
U C H W A Ł A    NR  III/12/2006 

Rady  Gminy  Kościan 

z  dnia  28.12.2006 r. 

 

 w  sprawie:  budŜetu  gminy  na  rok  2007.  

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i 10 ustawy z dnia  8  marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 165, 166, 173, 
182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. 
U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), 
 
     Rada  Gminy  Kościan 
     uchwala co następuje : 
 
      §  1 . 
 

1.  Ustala się dochody budŜetu na rok  2007 w wysokości  29.960.422 zł. -  zgodnie z  
        załącznikiem nr 1 do uchwały. 

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują równieŜ : 
-  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  

          zadań zleconych ustawami w wysokości  5.732.928 zł. –  załącznik nr 3 do uchwały. 
 
     §  2 . 
 
1. Ustala się wydatki budŜetu na rok 2007 w wysokości  29.060.422 zł. – zgodnie z  
       załącznikiem nr 2 do uchwały. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 
1)  wydatki  bieŜące w wysokości  24.575.676 zł., w tym na : 
   a)   wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  11.380.370 zł.  
   b)  dotacje  345.000 zł., 
        w tym : 
        -  podmiotowa dla instytucji kultury              295.000 zł. 
        -  dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych     50.000 zł. 
2)  wydatki majątkowe w 2007 r.  w wysokości  4.484.746 zł., w tym inwestycyjne  
       gminne w kwocie 4.372.746 zł. - zgodnie z załącznikiem  nr 4 do uchwały. 

3.  Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje : 
-  wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań      
     zleconych ustawami w wysokości  5.732.928 zł. –  załącznik nr 3 do uchwały. 
 
     §  3 . 
 

 Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w     
            kwocie  130.000 zł. i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki :
      -   zwalczania  narkomanii            1.000 zł. 
                 -   przeciwdziałanie alkoholizmowi    129.000 zł.  
 



      §  4 . 
 

1. NadwyŜkę budŜetu w wysokości  900.000 zł. przeznacza się na spłatę zobowiązań z 
tytułu zaciągniętych poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

2. Rozchody budŜetu określa załącznik nr 5 do budŜetu. 
 

§  5 . 
 
 Tworzy  się  rezerwę  ogólną  w  wysokości  250.000 zł.  
 
      §  6. 
 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości : 
 1)  przychody        239.525 zł. 
 2)  wydatki            239.525 zł. 
 -  zgodnie z załącznikiem nr 6 
 
     §  7. 
 
UpowaŜnia się Wójta Gminy do : 
1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest 

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 
następnym; 

2) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie 
występującego w ciągu roku budŜetowego deficytu budŜetu do wysokości 1.000.000 zł.  

3) dokonywania zmian w budŜecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków 
między paragrafami i rozdziałami w ramach działu wszystkich paragrafów, 

4) lokowania wolnych środków budŜetowych na rachunkach bankowych w innych 
bankach niŜ bank prowadzący obsługę budŜetu, 

5) samodzielnego zaciągania zobowiązania do kwoty  1.000.000 zł.  
 

§  8 . 
 
  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy  Kościan. 
 
      §  9  . 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2007 r. i 
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  
 
 
 
          Przewodniczący  Rady  
 
              Andrzej  Przybyła 
 
 
 



         
Załącznik nr 1 

        do uchwały nr III/12/2006 
        Rady Gminy Kościan 

       z dnia  28.12.2006 r.  
 
 
   Plan  dochodów  budŜetowych  na  rok  2007 
                    /wg działów, rozdziałów i paragrafów/ 
 
 
I.  DOCHODY  WŁASNE  GMINY       10.000.800 
 
010   Rolnictwo  i    łowiectwo      370.000 
     01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi         350.000  
  0830 -  wpływy z usług       350.000 
 
     01095   Pozostała działalność               20.000   
  0750 -  dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 
    Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
    lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 
    publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze    20.000 
 
400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
   gaz  i  wodę                1.000.000 
     40002  Dostarczanie  wody         1.000.000 
  0830 -  wpływy  z  usług                        1.000.000 
 
600   Transport  i  łączność          3.000 
    60016  Drogi publiczne  gminne              3.000 
 0490  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
   jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  
   odrębnych ustaw         3.000 
 
700  Gospodarka  mieszkaniowa     241.100 
    70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami         241.100 
  0470  -  wpływy z opłat za zarząd, uŜytkowanie i uŜytkowanie 
    wieczyste  nieruchomości       21.100 
    0750  -  dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych        
    Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 
     lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów    
    publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   30.000  
  0770  -  wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 
     oraz prawa uŜytkowania wieczystego nieruchomości     170.000 
  0920  -  pozostałe  odsetki        20.000 
 
710  Działalność  usługowa          5.000 
    71035  Cmentarze        5.000 
 0830  -  wpływy  z  usług          5.000 
 



750   Administracja  publiczna         2.500 
    75011    Urzędy  wojewódzkie           2.500 
       

-   2   - 
 

2360 -  dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 
    z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
    innych zadań zleconych ustawami       2.500 

 
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 

od innych jednostek nieposiadających  osobowości 
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem             8.053.000            

    75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych             15.000   
  0350  -  podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,   
    opłacany w formie karty podatkowej        15.000  

      75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
  od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych 

            od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych              3.638.400 
   0310  -  podatek  od  nieruchomości    3.235.300 
   0320  -  podatek  rolny                    260.200 
   0330  -  podatek  leśny           26.400 
   0340  -  podatek od środków transportowych                   75.000  
   0430  -  wpływy z opłaty targowej            1.000 
   0440  -  wpływy z opłaty miejscowej              500  
   0490  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
      jednostki samorządu terytorialnego na podstawie  
      odrębnych  ustaw           10.000 
   0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych                   10.000 
   0910  -  odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków  
       i  opłat            20.000 

    75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
  od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- 
  prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 
  fizycznych                 2.259.600       
  0310  -  podatek od nieruchomości                1.173.900 
  0320  -  podatek rolny         512.000 
  0330  -  podatek   leśny             3.700 
  0340  -  podatek od środków transportowych      350.000 
  0360  -  podatek od spadków i darowizn         15.000 
  0450  -  wpływy z opłaty administracyjnej za czynności 
      urzędowe             20.000  
  0500  -  podatek od czynności cywilnoprawnych       150.000  
  0690  -  wpływy  z  róŜnych  opłat          15.000  
  0910  -  odsetki od nieterminowych  wpłat z tytułu 
     podatków i opłat              20.000 

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody               
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw         2.140.000 

   0410  -  wpływy  z  opłaty  skarbowej                    60.000 



   0460  -  wpływy z opłaty eksploatacyjnej               1.450.000  
   0480  -  wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ   

      alkoholu           130.000  
   0490  -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 
      jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 
      odrębnych  ustaw         500.000    

      -   3   - 

  758    RóŜne  rozliczenia          50.000 
     75814   RóŜne  rozliczenia  finansowe               50.000 
  0920  -   pozostałe  odsetki                   50.000 
 
   801    Oświata  i  wychowanie       236.700  
      80101          Szkoły  podstawowe               10.000  
  0830  -  wpływy  z  usług        10.000 

      80104   Przedszkola                      146.700  
             0830  -   wpływy  z  usług               146.700 

      80110  Gimnazja                 80.000  
  0830  -  wpływy  z  usług      80.000 
 
   852   Pomoc  społeczna               500 

      85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze             500 
  0690   wpływy z róŜnych opłat          500  
 
   926    Kultura  fizyczna  i  sport            39.000 
      92604   Instytucje kultury fizycznej               39.000 
  0750 -  dochody z najmu i dzierŜawy składników majątkowych 
    Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub 
    innych jednostek zaliczanych do sektora finansów                   
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze            1.000 
  0830  -   wpływy  z  usług                         38.000  

 
II.  DOTACJE  CELOWE  NA  ZADANIA  ZLECONE  GMINOM       5.732.928            
 
    750   Administracja  publiczna                   94.900 
      75011  Urzędy  wojewódzkie               94.900 
   2010 -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
   zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami            94.900       
 
751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa        2.328    
    75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony  prawa      2.328 
 2010  -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie ustawami   2.328 
 



754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa       2.500 
    75414 Obrona  cywilna                  2.500 
 2010  -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
   zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
   innych zadań zleconych gminie ustawami      2.500  
 
 
 
 
      -  4  - 
 
852  Pomoc  społeczna                5.633.200 
    85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki 

 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
 społecznego            5.515.600 

 2010 - dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie ustawami         5.515.600 
 
    85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 
  pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

           oraz niektóre świadczenia rodzinne                         10.400 
 2010  -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie ustawami        10.400 
 
   85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
  emerytalne  i rentowe              107.200 
 2010  -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
  zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz 
  innych zadań zleconych gminie ustawami              107.200 
 
III.  DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY          365.700 
 
852  Pomoc  społeczna                  365.700                 
     85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
   emerytalne i  rentowe                        172.400  
 2030  -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na  realizację 
    własnych zadań bieŜących gmin                172.400 
 
      85219 Ośrodki pomocy społecznej             158.900 
 2030  -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
    własnych  zadań bieŜących gmin               158.900   
 
      85295 Pozostała  działalność                34.400 

2030 -  dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na realizację 
    własnych zadań bieŜących gmin                 34.400 
  



IV.  UDZIAŁY  W  PODATKACH                 4.482.946       
 
756  Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
  innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 

oraz wydatki związane z ich poborem            4.482.946    
    75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
  budŜetu  państwa                                          4.482.946 
 0010  -  podatek dochodowy od osób fizycznych     4.472.946 
 0020  -  podatek dochodowy od osób prawnych         10.000 
 
 
 
 
 
      -   5   - 
 
V.  SUBWENCJA  OGÓLNA                  8.917.756  
 
758  RóŜne  rozliczenia               8.917.756 
    75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 
  samorządu  terytorialnego                7.690.647 
 2920  -  subwencje ogólne z budŜetu państwa                          7.690.647 
 
    75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin              1.227.109  
 2920  -  subwencje ogólne z budŜetu państwa                 1.227.109  
 
VI.  ŚRODKI  POZYSKANE  Z  INNYCH  ŹRÓDEŁ         460.292  
 
   010    Rolnictwo  i  łowiectwo                 320.292 
       01036         Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego 
    oraz rozwój obszarów wiejskich      320.292 
 6298  -  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
    powiatów samorządów województw, pozyskane z  
                          innych  źródeł             320.292      
   801    0świata  i  wychowanie      140.000 
       80110    Gimnazja                     140.000  
             6290 -  środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 
    powiatów samorządów województw, pozyskane z  

  innych  źródeł                             140.000   
    

      ------------------------------------------------------------------

---- 

          Ogółem  dochody :       29.960.422  
      =================================== 
 

 
 
 
 



               Załącznik nr 2 
              do uchwały  nr   III/12/2006   
               Rady Gminy Kościan 
                z  dnia  28.12.2006 r. 
 
 
  Plan  wydatków  budŜetowych  na  rok  2007 
     wg  działów, rozdziałów i paragrafów 
 
 
010   ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO            2.274.640     
   
      01009  Spółki   wodne                         70.000 
 2830  -  dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub  
     dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
     pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora  
     finansów publicznych              50.000 
 4270  -  zakup usług remontowych                                               20.000 

      01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi           2.177.200  
4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                           80.000 
4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                              6.000 
4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne                      14.700 
4120  -  składki na Fundusz Pracy                         2.100 
4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                      35.000 
4260  -  zakup energii                       200.000 
4270  -  zakup usług remontowych                       20.000 
4280  -  zakup usług zdrowotnych                            300 
4300  -  zakup usług pozostałych                     125.000  
4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
    telefonii komórkowej               5.000 
4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
    telefonii  stacjonarnej              1.200 
4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
   analiz  i  opinii               5.000    
4430  -  róŜne opłaty i składki                       22.000  
4440  -  odpisy na  ZFŚS                          2.400 
4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
    drukarskiego  i urządzeń kserograficznych           2.000 
4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
    programów  i licencji              1.500  
6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych           1.630.000 
   -  budowa kanalizacji sanitarnej w St. Oborzyskach 
        część I z kolektorem tłocznym i pompownią 
         w  Kurowie              400.000  
   -  budowa kanalizacji sanitarnej w St. Oborzyskach 
        część  II               900.000 
   -  budowa kanalizacji sanitarnej w N. Dębcu          10.000 
   -  budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku           200.000 
   -  budowa garaŜy przy oczyszczalni w Racocie    120.000       
6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 



                budŜetowych                                                                   25.000     
   -  zakup samochodu                25.000    

      -   2   - 
 
      01030    Izby  rolnicze                    15.440 
 2850  -   wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 
     wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 
     podatku  rolnego                        15.440   
 
    01095 Pozostała  działalność                   12.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             2.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych                  8.000 
 4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
     analiz  i  opinii               2.000  
    
400      WYTWARZANIE  I  ZAOPATRYWANIE  W  ENERGI Ę  
   ELEKTRYCZN Ą,  GAZ  I  WODĘ                    1.564.900 
   
     40002 Dostarczanie  wody                1.564.900 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników       184.600 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne          14.000 
 4110  -  składki  na  ubezpieczenia społeczne         34.300 
 4120  -  składki  na  Fundusz  Pracy             4.900 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia          30.000 
 4260  -  zakup  energii          500.000 
 4270  -  zakup usług  remontowych                      30.000 
 4280  -  zakup   usług  zdrowotnych             1.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych           35.000 
 4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii  komórkowej             5.000 

4370 -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
      telefonii  stacjonarnej             1.500 
4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
     analiz  i  opinii              5.000 
4410  -  podróŜe  słuŜbowe  krajowe             4.800 
4430  -  róŜne  opłaty  i  składki           41.000 
4440  -  odpisy  na  ZFŚS              4.800 
4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
                drukarskiego i  urządzeń kserograficznych          5.000  
4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
     programów  i  licencji              2.000  
6050 -  wydatki  inwestycyjne  jednostek  budŜetowych                625.000 

    -  budowa sieci wodociągowej w St. Oborzyskach  45.000 
    -  budowa  hydroforni w Widziszewie        250.000  
    -  budowa wodociągu GryŜyna – Nielęgowo     200.000 
    -  projekt przebudowy hydroforni w Katarzyninie  50.000 
    -  projekt przebudowy hydroforni w Mikoszkach   40.000 
    -  projekt przebudowy hydroforni w St. Oborzyskach  40.000 

6060 -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek  
       budŜetowych            37.000  



    - zakup pomp głębinowych     20.000    
   -  zakup szperacza       7.000 
    -  zakup spręŜarki        10.000   

       
 
      -   3   - 
           
600  TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ                                1.855.438             

     60016  Drogi  publiczne  gminne              1.855.438 
            3020  -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń               2.000  
 4110  -  składki  na  ubezpieczenia społeczne                       8.000   
            4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenie                    200.000          
            4270  -  zakup usług remontowych                     654.938 
 4280  -  zakup  usług  zdrowotnych                            500 
            4300  -  zakup usług pozostałych                                150.000 
            6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych              840.000  
   -  budowa ścieŜki rowerowej  Racot – GryŜyna   100.000  
   -  ułoŜenie asfaltu  Wławie – Świniec         100.000 
   -  utwardzenie drogi Wyskoć – Turew         140.000  
   -  utwardzenie drogi  Darnowo – Spytkówki        160.000  
   -  utwardzenie drogi Kiełczewo – Szczodrowo    110.000 
   -  ułoŜenie asfaltu na drodze w Spytkówkach      230.000 
  
630    TURYSTYKA                 2.250 
 
     63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                 2.250 
 4270  -  zakup usług remontowych              1.530 
 4300  -  zakup usług pozostałych                 720 
 
700    GOSPODARKA  MIESZKANIOWA             50.000     
 
      70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami               50.000 
 4300  -  zakup usług  pozostałych                       20.000  
 6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

  budŜetowych                         30.000  
  -  zakup  ziemi    30.000 

     
710    DZIAŁALNO ŚĆ  USŁUGOWA                      171.250     

      71004 Plany zagospodarowania przestrzennego                130.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych                     130.000 

      71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne                 10.000 
 4300  - zakup usług pozostałych            10.000 

       71035       Cmentarze                      31.250 
 4110  -  składki  na  ubezpieczenia  społeczne               250   
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe             2.800   
 4210  -  zakup  materiałów  i  wyposaŜenia             1.000 
 4260  -  zakup energii                   200 
 4270  -  zakup usług remontowych            23.000    



 4300  -  zakup  usług  pozostałych                                    4.000   

750      ADMINISTRACJA  PUBLICZNA       2.122.000 
            
       75011 Urzędy  wojewódzkie                              94.900 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników          71.000 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                        6.250 
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne           13.300 
      -   4   - 
 4120  -  składki na Fundusz Pracy              1.900 
 4440  -  odpisy na  ZFŚS               2.450 

       75022 Rady  gmin                      88.800          
 3030  -  róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych          75.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             3.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych            10.000 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                 300 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
    korpusu słuŜby cywilnej      500      

     75023 Urzędy  gmin                1.701.500      
 3020  -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           2.000   
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników        953.000 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                      70.000 
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne         166.350 
 4120  -  składki na Fundusz Pracy            23.550 
 4140  -  wpłaty na PFRON               8.000 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe           20.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           50.000 
 4260  -  zakup energii              15.000 
 4270  -  zakup usług remontowych            10.000 
 4280  -  zakup usług zdrowotnych              1.500 
 4300  -  zakup usług  pozostałych            50.000 
 4350  -  zakup usług dostępu  do sieci Internet            5.000 
 4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii komórkowej            15.000 
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  
       telefonii  stacjonarnej            15.000 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              4.000 
 4430  -  róŜne opłaty i składki            10.000 
 4440  -  odpisy na  ZFŚS             23.100    
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami  
    korpusu  słuŜby  cywilnej               10.000 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
     drukarskiego i urządzeń  kserograficznych         20.000 

4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
       programów  i licencji            10.000 

 6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych       200.000 
     -  rozbudowa  urzędu gminy  200.000 
 6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.         20.000 
      -  zakup komputerów                20.000 



      75095 Pozostała  działalność      236.800    
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                     16.400 
 4040  -  dodatkowe  wynagrodzenie  roczne             1.300 
 4110  -  składki  na ubezpieczenia społeczne            3.050 
 4120  -  składki  na  Fundusz Pracy                 450  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenie           40.000 
 4260  -  zakup  energii               2.000 
 4270  -   zakup  usług  remontowych                 500 
 4280  -  zakup usług  zdrowotnych                 300   
 4300  -  zakup usług pozostałych            40.000 
      -   5   - 
 
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
      telefonii  stacjonarnej              3.000  
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe            66.000 
 4430  -  róŜne  opłaty  i  składki            58.000 
 4440  -  odpisy  na  ZFŚS       800  
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu słuŜby cywilnej              1.000 
 4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych            2.000 
 4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
     programów i licencji              2.000      
  
751     URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 
     PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I  OCHRONY PRAWA 
     ORAZ  SĄDOWNICTWA               2.328 
 
     75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
  kontroli i ochrony prawa                                2.328  

- zadanie zlecone – 
 4260  -  zakup energii                   500 
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii stacjonarnej                 500  
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami   
     korpusu  słuŜby  cywilnej                 500 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
        drukarskiego  i urządzeń kserograficznych   528 
4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

           programów  i  licencji      300 
 
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  

PRZECIWPOśAROWA              219.000 
 
     75405 Komendy powiatowe Policji                  15.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia            15.000 

     75412 Ochotnicze straŜe poŜarne                   190.000      
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne                                      800 



 4120  -  składki  na  Fundusz  Pracy                 100 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe           13.000  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           50.000 
 4260  -  zakup energii              30.000 
 4270  -  zakup usług remontowych            50.000 
 4280  -  zakup usług zdrowotnych                    500 
 4300  -  zakup usług pozostałych            33.300 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu  słuŜby  cywilnej              5.000 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                 300 
 4430  -  róŜne opłaty i składki              7.000  

     75414 Obrona  cywilna                    14.000  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                  6.200 
 4300  -  zakup usług pozostałych                                    5.000 
      -   6   - 
 
 4410  -  podróŜe  słuŜbowe  krajowe              1.500 
 4430  -  róŜne  opłaty  i  składki       300 

4700  -  szkolenia pracowników niebędących  
     członkami korpusu słuŜby  cywilnej                      500 
 4740  -  zakup materiałów papierniczych do 
     sprzętu drukarskiego i urządzeń 
     kserograficznych                              500  
 
756         DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH 
         I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI 
         PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM       46.000  
 
     75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności 
   budŜetowych                     46.000 
 4100  -  wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne           20.000 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe              6.000 
 4260  -  zakup  energii                6.000 
 4300  -  zakup  usług  pozostałych               2.000  
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
      telefonii  stacjonarnej               3.000 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu  słuŜby  cywilnej               3.000 
 4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń  kserograficznych             5.000 
 4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

    programów  i  licencji               1.000     
 
757        OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO       44.490 
 
     75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 
   jednostek samorządu terytorialnego                 44.490 
 8070  - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów    
  wartościowych oraz od krajowych poŜyczek i kredytów   44.490 
 



758        RÓśNE  ROZLICZENIA                       250.000 
  
     75818 Rezerwy ogólne i celowe                 250.000 
 4810  -  rezerwy            250.000 
 
801        OŚWIATA  I  WYCHOWANIE                 12.074.976 
 
     80101 Szkoły  podstawowe               5.755.330  
 3020  -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       248.350  

4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                3.486.460  
4040 -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                    284.200 
4110 -  składki na ubezpieczenia społeczne                    704.200 
4120 -  składki na Fundusz Pracy            97.900 
4170  -  wynagrodzenia bezosobowe            22.800 
4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                    122.300 
4240 -  zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i ksiąŜek          26.500 
4260 -  zakup energii            193.300  

-   7   - 
 

4270 -  zakup usług remontowych          131.500  
4280 -  zakup usług  zdrowotnych              5.900 
4300 -  zakup usług pozostałych            56.600 
4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet             3.520  
4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii  komórkowej              4.400 
4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
    telefonii stacjonarnej            17.700 
4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
    analiz i  opinii               7.500 
4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              6.700 
4430  -  róŜne opłaty i składki            11.200 
4440  -  odpisy na  ZFŚS           230.800 
4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych          21.800 
4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
    programów i licencji             11.700 
6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych                60.000       

- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczewie  
    budynek  w  Kokorzynie /dokumentacja/         25.000 
-  rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turwi         35.000  

     80104         Przedszkola                 1.529.710 
 3020  -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         64.900 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników        883.810 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne           70.700 
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne         179.450 
 4120  -  składki na Fundusz  Pracy            25.150 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe             1.000  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           34.000 
 4220  -  zakup środków Ŝywności            79.000  
 4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktyczn.i ksiąŜek             8.500  



  4260  -  zakup energii                         76.700 
 4270  -  zakup usług remontowych            11.500 
 4280  -  zakup usług zdrowotnych              2.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych            22.260 
 4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet               800 
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii  stacjonarnej              7.640  
 4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
    analiz  i opinii               1.500 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                 800 
 4430  -  róŜne opłaty i składki                 300    
 4440  -  odpisy na  ZFŚS             55.600 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
    korpusu słuŜby  cywilnej                 600 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
     drukarskiego i urządzeń kserograficznych            3.500 

     80110 Gimnazja                4.354.646 
3020 -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń            162.300 
4010 -  wynagrodzenia osobowe pracowników                 2.070.000 

-   8   - 
 

4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne          160.700  
4110 -  składki na ubezpieczenia społeczne          413.600 
4120  -  składki na Fundusz Pracy             58.700 
4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe              7.000  
4210 -  zakup materiałów i wyposaŜenia          166.800 
4240 -  zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i ksiąŜek          18.000  
4260 -  zakup energii             160.000 
4270  -  zakup usług remontowych             55.000 
4280  -  zakup usług zdrowotnych               4.100 
4300 -  zakup usług pozostałych             38.900 
4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet             1.000 
4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     sieci  komórkowej                 1.000 
4370 -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

     telefonii  stacjonarnej             14.800 
4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
     analiz i opinii               2.400  
4410 -  podróŜe słuŜbowe krajowe              2.500 
4420  -  podróŜe  słuŜbowe  zagraniczne             2.000   
4430 -  róŜne opłaty i składki            21.100 
4440  -  odpisy na z  ZFŚS           125.000 
4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami  
     korpusu  słuŜby  cywilnej              1.900 
4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu   
              drukarskiego  i urządzeń kserograficznych            6.500 
4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
     programów  i  licencji              8.600     
6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych              852.746  
    -  budowa sali gimnastycznej w Racocie        852.746 



      80113 DowoŜenie uczniów do szkół                337.800 
 4110  -  składki  na  ubezpieczenia  społeczne               800 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe             5.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             2.000   

4300 -  zakup usług pozostałych          330.000 

      80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                49.620  
  4300  -  zakup  usług  pozostałych            49.620  

      80195   Pozostała  działalność                  47.870 
 4440  -  odpisy na ZFŚS              47.870    

               
803        SZKOLNICTWO  WYśSZE                         40.000 
 
      80395 Pozostała  działalność                 40.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych            40.000 
 
851        OCHRONA  ZDROWIA                      150.000 

  
      85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - 
      opiekuńcze                     20.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych             20.000 

      -   9   - 

    85153 Zwalczanie  narkomanii                     1.000 
 4210  -  zakup  materiałów  i  wyposaŜenia              1.000 

     85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi                129.000 
4110 -  składki na ubezpieczenia społeczne              1.500 
4120  -  składki na Fundusz Pracy                   250 
4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe            30.000  

 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia            35.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych             58.250 
 4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
     analiz  i opinii      2.000 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                  500                                                                    
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
      korpusu  słuŜby  cywilnej               1.000  
 4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
     drukarskiego i urządzeń kserograficznych         500  
 
852           POMOC   SPOŁECZNA                    6.623.200            
 
      85212       Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
  z ubezpieczenia społecznego                                  5.515.600 
 3110  -  świadczenia  społeczne                  5.318.960 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników           50.000 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne             4.000 
 4110  -  składki  na ubezpieczenia społeczne          46.000 
 4120  -  składki  na  Fundusz Pracy              2.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           27.540 



 4260  -  zakup  energii             20.000 
 4270  -  zakup  usług  remontowych              2.000   
 4280  -  zakup  usług  zdrowotnych              1.000 
 4300  -  zakup  usług  pozostałych            16.200 
 4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet            2.000 
 4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii  komórkowej              2.500 
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
      telefonii  stacjonarnej              2.000    
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              1.000 
 4430  -  róŜne  opłaty  i  składki              3.000  
 4440  -  odpisy  na  ZFŚS               1.600 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami  

   korpusu  słuŜby  cywilnej              5.000 
4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
     drukarskiego i urządzeń kserograficznych            4.000 
4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym  

      programów i licencji              6.800 
 
      85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 
  za osoby pobierające niektóre świadczenia z 
  pomocy  społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne               10.400 
 4130 -  składki na ubezpieczenie zdrowotne           10.400 
 
      -   10   - 
 
      85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
  ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                     500.000 
 3110  -  świadczenia społeczne         438.700 
  w tym :  zadania zlecone  107.200 
     zadania własne  331.500 
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne                                 1.300 
 4300  -  zakup  usług  pozostałych           60.000 
 
       85215 Dodatki  mieszkaniowe                130.000 
 3110  -  świadczenia  społeczne         130.000 
 
       85219  Ośrodki pomocy społecznej               294.200    

3020 -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          2.000 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników              202.000    
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                       14.000 
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne                    39.000 
 4120  -  składki na Fundusz Pracy                        5.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                               6.400 
 4260  -  zakup energii                                   10.000 
 4270  -  zakup usług remontowych             1.000  
 4280  -  zakup usług zdrowotnych                500 
 4300  -  zakup usług pozostałych                        3.000 
 4360  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
      telefonii  komórkowej             2.000 



 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii  stacjonarnej             1.300 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                500 
 4440  -  odpisy na  ZFŚS                         5.000 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu  słuŜby  cywilnej             1.000 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu  
     drukarskiego i urządzeń kserograficznych           1.000 

4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
      programów  i  licencji                500 

      85228       Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                 6.000 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe                        6.000 
  
      85295 Pozostała  działalność                 167.000 
 3110  -  świadczenia społeczne         150.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia          15.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych             2.000 
    
 854          EDUKACYJNA  OPIEKA  WYCHOWAWCZA                     66.950  
 
      85401 Świetlice  szkolne                    66.950  

4010 -  wynagrodzenia osobowe pracowników          52.200 
4040 -  dodatkowe wynagrodzenie roczne             1.100 
4110 -  składki na ubezpieczenia społeczne             9.150  
4120 -  składki na Fundusz Pracy              3.000 
4440 -  odpisy na  ZFŚS               1.500 

-   11   - 
 
900     GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA        384.500        
 
     90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                 10.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             8.000 

4300 -  zakup usług pozostałych               2.000 
  
     90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg                293.500 
 4260  -  zakup  energii                                 170.000 
 4270  -  zakup usług remontowych            42.500 
 4300  -  zakup usług pozostałych                                    1.000 
 6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych           80.000 
      - budowa oświetlenia ulicznego      80.000 
      
     90095 Pozostała  działalność                   81.000  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia              3.000 
 4260  -  zakup energii                            8.000 
 4270  -  zakup usług remontowych             10.000  
 4300  -  zakup usług pozostałych             15.000 
 6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych          45.000 
  -  opracowanie projektu przebudowy starej szkoły 
       w  Turwi  na  mieszkania                 15.000 
  -  opracowanie projektu budynku z mieszkaniami 



       socjalnymi w  Kurzej Górze     30.000 
 
921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO             541.500 
 
      92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby               166.500 
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              2.500  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           15.000 
 4260  -  zakup energii              18.000 
 4270  -  zakup usług remontowych          130.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych              1.000 
 
       92116 Biblioteki                   295.000 

2480  -  dotacja podmiotowa z budŜetu dla samorządowej 
    instytucji  kultury          295.000   

 
        92195  Pozostała  działalność                  80.000 
  4210  -  zakup  materiałów i wyposaŜenia          35.000 
  4300  -  zakup usług pozostałych           45.000      

 
925          OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ N ATURALNE  
OBSZARY  I  OBIEKTY  CHRONIONEJ  PRZYRODY           12.000 
 
      92502 Parki  krajobrazowe                    12.000 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia         10.000 
 4300  -  zakup usług pozostałych            2.000 
 
      -   12   - 
 
926         KULTURA  FIZYCZNA  I  SPORT           565.000 
 
     92604 Instytucje kultury fizycznej                 240.000 
            4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników           105.000 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne             8.000 
 4110  -  składki na ubezpieczenia społeczne           20.410 
 4120  -  składki na Fundusz Pracy              2.770 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe           23.000  
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           27.000   
 4260  -  zakup energii                6.000 
 4270  -  zakup usług remontowych              8.000 
 4280  -  zakup usług zdrowotnych                 100  
 4300  -  zakup  usług  pozostałych            30.120 
 4370  -  opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 
      telefonii stacjonarnej              4.000 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              3.000 
 4430  -  róŜne opłaty i składki      400 
 4440  -  odpisy na  ZFŚS               2.200     

      92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu             325.000 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe           50.000   
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia         128.000 
 4260  -  zakup  energii             12.000 



 4270  -  zakup usług remontowych              5.000 
 4280  -  zakup usług zdrowotnych              2.000  
 4300  -  zakup usług pozostałych            70.000 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe            15.000 
 4430  -  róŜne opłaty i składki              3.000  
 6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych           40.000  
     -  wiercenie 2 studni do nawadniania boiska  40.000 

 
        ----------------------------------------------------- 

        Razem  wydatki :   29.060.422 zł.              
                   ==== ============================ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik nr 3 
         do uchwały nr  III/12/2006 
         Rady  Gminy  Kościan 
         z   dnia  28.12.2006 r. 
 
 
  Dochody i  wydatki  związane  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
 administracji  rządowej zleconych  gminie  i  innych  zadań  zleconych 
    ustawami  w  2007  roku. 
 
 
       Klasyfikacja 
Dział   Rozdział    § 

                               Nazwa     Dotacje       Wydatki 

 750 Administracja  publiczna     94.900     94.900 
            75011 Urzędy  wojewódzkie     94.900      94.900 
                         2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację zadań bieŜących z zakresu administra- 
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

 
 
    94.900  

 
 
        0  

                         4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników         0     71.000 
                         4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne          0       6.250 
                         4110 Składki  na  ubezpieczenia  społeczne         0      13.300 
                         4120 Składki   na  Fundusz  Pracy         0       1.900  
                         4440 Odpisy  na  ZFŚS         0       2.450 
 751 Urzędy  naczelnych  organów  władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 

 
      2.328  

 
      2.328 

            75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i  ochrony  prawa 

 
      2.328 

 
      2.328   

                         2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administra- 
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

 
 
      2.328 

 
 
       0 

                         4260 Zakup  energii         0          500 
                         4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  

telefonii  stacjonarnej  
 
        0 

 
         500 

                         4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 
korpusu  słuŜby  cywilnej 

 
        0 

 
         500  

                         4740  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

 
        0 

 
         528  

                         4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów  i  licencji 

 
        0 

 
         300 

 754 Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona 
przeciwpoŜarowa 

 
      2.500    

 
      2.500 

            75414 Obrona  cywilna       2.500       2.500 
                         2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 

realizację zadań bieŜących z zakresu administra- 
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

 
       
      2.500 

 
 
         0  



                         4210 Zakup  materiałów  i  wyposaŜenia        0       2.500 
 852 Pomoc  społeczna  5.633.200  5.633.200 
           85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego 

 
 5.515.600 

 
 5.515.600 

                         2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administra- 
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

 
 
 5.515.600 

 
 
       0    

                         3110 Świadczenia  społeczne         0  5.318.960 
                         4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników         0       50.000  
                         4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         0         4.000  
                         4110 Składki na ubezpieczenia społeczne         0       46.000  
                         4120 Składki  na  Fundusz  Pracy         0          2.000 
                         4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia         0       27.540  
                         4260 Zakup  energii         0       20.000 
                         4270 Zakup usług remontowych         0          2.000 
                         4280 Zakup usług zdrowotnych         0         1.000 
                         4300 Zakup usług pozostałych         0       16.200  
                         4350  Zakup usług dostępu do sieci Internet         0         2.000 
                         4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii komórkowej 
 
        0 

 
        2.500 

                         4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
telefonii  stacjonarnej 

 
        0 

 
        2.000 

                         4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe         0         1.000 
                         4430 RóŜne  opłaty  i  składki         0         3.000 
                         4440 Odpisy  na  ZFŚS         0         1.600 
                         4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu  słuŜby  cywilnej 
 
        0 

 
        5.000 

                         4740      Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych 

 
        0 

 
        4.000 

                         4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów  i  licencji 

 
        0 

 
        6.800  

            85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomoc 
społecznej oraz niektóre świadczenia  rodzinne 

                 
      10.400 

 
      10.400  

                         2010  Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administra- 
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

  
        
      10.400 

 
 
        0 

                         4130 Składki  na  ubezpieczenie   zdrowotne         0       10.400 
           85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia  emerytalne  i  rentowe 
 
    107.200 

 
    107.200 

                         2010 Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
realizację zadań bieŜących z zakresu administra- 
cji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
ustawami 

 
 
    107.200 

 
 
        0 

                         3110 Świadczenia  społeczne         0     107.200 
 
  Plan dochodów na zadania zlecone dla Gminy Kościan na rok 2007 wynosi      



       5.732.928 zł.  
 
  Plan  dochodów  na  2007  rok  związanych  z  realizacją 
                     zadań  z zakresu  administracji  rządowej 
 
 
 
                  Klasyfikacja 
   Dział       Rozdział         §           

                    Nazwa                 Plan  

     750 Administracja  publiczna               50.000 
                     75011 Urzędy  wojewódzkie               50.000 
                                     0690 Wpływy  z  róŜnych  opłat               50.000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
             
  Załącznik  nr  4 
             
  do  uchwały  nr  III/12/2006 
             
  Rady   Gminy  Kościan 
             
  z  dnia   28.12.2006 r. 
 
 
      WYKAZ  INWESTYCJI  GMINNYCH  NA  ROK  
2007 
 

 
L.p
. 

     
Nazwa  
inwestycji 

   0gólny  
     koszt  
inwestycj
i 

      Data  
rozpoczęc
.  
inwestycj
i 

Przewidzian
y 
termin 
zakoń 
czenia 
inwes. 

    Przewidziane  
środki 
         w   2007  
roku 

   
Przewidziane  
środki 
         w   2008  
roku 

 Przewidziane  
środki 
        w  2009  
roku 

      
inne 

 z  
budŜet
u 

      
inn
e 

 z 
budŜetu 

    
inn
e 

 z 
budŜetu 

  1. Budowa   
hydroforni 
 w  
Widziszewie 

 
    
838.000 

 
   2004 r. 

 
      2007 r. 

 
         0 

 
   
250.00
0 

 
        
0 

 
       0 

 
       
0 

 
        0 

  2. Budowa 
kanaliz. 
sanitarn. w 
St. 
Oborzyskac
h część I z 
kolektorem 
tłocznym i 
pompownią 
w Kurowie 

 
  
 
1.200.00
0 

 
  
   2007r. 

 
      
      2008 r. 

          
     
        0                    

 
     
   
400.00
0 

 
  
       
0 

 
     
   
800.000 

 
      
       
0 

 
     
        0 

  3. Budowa 
kanaliz. 
sanit. w 
St. 
Oborzyskac
h część II 

 
 
2.500.00
0    

 
   2007 r. 

 
      2008 r. 

 
         0 

 
   
900.00
0  

 
        
0 

 
 
1.600.00
0 

 
       
0 

 
        0 

  4.. Budowa 
kanalizacji 
sanit. w N. 
Dębcu 

 
    
350.000 

 
   2005 r. 

 
      2008 r. 

  
         0 

 
     
10.000 

 
        
0 

 
    
140.000 

 
       
0 

   
        0 

  5. Budowa 
kanalizacji 

 
    

 
   2006 r. 

 
      2008 r. 

 
         0 

 
   

 
        

 
    

 
       

 
        0 



sanit. w  
Osieku 

800.000 200.00
0 

0 560.000 0 

  6. Budowa 
garaŜy  przy 
oczyszczalni 
w Racocie   

  
    
320.000 

 
   2005 r.  

 
      2007 r. 

 
         0 

 
   
120.00
0  

 
        
0 

 
        0 

 
       
0  

 
        0 

  7. Budowa 
ścieŜki 
rowero- 
wej  Racot – 
GryŜyna  

 
    
400.000 

 
   2007 r. 

 
      2008 r. 

 
         0 

 
   
100.00
0 

 
        
0 

 
    
300.000 

 
       
0 

  
        0 

  8.  Budowa 
sieci 
wodociąg. w 
St. 
Oborzyskac
h 

 
      
75.000 

 
    2006 r. 

 
      2007 r. 

 
         0 

 
     
45.000 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

  9. Budowa  
wodociągu 
GryŜyna - 
Nielęgowo 

 
    
400.000   

 
    2007 r.  

 
      2008 r. 

 
         0 

 
    
200.00
0 

 
        
0 

 
    
200.000 

 
        
0 

 
        0 

 10.  Projekt 
przebudowy 
hydroforni 
w 
Katarzynin 

 
 
2.500.00
0 

 
    2007 r.  

 
      2009 r. 

 
         0 

 
      
50.000 

 
        
0 

 
    
100.000 

 
        
0 

 
  
2.350.00
0 

 11. Projekt 
przebudowy 
hydroforni 
w 
Mikoszkach 

 
 
1.200.00
0 

 
     2007 
r. 

 
     2009 r. 

 
        0 

 
      
40.000 

 
        
0 

 
    
100.000 

 
        
0 

 
  
1.060.00
0 

 12. Projekt 
przebudowy 
hydroforni 
w Starych 
Oborzyskac
h  

 
 
1.000.00
0 

 
     2007 
r. 

 
     2009 r. 

 
        0 

 
      
40.000 

 
        
0 

 
    
100.000  

 
        
0 

 
     
860.000 

 13. UłoŜenie 
asfaltu 
Wlawie – 
Świniec 

 
    
100.000 

 
     2007 
r. 

 
      2007 r. 

 
        0 

 
    
100.00
0 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 14. UłoŜenie 
asfaltu na 
drodze w 
Spytkówkac
h 

 
    
230.000 

 
     2007 
r. 

 
      2007 r. 

 
        0 

 
    
230.00
0  

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 15. Utwardzenie 
drogi 
Wyskoć – 
Turew 

 
    
140.000 

 
     2007 
r. 

 
      2007 r. 

 
        0 

 
    
140.00
0 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 



 16. Utwardzenie 
drogi 
Darnowo – 
Spytkówki 

 
    
160.000 

 
     2007 
r. 

 
      2007 r. 

 
        0 

 
    
160.00
0 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 17. Utwardzenie 
drogi 
Kiełczewo – 
Szczodrowo  

 
    
110.000 

 
     2007 
r. 

 
      2007 r. 

 
        0 

 
    
110.00
0 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 18.  Budowa sali 
sportowej 
 w Racocie 

 
 
4.212.25
4 

 
     2004 
r. 

 
      2007 r. 

 
     
140.00
0    

 
    
712.74
6 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 19. Rozbudowa 
Szkoły 
Podst w 
Kiełczewie 
budynek w 
Kokorzynie  

 
    
800.000 

 
     2007 
r. 

 
      2009 r. 

 
        0 

 
      
25.000 

 
        
0 

 
    
400.000  

 
        
0 

 
    
375.000 

 20. Rozbudowa 
Szkoły 
Podst w  
Turwi 

 
 
1.000.00
0 

 
     2007 
r. 

 
      2009 r. 

 
         0 

 
      
35.000 

 
        
0 

 
    
200.000 

 
        
0 

 
    
765.000 

 21. Opracowani
e projektu  
przebudowy 
starej szkoły 
w Turwi na 
mieszkania 

 
    
200.000 

 
     2007 
r. 

 
      2008 r. 

 
         0 

 
      
15.000 

 
        
0 

 
    
185.000 

 
        
0 

 
        0 

 22. Opracowani
e projektu 
budynku z 
mieszkania
mi 
socjalnymi 
w Kurzej 
Górze 

 
 
    
800.000 

 
 
     2007 
r. 

 
 
      2009 r. 

 
 
         0 

 
 
      
30.000 

 
   
        
0 

 
 
    
400.000  

 
 
        
0 

 
 
    
370.000 

 23. Budowa  
oświetlenia 
 ulicznego  

 
      
80.000 

 
     2007 
r. 

 
      2007 r. 

 
         0 

 
      
80.000 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 24. Rozbudowa 
urzędu 
gminy 

 
    
200.000 

 
    2007 r. 

 
      2007 r. 

 
         0 

 
    
200.00
0 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 25. Wiercenie 2 
studni do 
nawodnienia 
boiska 

 
      
40.000 

 
    2007 r. 

 
      2007 r. 

 
         0 

 
      
40.000 

 
        
0 

 
        0 

 
        
0 

 
        0 

 
 
 



 
           Załącznik  nr  5 
           do uchwały nr III/12/2006 
            Rady  Gminy  Kościan 
              z dnia   28.12.2006 r. 
 
 
             Rozchody budŜetu Gminy Kościan na rok  2007 
 
 

           
       w złotych  

 
   Rozchody              900.000  
  
              §  992   Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek 

i kredytów                   900.000   

- Spłata poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie 
przedsięwzięcia pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej  w Pianowie    w  
kwocie  420.000 zł.  w  III  ratach :  
  I    rata   140.000  -  do  20.01.2007 r. 
  II   rata   140.000  -  do  20.04.2007 r. 
  III  rata   140.000  -  do  20.07.2007 r.  

           -   Spłata poŜyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  
     Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie 
     przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków we wsi  
               Stare Oborzyska   w  kwocie  480.000 zł. w II ratach: 
        I    rata   240.000  -  do  20.09.2007 r. 
        II   rata   240.000  -  do  20.12.2007 r. 
 
 
   BudŜet  Gminy  Kościan  na  rok  2007  wynosi :  

 
 

 Dochody  budŜetowe         29.960.422       Wydatki  budŜetowe       29.060.422 
                +  przychody                  0             +    rozchody                900.000 
               -----------------------    ------------------------ 
                                          29.960.422                         29.960.422 
                                          ===============                         ============== 

 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik  nr  6 
         do uchwały  nr  III/12/2006 
         Rady  Gminy  Kościan 
         z  dnia   28.12.2006 r. 
 
 
 
  Plan  przychodów  i   wydatków  Gminnego  Funduszu 
          Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
                 w  2007  roku.  
 
          w  dziale   900  -  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
               rozdziale     90011 -  Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  ======================================================== 
 
   Stan środków  na dzień  31.10.2006r.                      159.525  zł.  

  I.   Przychody                       80.000 zł.  

        §  0690  -  wpływy  z  róŜnych  opłat              80.000 
              Wpływy z wojewódzkich opłat i kar za  
               gospodarcze korzystanie ze środowiska 
               i dokonywanie w nim zmian – za emisję 
               zanieczyszczeń, poboru wód i  odprowadzanie 
               ścieków w 2007 r. 

                  Przychody  ogółem  :           239.525 zł.  

      =================================== 

 

  II   Wydatki ogółem :                239.525 zł.  

1. Wydatki  bieŜące:                 114.525  
§  4210  -  zakup  materiałów  i  wyposaŜenia                 30.000 
§  4270  -  zakup  usług  remontowych       44.025 
§  4300  -  zakup  usług  pozostałych                  40.500 

  2.    Wydatki  majątkowe              125.000 
§  6120  -  wydatki na zakupy inwestycyjne 
     funduszy  celowych        25.000 
§  6260  -  dotacje z funduszy celowych na finansowanie 
   lub dofinansowanie kosztów realizacji 

 inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
 jednostek sektora finansów publicznych       100.000  

 
 


