rolne 
Drogi Lasy 

Place          

i tereny 

zielone 

Ogrody 

działkowe 

Tereny 

rekreacyjne 

Działki 

przemysłowo- 

handlowe 

Działki 

budowlane 

Cmentarze 

komunalne 
Inne 

Bogdanów 4,8100   1,0800 3,7300 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Chodybki 12,1126   0,2651 10,2875 0,0000 1,3600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2000 

Dębsko 16,2000   0,6000 12,7800 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,8200 

Emilianów 12,8054   8,4967 3,9945 0,0000 0,0000 0,0000 0,2819 0,0000 0,0000 0,0000 0,0323 

Gać Kaliska 2,9600   0,0000 2,9600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Józefina 24,2039   5,1599 5,7740 0,0000 0,0000 0,0000 13,2700 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Koźminek 40,8742   3,3100 10,9677 2,6100 6,9000 0,0000 0,0000 9,7997 0,6746 0,0000 6,6122 

Krzyżówki 3,8797   0,1948 3,6849 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Ksawerów 5,5000   0,0000 5,5000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Marianów 1,4400   0,0000 1,4400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Młynisko 3,3800   0,0000 3,3800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Moskurnia 3,4367   0,0000 2,3319 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,1048 

Nowy Karolew 5,5000   0,6400 4,8600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Nowy Nakwasin 12,4288   2,3387 8,6500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,4401 

Osuchów 13,7917   3,4400 6,4410 0,0000 0,0000 0,0000 3,8600 0,0000 0,0000 0,0000 0,0507 

Oszczeklin 13,8505   0,0000 13,5947 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0158 0,0000 0,0000 0,2400 

Pietrzyków 10,4918   0,0000 7,0745 0,3900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,0273 

Smółki 7,1800   0,0000 7,1800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Stary Karolew 1,6560   0,0000 1,6560 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Stary Nakwasin 1,1188   0,0000 0,8988 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2200 

Złotniki 2,0308   0,0000 2,0308 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Razem 199,6509   25,5252 119,2163 3,0000 10,2600 0,0000 17,4119 9,8155 0,6746 0,0000 13,7474 
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GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI. 

 

 Gmina Koźminek na podstawie zawartych umów użyczenia gospodaruje lokalami, których nie jest 

właścicielem. Umowy Użyczenia, w których biorącą w użyczenie jest Gmina Koźminek dotyczą: 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Oszczeklinie 

     (działka nr 470/1, lokal o powierzchni użytkowej 252,45 m
2
), 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Starym Karolewie 

     (działka nr 88, lokal o powierzchni użytkowej 50,00 m
2
), 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Osuchowie 

     (działka nr 71, lokal o powierzchni użytkowej 144,00 m
2
), 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Bogdanowie 

     (działka nr 190, lokal o powierzchni użytkowej 203,33 m 
2
), 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Krzyżówkach 

     (działka nr 31/1, lokal o powierzchni użytkowej 72 m 
2
), 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Emilianowie 

     (działka nr 148/1, lokal o powierzchni użytkowej 80 m 
2
), 

- lokalu świetlicy wiejskiej w Gaci Kaliskiej 

     (działka nr 88, lokal o powierzchni użytkowej 144,50 m 
2
), 

- lokalu Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 

     (działka nr 480/2 i 481/2, lokal o powierzchni użytkowej 3,42 m
2
). 

 Gmina Koźminek na podstawie zawartej umowy użyczenia gospodaruje gruntem, którego nie jest 

właścicielem. Umowa Użyczenia, w której biorącą w użyczenie jest Gmina Koźminek dotyczy działki nr 26/2 

położonej w Koźminku o powierzchni 0,2656 ha – grunt użyczony od Powiatu Kaliskiego na przystanek autobusowy. 

Umowy użyczenia: 

- Osoba fizyczna - Pietrzyków – 0,0800 ha – działka nr 47/4 (droga), 

- Wiejskie Stowarzyszenie Działające na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem Łatwiej” – Koźminek - 377,60 m 
2
 – 

działka nr 428/7, 

- Lokalna Grupa Działania „Kraina Nocy i Dni” – Emilianów – 0,1443 ha - działka nr 30/10, 

- Stowarzyszenie Gminna Organizacja Sportu „Zieloni Koźminek” – Koźminek – 1,8700 ha - działka nr 123/1 oraz 

lokal użytkowy o powierzchni 71,26 m
2
. 

 

 Gminie Koźminek przysługują służebności drogowe, polegające na prawie przechodu i przejazdu, ustanowione 

na następujących działkach: 

- Koźminek, ul. Nakwasińska, działka nr 124/5 o powierzchni 0,0188 ha, 

- Koźminek, ul. Mielęckiego, działka nr 541/4 o powierzchni 0,1819 ha, 

- Koźminek, ul. Kościuszki, działka nr 480/5 o powierzchni 0,0707 ha, 

- Koźminek, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego, działka nr 37/5 o powierzchni 0,0011 ha. 

 

Tabela Nr 10. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste. 

Lp. Użytkownik wieczysty Miejscowość Nr działki Powierzchnia w ha 

1. OSP Pietrzyków Pietrzyków 68/2 0,0800 

2. OSP Osuchów Osuchów 71 0,5900 

3. OSP Koźminek Koźminek 474 0,0600 

4. GS „Samopomoc Chłopska” Pietrzyków 

Józefina 

Koźminek 

68/1 

161/2 

21/2 

21/2 

22/12 

28/6 

20/1 

0,0800 

0,0600 

0,0113 

0,8740 

0,1206 

0,6000 

1,4426 

5. „PIKO BIS” s. c. Koźminek 22/13 0,1785 

 

Gmina Koźminek jest użytkownikiem wieczystym gruntu w miejscowości Koźminek udział w wysokości 15529/39556 

oraz 4405/39556 w częściach wspólnych gruntu w wieczystym użytkowaniu (działka 609/24). 

Ponadto Gmina nabyła w 2014 r. położoną w Koźminku nieruchomość gruntową w użytkowaniu wieczystym do dnia 

05-12-2089 r. (działka 609/22). 

 

Tabela Nr 11. Grunty oddane w dzierżawę. 

Lp. Dzierżawca Miejscowość Nr działki Powierzchnia 

/ha/ 

 

1. 

 

osoba fizyczna Koźminek 

Koźminek 

639/13 

637/12 

1,2000 

0,6900 

grunt rolny kl. IVa 

grunt rolny kl. IVa 
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2. osoba fizyczna Koźminek 28/17 0,5600 grunt rolny kl. VI 

3. Okręg Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Kaliszu Oddział 

w Ostrowie Wlkp. 

Koźminek 

Koźminek 

Koźminek 

28/12 

637/9 

637/9 

0,6844 

0,7320 

0,2000 

staw 

staw 

staw 

4. ENERGA OPERATOR S.A. Koźminek 28/9 0,0043 grunt nierolny kl. VI 

5. T-Mobile S.A. Koźminek 28/16 0,0400 grunt nierolny kl. VI 

6. osoba fizyczna Koźminek 28/17 0,8000 grunt rolny kl. VI 

7. osoba fizyczna Osuchów 

Osuchów 

161/3 

161/4 

2,7600 

0,2800 

grunt rolny kl. IVa 

grunt rolny kl. IIIb 

8. osoba fizyczna Nowy Nakwasin 399/3 0,7714 grunt rolny kl. V i VI 

9. osoba fizyczna Murowaniec 

Murowaniec 

Murowaniec 

Murowaniec 

30/2 

 

 

 

0,2500 

0,8500 

0,3000 

0,1400 

pastwiska kl. IV 

pastwiska kl. V 

lasy i grunty leśne kl. VI 

nieużytki 

10. osoba fizyczna Murowaniec 

Tymianek 

1/2 

226/5 

1,5800 

2,0000 

grunt rolny kl. VI 

grunt rolny kl. VI 

11. osoba fizyczna Dębsko 83/5 0,1600 grunt rolny kl. IIIb 

12. osoba fizyczna Emilianów 

Emilianów 

Emilianów 

Emilianów 

18 

30/8 

149/1 

321 

1,7000 

1,9340 

2,6600 

0,0100 

grunt rolny kl. V, VI, VIz 

grunt rolny kl. V, VIz, VI 

grunt rolny kl. VIz 

grunt rolny kl. VI 

13. PETRO-NOM Koźminek 637/2 0,0400 grunt nierolny 

 

Tabela Nr 12. Lokale oddane w najem. 

Lp. Najemca Miejscowość Powierzchnia 

          m2 
Rodzaj 

1. osoba fizyczna Koźminek 110 lokal użytkowy 

2. Poczta Polska S.A. Koźminek 131,07 lokal użytkowy 

3. Telekomunikacja Polska S.A. Koźminek 35,60 lokal użytkowy 

4. osoba fizyczna Koźminek 40 lokal użytkowy 

5. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Poznaniu  

Koźminek 19,56 lokal użytkowy 

 

NAKŁADY  NA  MIENIE. 

 

Nakłady majątkowe - finansowanie zewnętrzne. 

 

Stan zobowiązań - wynikających z nakładów majątkowych na realizowane przez Gminę inwestycje ( finansowanych ze 

źródeł zewnętrznych) - na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosił  4 810 882,34 zł i dotyczył: 

kredytów i pożyczek w tym: 

1. zaciągniętych w WFOŚiGW w Poznaniu pożyczek na: 

- budowę kanalizacji sanitarnej w m. Złotniki, Chodybki, Stary Karolew, gm. Koźminek    169 698,11 zł, 

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek     291 198,78 zł. 

2. zaciągniętego za pośrednictwem BS Ziemi Kaliskiej Oddział w Koźminku kredytu ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na: 

- rekonstrukcję elementów historycznego układu urbanistycznego m. Koźminek  1 570 000,00 zł. 

3. zaciągniętych pożyczek na realizację zadań dofinansowywanych z budżetu UE, w tym na wyprzedzające 

finansowanie z budżetu państwa na dofinansowanie przedsięwzięć objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich: 

- rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Dąbrowa     233 578,00 zł, 

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek     892 815,45 zł, 

- przebudowę gminnego targowiska w Koźminku        383 666,00 zł. 

4. zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego kredytu na: 

- budowę publicznego przedszkola w Koźminku      1 225 000,00 zł. 

5. zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie pożyczki na: 

- termomodernizację budynku ośrodka zdrowia w Koźminku         44 926,00 zł. 

 

 

 Na dzień 31.12.2014 roku stan niezakończonych inwestycji w Gminie Koźminek wyniósł 1 915 015,93 zł. 

Szczegółowe zestawienie danych dotyczących prowadzonych w gminie robót w toku przedstawia Tabela Nr 13. 
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Tabela Nr 13. Majątek gminy ogółem w robotach w toku. 

Lp. Inwestycje (środki trwałe w budowie) 
Stan na dzień 

31.12.2013 r. 

Stan na dzień 

31.12.2014 r. 

Zmiana 

Wartości 

1. Odbudowa obiektów Zespół Pałacowo-Parkowy w Koźminku 138 802,31 138 802,31 -  

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego 8 146,49 8 146,49 -  

3. Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Nowym Nakwasinie 4 999,56 4 999,56 -  

4. Budowa placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła” przy Szkole Podstawowej w Moskurni 4 999,56 4 999,56 -  

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej na ulicy Szkolnej w Koźminku 5 996,90 5 996,90 -  

6. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa 29 856,70 -  - 29 856,70 

7. Przebudowa targowiska gminnego w Koźminku 20 595,00 - - 20 595,00 

8. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Koźminek 135 782,19 1 602 505,27 1 466 723,08 

9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina -  12 423,00 12 423,00 

10. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i Chodybki -  24 538,50 24 538,50 

11. Przebudowa nawierzchni ulic: Szkolnej, Kilińskiego i Bohaterów Getta Warszawskiego w m. Koźminek -  44 999,99 44 999,99 

12. Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce 381 w Koźminku -  14 409,35 14 409,35 

13. Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej -  5 000,00 5 000,00 

14. Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Koźminek -  2 460,00 2 460,00 

15. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa -  15 500,00 15 500,00 

16. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie -  2 460,00 2 460,00 

17. Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku -  21 525,00 21 525,00 

18. Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Koźminku -  2 000,00 2 000,00 

19. Rozbudowa sieci wodociągowej w Koźminku ul. Akacjowa, ul. Targowa (ZGKiM w Koźminku) 7 963,42 -  - 7 963,42 

20. Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku (ZGKiM w Koźminku) -  4 250,00 4 250,00 

      OGÓŁEM 357 142,13 1 915 015,93 1 557 873,80 

Tabela Nr 14. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji przez Gminę w 2015 roku oraz wysokości nakładów majątkowych. 

Lp. Nazwa zadania Ogółem planowane nakłady na 2015 rok 

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koźminek 800 000,00 

2. Budowa sieci wodociągowej Koźminek – Tymianek dz. 212 8 259,00 

3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koźminku ul. Ogrodowa do ul. Nakwasińskiej – w kierunku Nowego Nakwasina 13 000,00 

4. Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Koźminek i Chodybki 25 000,00 

5. Zakup ciągnika z beczkowozem sanitarnym 190 000,00 

6. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków 4 500,00 

7. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych 300 000,00 

8. Zbiornik Murowaniec – Centrum rekreacji, aktywnego wypoczynku i edukacji ekologicznej 70 000,00 

9. Budowa budynku gospodarczego i rozbiórka istniejącego przy Pl. Wolności 4 w Koźminku 106 000,00 

10. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze województwa wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap III 274 280,00 

11. Kompleks sportowo-rekreacyjny w miejscowości Koźminek 161 000,00 

12. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Koźminek w miejscowościach Dębsko przy drodze wojewódzkiej 471 i Koźminek ul. Akacjowa 275 000,00 

13. „Rodzice w świetlicy – dzieci w piaskownicy” Sołeckie Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie 15 000,00 

14. Wyposażenie świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w miejscowości Stary Nakwasin 4 700,00 

15. Konserwacja i restauracja zabytkowego dworu w Koźminku 130 000,00 

16. Wykonanie w lasku przy Orliku Stret Workout Parku 22 985,00 

 Ogółem nakłady majątkowe 2 399 724,00 

Planowane nakłady na mienie komunalne w 2015 r. wykazane zostały zgodnie z Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy 

Koźminek na 2015 rok. 
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DOCHODY Z  MIENIA KOMUNALNEGO. 

 

Tabela Nr 15. Planowane dochody z mienia komunalnego w 2015 r. 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Kwota 

010 01095 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Pozostała działalność. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

 

 

 

930,00 

700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

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

(§ 0470) 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (§ 0770) 

Pozostałe odsetki (§ 0920) 

 

 

2 820,00 

 

 

65 000,00 

 

81 400,00 

180,00 

801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

 

 

 

2 440,00 

801 80110 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Gimnazja. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

 

 

 

10 800,00 

  OGÓŁEM 163 570,00 

 

Planowane dochody z tytułu mienia komunalnego wykazane zostały zgodnie z Uchwałą Nr III/15/2014 Rady Gminy 

Koźminek z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Koźminek na 2015 rok. 

 

Tabela Nr 16. Wykonane dochody z mienia komunalnego w 2014 r. 

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie 2014r. 

010 01095 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Pozostała działalność. 
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

 

 

 

1 765,58 

700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA. Gospodarka gruntami i nieruchomościami. 

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 0470) 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

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

(§ 0770) 

Pozostałe odsetki (§ 092) 

 

2 818,83 

 

 

76 586,63 

 

2 234,55 

153,03 

801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Szkoły podstawowe. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

 

 

 

5 078,00 

801 80110 OŚWIATA I WYCHOWANIE. Gimnazja. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 

podobnym charakterze (§ 0750) 

 

 

 

11 208,90 

  OGÓŁEM 99 845,52 
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