
 

Sprawozdanie 

z  wykonania wydatków Gminy Kościan 

za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 roku 

   
 

Realizacja wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

 
Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % realizacji 

do planu 

010 Rolnictwo i łowiectwo 16 599 166,67 16 245 700,26 97,87 

020 Leśnictwo 4 000,00 1 972,13 49,30 

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

3 119 649,00 2 886 998,43 92,54 

600 Transport i łączność 14 415 828,84 13 052 689,56 90,54 

630 Turystyka 3 200,00 3 200,00 100,00 

700 Gospodarka mieszkaniowa 518 150,00 261 153,85 50,40 

710 Działalność usługowa 144 000,00 118 023,63 81,96 

750 Administracja publiczna 5 864 585,00 5 169 264,98 88,14 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej , kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa 

117 641,00 117 641,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa 

765 900,00 330 587,20 43,16 

757 Obsługa długu publicznego 316 412,00 130 147,38 41,13 

758 Różne rozliczenia 400 000,00 70 000,00 17,50 

801 Oświata i wychowanie 24 696 623,63 23 004 828,84 93,15 

851 Ochrona zdrowia 337 322,00 289 599,43 85,85 

852 Pomoc społeczna 2 828 840,80 2 549 557,99 90,13 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 

społecznej  

156 240,00 145 732,24 93,27 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 417 090,00 344 369,37 82,56 

855 Rodzina 22 027 470,00 21 995 593,50 99,86 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 

7 671 868,92 6 788 611,48 88,49 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 

2 000 440,79 1 883 927,72 94,18 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne 

oraz naturalne obszary i obiekty 

chronionej przyrody 

15 000,00 7 332,80 48,89 

926 Kultura fizyczna 1 624 974,00 1 613 011,00 99,26 

 Razem 104 044 402,65 97 009 942,79 93,24 

 



Realizacja opisowa wydatków przedstawia się następująco: 

 
Dział, 

rozdział, 

paragraf 

Nazwa /Opis 

- 2 - 

Plan po zmianach Wykonanie % 

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16 599 166,67 16 245 700,26 97,87 

01008 Melioracje wodne 215 600,00 215 595,00 100,00 

2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 

50 000,00 50 000,00 100,00 

 Dotacja przekazana  Spółce Melioracji Nizin Obrzańskich,  

wykonującej zadania gminy. Środki zostały przekazane na 

dofinansowanie zadań w zakresie konserwacji urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych  w celu poprawy 

stosunków wodnych oraz utrzymanie bieżącego wód i 

urządzeń wodnych na zmeliorowanych terenach gminy 

Kościan. Otrzymano już rozliczenie z przekazanej dotacji  

   

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 5 998,50 99,98 

4300 Zakup usług pozostałych  159 600,00 159 596,50 100,00 

 Wydatkowane kwoty dotyczą: 

- renowacji rowu w miejscowości Stare Oborzyska oraz  

wykonania operatu wodnoprawnego na przebudowę 

przepustów za kwotę 149 996,50  zł 

- FS Bonikowo kwota  3 600,00 zł dotyczy odmulenia stawu 

- FS Racot  kwota 11 998,50 zł dotyczy zagospodarowania 

terenu wokół stawów 

   

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 14 851 065,02 14 500 925,10 97,64 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 800,00 9 310,71 58,93 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 008,00 324 833,10 92,54 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 421,00 22 420,24 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 995,00 59 730,16 93,34 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

8 839,00 8 408,68 95,13 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 140 000,00 132 860,56 94,90 

4260 Zakup energii 550 000,00 465 808,26 84,69 

4270 Zakup usług remontowych 75 147,00 67 717,97 90,11 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 338,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 870 000,00 863 980,76 99,31 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  4 038,00 3 329,14 82,45 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

11 000,00 6 852,69 62,30 

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 2 854,26 95,14 

4430 Różne opłaty i składki 210 000,00 163 826,21 78,01 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 481,00 7 480,58 99,99 

4480 Podatek od nieruchomości 858 758,00 858 758,00 100,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 73,32 3,67 

 Wydatki w rozdziale 01010 od paragrafu 3020 do paragrafu 

4610  dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzeń dla 

pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne,  

dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpisy na ZFŚS, 

koszty delegacji służbowych, koszty prowadzenia egzekucji 

zaległych opłat, opłat za telefony stacjonarnie i komórkowe, 

opłat za energię zużytą na oczyszczalni i przepompowniach,  

podatku od nieruchomości . Ponadto dokonano też  między 

innymi wydatków na: 

-  posiłki regeneracyjne, wodę dla konserwatorów, odzież 

ochronną i ekwiwalent za pranie odzieży  kwota 9 310,71 zł 

- zakup paliwa, środków czystości  kwota 16 321,39 zł    

- zakup części do sprzętu (samochodów, koparki, ładowarki , 

kosy spalinowej, kosiarki,  itp.) kwota  14 357,30 zł    
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 - zakup  materiałów i wyposażenia niezbędnego do 

funkcjonowania oczyszczalni i do dokonywania napraw 

i usuwania awarii między innymi została zakupiona: (sonda 

hydrostatyczna, pływaki, flokulant, folpam , brenntamer, 

Pax , zakupiono także  materiały na potrzeby naprawy studni 

kanalizacyjnych, miał także miejsce zakup pompy dozującej  

na potrzeby oczyszczalni w Starych Oborzyskach oraz  

zakup materiałów potrzebnych na naprawę dachu na 

budynku oczyszczalni w Nowym Dębcu) kwota 100 032,42  

- dopłaty i opłaty dotyczące ścieków kwota  639 816,78 zł 

-usługi transportowe , WUKO, wywóz osadu i nieczystości 

stałych i płynnych, spryzmowanie osadu kwota 73 423,48 zł 

- opłata za nadzór techniczny, technologiczny, monitoring, 

przeglądy p.poż,  konserwacje sytemu,  za pakiet 

transmisyjny, badania techniczne samochodów, analizy 

techniczne efektu ekologicznego  kwota  48 751,21 zł                   

- koszty badania laboratoryjnego ścieków i pobieranie 

próbek, opracowanie sprawozdań prób kwota 16 221,27 zł       

- naprawy i remonty wykonane na oczyszczalniach i 

przepompowniach, oraz naprawy sprzętu i samochodów 

(np. remont pomp zatapialnych, badanie szczelności gazowej 

instalacji na oczyszczalniach, wykonanie pomiarów 

ochronnych instalacji elektrycznej, czyszczenie kanalizacji, 

konserwacja systemu sygnalizacji włamań, koszt wynajmu 

kontenerów dla konserwatorów na czas rozbudowy 

oczyszczalni w Racocie, remont studni w Sierakowie,  itp.) 

kwota 142 533,63 zł     

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń,  

opłata za dzierżawę gruntu, opłaty za odpady komunalne z 

oczyszczalni, opłata stała za wprowadzanie ścieków 

komunalnych do wód lub ziemi , opłaty  zmienne za usługi 

wodne kwota 163 826,21 zł                                                       

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 731 467,40 4 616 665,72 97,57 

 Planowane i wydatkowane kwoty w paragrafie 6050 dotyczą  

niżej wymienionych zadań : 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurzej Górze planowana 

kwota  6 000,00 zł wydatkowana kwota  5 700,00 zł    

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową, 

specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz kosztorys inwestorski dotyczący 

przedmiotowego zadania 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Bonikowie ul. Parkowa 

planowana kwota 5 000,00 zł wydatkowana kwota   

4 500,00 zł W ramach zadania wykonano dokumentację 

projektową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz kosztorys inwestorski dotyczący 

przedmiotowego zadania 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Luboszu 

planowana kwota 25 000,00 zł wydatkowana kwota  

5 104,50 zł  W ramach zadnia zostały wykonane mapy 

potrzebne do celów projektowych oraz uzyskano większość 

uzgodnień.    

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Luboszu 

planowana kwota  30 000,00 zł wydatkowana kwota  

 20 910,00  zł  W ramach zadania wykonano dokumentacje 

projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz kosztorysy inwestorskie dotyczące 

przedmiotowej inwestycji.   
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 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Choryni ( wymiana 

nieszczelnej kanalizacji sanitarnej planowana kwota to 

45.000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.  

Z uwagi  na przedłużające się  procedury dotyczące 

uzyskania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

przedłużyła się, termin  prac projektowych dlatego nie 

dokonano w roku 2019 żadnych wydatków. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Mikoszkach  planowana 

kwota 240 000,00  wydatkowana kwota  230 040,00   Opis 

tego przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć. 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Czarkowie planowana 

kwota 28 000,00 zł  wydatkowana  kwota 22 878,00.  Opis  

przedsięwzięcia znajduje się przy informacji o kształtowaniu 

się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2019 r. 

w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć 

- Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Racocie z solarną 

suszarnią osadów ściekowych. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji 

sanitarnej)  planowana kwota to 4.352.467,40 zł a 

wydatkowana kwota to 4 327 533,22 zł.   Opis tego 

przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć 

   

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 365 302,03 4 365 302,03 100,00 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 482 230,59 2 482 230,59 100,00 

 - Dwa powyższe paragrafy zarówno po stronie planu jak i 

wydatków  dotyczą zadania „ Rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Racocie z solarną suszarnią osadów ściekowych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi  

( wymiana nieszczelnej kanalizacji sanitarnej)”  Opis tego 

przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć 

   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40.000,00 18 482,12 46,21 

 Zakupiona została pompa zatapialna na potrzeby 

przepompowni w Starym Luboszu. W roku 2019 nie było 

potrzeby zakupu innego sprzętu. 

   

6230 Dotacje celowe z budżetu  na finansowanie  lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

36.240,00 20 000,00 55,19 

 Planowane  i wydatkowane środki dotyczą dofinansowania 

budowy przydomowych oczyszczalni zlokalizowanych na 

terenie Gminy Kościan .Pomoc finansowa  została udzielona 

zgodnie z podjętą przez Radę uchwałą  określającą  

regulamin przyznawania dotacji  oraz po podpisaniu 

stosownych umów. W  2019 roku  z pomocy skorzystały  

cztery podmioty. 

   

01030 Izby rolnicze 36 824,06 35 561,24 96,57 
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego 

36 824,06 35 561,24 96,57 

 Odpis należny Izbie Rolniczej za wpłaty w roku 2019 
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01095 Pozostała działalność w tym: 

Zadania zlecone 

1 495 677,59 

1 483 677,59 

1 493 618,92 

1 483 677,59 

99,86 

100,00 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 032,00 20 032,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 033,59 4 033,59 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

478,43 478,43 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 175,98 3 175,98 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 784,81 784,81 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 10 586,90 10 528,23 99,45 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

2 000,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 1 454 585,88 1 454 585,88 100,00 

 - wydatki związane z otrzymaną dotacją celową na zadania 

zlecone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych wraz z pokryciem kosztów 

postępowania. Kwota planowana i wydatkowana to  

1 483 677,59  zł   

- wydatki związane ze szkoleniem rolników wydatkowana 

kwota  to 9 941,33 zł 

   

020 LEŚNICTWO 4 000,00 1 972,13 49,30 

02001 Gospodarka leśna 4 000,00 1 972,13 49,30 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 1 972,13 49,30 

 Wydatki związane są z odbudową populacji zwierzyny 

drobnej, zakup bażantów i kuropatw .  

   

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 

3 119 649,00 2 886 998,43 92,54 

40002 Dostarczanie wody 3 119.649,00 2 886 998,43 92,54 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 900,00 10 602,10 82,19 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 321,00 349 775,97 95,74 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 673,00 24 672,23 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 110,00 64 874,10 93,87 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

9 434,00 8 196,57 86,88 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315 171,00 310 370,45 98,48 

4260 Zakup energii 1 080 000,00 1 010 030,96 93,52 

4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 8 870,21 25,34 

4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 470,00 15,67 

4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00 136 245,65 85,15 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  12 000,00 6 248,67 52,07 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

30 000,00 23 292,76 77,64 

4410 Podróże służbowe krajowe 8 421,00 4 408,86 52,36 

4430 Różne opłaty i składki 110 000,00 74 969,46 68,15 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 728,00 8 727,34 99,99 

4480 Podatek od nieruchomości 402 199,00 401 798,00 99,90 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 692,00 1 384,10 17,99 

 Wydatkowane środki w rozdziale 40002 od paragrafu 3020 

do paragrafu 4610  dotyczą między innymi: wypłaty 

wynagrodzenia  dla pracowników, opłacenia  składek na 

ubezpieczenie społeczne, wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS, kosztów 

delegacji służbowych, opłat za telefony stacjonarne i 

komórkowe, kosztów związanych z energią zużytą na 

stacjach wodociągowych i przepompowniach, badań 

lekarskich pracowników, opłat sądowych, podatku od 

nieruchomości. 

   

     



Dział, 

rozdział, 

paragraf 

Nazwa /Opis 

- 6 - 

Plan po zmianach Wykonanie % 

 Ponadto  dokonano też  między innymi wydatków na: 

- posiłki regeneracyjne, wodę dla pracowników, odzież 

ochronną i  ekwiwalent za pranie odzieży, dopłatę do 

okularów korekcyjnych kwota  10 602,10 zł 

- zakup paliwa oraz  środków czystości kwota 33 961,50  zł 

- zakup wodomierzy i modułów radiowych  oraz  wymiana 

hydrantów i wodomierzy kwota 170 640,54 zł 

- zakup części do naprawy sprzętu takiego jak samochody, 

kosiarki oraz zakup urządzeń i wyposażenia potrzebnego do 

funkcjonowania i remontu stacji i sieci wodociągowych (np. 

młotowiertarki, zasuwy kołnierzowej, zdroju wodnego w 

Nowym Dębcu , sondy hydrostatycznej ) kwota 82 755,38 

- remonty i naprawy  przeprowadzone na sieciach i stacjach 

wodociągowych oraz naprawa sprzętu ( np. pomp, usunięcie 

awarii sprężarki , naprawa kosiarki,  wykonanie instalacji 

zaworów  bezpieczeństwa, wykonanie ogrodzenia, pomiary 

eklektyczne, wykonanie systemu monitoringu itp.   

 kwota 53 725,10 zł 

- usługi transportowe, usługi WUKO, usługi dźwigiem, 

koparką   kwota  13 418,40  zł 

- opłata za nadzór techniczny, monitoring,  konserwacje 

sytemu,  opłata za pakiet transmisyjny, przeglądy serwisowe  

stacji wodociągowych i sprzętu, ekspertyzy wodomierzy,    

opłaty za pełnomocnictwa  kwota  38 454,56 zł   

- koszty badania laboratoryjnego wody, opracowanie 

sprawozdań prób wody , wykonanie badań kontrolnych 

urządzeń ciśnieniowych kwota 15 734,79  zł 

- opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń, 

opłata za zajęcie pasa , opłata za dzierżawę gruntu, opłata 

stała za pobór wód podziemnych  i zmienna za usługi wodne 

kwota  74 969,46 zł 

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 446 000,00 442 061,00 99,12 

 - Przebudowa sieci wodociągowej w Wyskoci  planowana 

kwota to 371 000,00 zł  wydatkowana  kwota 370 310,00  

Inwestycja została zakończona. Wykonano w zakresie 

objętym I etapem sieć wodociągowa PE średnicy ø 63 mm,  

o długości 17,80 m,  węzły hydrantowe - 8 kpl. , przyłącza 

wodociągowe  PE średnicy ø 40 -32 mm, o długości 197,70 

m / 28 szt. (wymiana przyłączy wodociągowych stalowych) 

w tym:  przyłącza wodociągowe PE średnicy ø 40 mm o 

długości  145,45mb/23 szt. , przyłącza wodociągowe PE 

średnicy ø 32 mm o długości  52,25mb/5 szt. Natomiast 

 w zakresie objętym II etapem  sieć wodociągowa PE 

średnicy ø110 mm, PN 10 o długości 48,80 m ,- węzły 

hydrantowe - 5 kpl. 

- Budowa sieci wodociągowej w Kokorzynie między ulicą 

Kościańska a ulicą Długą  planowana kwota to 75 000,00  

wydatkowana  kwota 71 751,00  Inwestycja została  

zakończona. W ramach prac wykonano sieć wodociągową   

PE 100 SDR 17 PN 10  średnicy 110 mm -  373,00 m 

   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 0,00 

 W roku 2019  nie zachodziła potrzeba zakupu żadnych 

urządzeń na potrzeby funkcjonowania wodociągów. 

   

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 14 415 828,84 13 052 689,56 90,54 

60014 Drogi publiczne powiatowe 1 075 000,00 1 075 000,00 100,00 
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

1 075 000,00 1 075 000,00 100,00 
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 Rada Gminy Kościan w dniu 25 czerwca 2019 roku podjęła 

Uchwałę Nr VIII/72/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Kościańskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi 

powiatowej nr 3917P na odcinku Racot – Darnowo - 

Wyskoć”.Uchwała Nr IX.91/19 z dnia 3 września 2019 roku 

Rada Gminy Kościan dokonała zmiany pierwotnej uchwały. 

Zmiana dotyczyła wysokości dofinansowania, które zostało 

zmniejszone o kwotę 425 000,00 zł. Po zawarciu stosownej 

umowy  określającej szczegółowe warunku udzielenia i 

rozliczenia  pomocy finansowej, środki zostały przekazane 

na wskazany w zawartej umowie rachunek bankowy. 

Podmiot realizujący zadanie i któremu została udzielona 

dotacja przedstawił rozliczenie, które zostało przyjęte i z 

którego wynikało, iż przekazana kwota  została 

wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 

   

60016 Drogi publiczne gminne 13 340 828,84 11 977 689,56 89,78 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 300,00 10 195,90 66,64 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 421,00 233 620,98 77,76 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 505,00 15 504,26 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 426,00 40 903,94 81,12 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

7 109,00 2 981,74 41,94 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 167 557,00 40 457,87 24,15 

4270 Zakup usług remontowych 448 701,00 366 519,34 81,68 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 210,00 10,50 

4300 Zakup usług pozostałych 331 748,21 201 998,79 60,89 

4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 1 555,20 31,10 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 326,00 7 325,31 99,99 

 Wydatki w rozdziale 60016 od paragrafu 3020 do paragrafu 

4440  dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzenia dla 

pracowników z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, odpisów na ZFŚS,  badania lekarskiego, opłaty za 

korzystanie ze środowiska oraz umieszczenia urządzeń w 

pasie drogowym . 

Dokonano też  między innymi  wydatków na : 

- zakup posiłków regeneracyjnych oraz  wody dla 

pracowników, odzieży roboczej, środków czystości dla 

pracowników w terenie, wypłaty ekwiwalentu za pranie 

odzieży kwota  10 195,90 zł 

- zakup paliwa, sprzętu (szlifierka kątowa)  i części do 

sprzętu ( kosy, pilarki, samochodu, rębaka gałęzi, dmuchawy 

do liści) oraz ich naprawy  kwota 19 401,14 zł  

- akcja zima gdzie wydatkowano środki na utrzymanie dróg 

w należytym stanie w okresie zimowym (posypywanie,  

dostawa i rozwiezienie piasku do sołectw) kwota 21 300,74   

- zakup  materiałów potrzebnych do należytego utrzymania 

stanu dróg oraz ich naprawa , bieżące utrzymanie , 

cząstkowe naprawy, utwardzenia, równanie , profilowanie,  

oprysk ścieżek rowerowych przy drogach, wykaszanie 

poboczy, zakup i zamontowanie znaków drogowych, 

wykonanie oznakowania poziomego,  tablic informacyjnych 

i z nazwami ulic,  wycinka drzew i krzewów, usuwanie 

korzeni i pniaków przy drogach, prace związane z 

organizacją ruchu drogowego, pomiar ruchu, zakup 

kruszywa, utrzymanie czystości na drogach i ulicach 

gminnych, usuwanie odpadów z oczyszczonych ulic, 
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 naprawa przystanków autobusowych znajdujących się przy 

drogach, itp. kwota 133 338,72 zł 

Ponadto poza wymienionymi wydatkami wykonano jeszcze  

między innymi niżej wymienione prace: 

- równanie dróg gruntowo – polnych w miejscowości 

Bonikowo kwota 2 500,00 zł FS 

- naprawa chodnika w miejscowości Choryń kwota  

4 495,65 zł FS 

- naprawa pobocza przy przystanku autobusowym oraz 

zakup lustra drogowego w miejscowości Katarzynin  kwota 

5 030,70 zł w tym FS kwota 725,70 zł   

- naprawa pobocza w miejscowość Kokorzyn kwota 

3 700,00 zł  FS 

- naprawa nawierzchni ul. Szymborska  oraz równanie – 

profilowanie dróg gruntowych w Kiełczewie  kwota  

9 658,00 zł w tym FS  4 000,00 zł  

- oznakowanie pionowe oraz remont chodnika i naprawa 

nawierzchni drogi w miejscowości Kawczyn kwota 

48 852,38 zł w tym FS kwota  12 000,00 zł  

- naprawa nawierzchni asfaltowej oraz frezowanie pni drzew 

w miejscowości Krzan kwota 8 334,00 zł 

- naprawa nawierzchni na ul. Długiej w Kurzej Górze kwota 

2 209,94 zł 

- naprawa wiaty przystankowej w miejscowości Kobylniki 

kwota 560,00 zł 

- równanie i profilowanie dróg w miejscowości Łagiewniki 

kwota 4 000,00 zł FS 

- równanie i profilowanie dróg w miejscowości Mikoszki 

kwota 2 000,00 zł FS 

- remont nawierzchni asfaltowej między innymi ul. 

Graniczna  oraz naprawa pobocza w miejscowość Nowy 

Lubosz kwota 39 824,18 zł 

- wymiana słupa na drodze w Nowych Oborzyskach kwota 

3 436,75 zł 

- naprawa nawierzchni drogi w miejscowości Nowy Dębiec 

kwota 6 457,50 zł 

- naprawa pobocza, odnowienie rowu przydrożnego, 

równanie dróg w miejscowość Ponin kwota 3 984,00 zł w 

tym FS 3 000,00 zł 

- naprawa nawierzchni w miejscowości Pianowo kwota 

30 360,00 zł 

- zagospodarowanie poboczy dróg,  wypełnienie skwerów 

przydrożnych krzewami oraz wymiana lamp na ul. Szkolnej  

w miejscowości Racot kwota 8 849,50 zł w tym FS  kwota 

8 300,00 zł  

- równanie i profilowanie dróg w miejscowości Sepienko 

kwota 3 000,00 zł FS 

- remont chodnika w miejscowości Sierakowo  kwota 

23 715,63 zł  tym FS kwota 18 000,00 zł  

- ułożenie kostki brukowej pod przystankiem autobusowym 

w miejscowości Szczodrowo kwota 1 845,00 zł 

- naprawa nawierzchni na ul. Chabrowej w Starych 

Oborzyskach kwota 12 000,00 zł 

- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz 

utwardzenie chodnika  w miejscowości Stary Lubosz kwota 

31 043,36 zł 

- remont nawierzchni ul. Podgórna oraz remont kanalizacji 

burzowej w ciągu ul. Parkowej w miejscowości Turew 

kwota 20 295,00 zł 
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 - odnowienie rowu przydrożnego w miejscowości 

Widziszewo kwota 7 081,70 zł 

- naprawa chodnika w Witkówkach kwota 14 199,61 zł FS 

- opracowanie opinii geotechnicznej dla odcinka drogi 

Pianowo Stare Oborzyska kwota 2 952,00 zł 

- remont nawierzchni dróg w miejscowościach Nowy 

Lubosz i Stary Lubosz kwota 15 200,00 zł 

- naprawa nawierzchni dróg  w miejscowościach Kobylniki i 

Nowy Dębiec kwota 23 985,00 zł 

- remont poboczy drogi gminnej relacji Nacław – Gurostwa 

kwota 31 508,66 zł   

- remont poboczy drogi gminnej relacji Stare Oborzyska – 

Jasień oraz Katarzynin – Gryżyna kwota 22 388,46 zł 

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 979 550,63 11 046 231,34 92,21 

 - Budowa drogi Sierakowo- Kiełczewo planowana kwota 

to 6 770 450,63 zł natomiast  wydatkowana  kwota to 

6 251 549,60 zł. Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się 

przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa 

jest o realizacji przedsięwzięć 

- Budowa ścieżki rowerowej  Racot – Katarzynin – Choryń 

w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 308 od km 54 

+ 271,45 do km 55 + 575 oraz km 56 + 458 do km 57 + 209   

planowana kwota to 54 100,00 zł  natomiast  

wydatkowana  kwota to 53 499,99 zł.  Opis tego 

przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć 

- Budowa drogi Widziszewo – Ponin - Kobylniki 

planowana kwota to 150 000,00 zł natomiast  

wydatkowana  kwota to 70 778,00 zł.  Opis tego 

przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć 

- Budowa drogi  Kościan ul. Czempińska  - Pianowo 

Przebudowa drogi gminnej nr 576018P w m. Pianowo na 

długości ok. 250 m planowana kwota to 2 850 000,00 zł 

natomiast  wydatkowana  kwota to 2 772 779,20 zł. 

 Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć 

- Przebudowa ulicy  Ogrodowej w Katarzyninie planowana   

kwota to 40 000,00 zł  natomiast  wydatkowana  kwota to 

39 999,99 zł. Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się przy 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na dzień 31.12.2019  r. w punkcie 4 gdzie mowa 

jest o realizacji przedsięwzięć 

- Przebudowa ulicy Wielichowskiej i Krótkiej w Pelikanie 

planowana kwota to 60 000,00 zł natomiast  

wydatkowana  kwota to 58 081,40 zł  Opis tego 

przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć. W planowanej i wydatkowanej  kwocie 

mieszczą się środki z  FS w wysokości 20 000,00 zł  
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 - Przebudowa ulicy  Długiej w Kokorzynie planowana 

kwota to 55 000,00 zł  natomiast  wydatkowana  kwota to  

50 476,60 zł  Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się przy 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa 

jest o realizacji przedsięwzięć 

- Przebudowa Osiedle Reja w Nowym Luboszu planowana  

kwota to 45 000,00 zł  natomiast   wydatkowana  kwota 

42 545,70 zł.  Na koniec roku 2019 zakończono i 

uregulowano prace projektowe.  

- Przebudowa ul. Słonecznej w Nowych Oborzyskach 

planowana  kwota to 42 000,00 zł natomiast 

wydatkowana  kwota to 30 000,00 zł. Zakończono i 

uregulowano prace projektowe. W planowanej i 

wydatkowanej  kwocie są środki z  FS 12 000,00 zł 

- Budowa drogi  Choryń - Granecznik  planowana kwota to 

1 218 000,00 zł natomiast  wydatkowana  kwota to 

 1 217 970,85 zł  W kwotach tych mieszczą się środki  z 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przeznaczone na 

dofinansowanie budowy – przebudowy dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych o szerokości 4 m. Wysokość 

dofinansowania to kwota  120.000,00 zł.  Budowa 

omawianej drogi została zakończona.  

Zadanie polegało na zmianie dotychczasowej nawierzchni 

tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną długość 1,55 km, 

szerokość 4  m. Drogę poszerzono tak , aby docelowa 

szerokość jezdni o nawierzchni bitumicznej wynosiła 4,0 m. 

W miejscach istniejącej nawierzchni tłuczniowej 

wyrównano, wyprofilowano i uzupełniono istniejącą 

nawierzchnię warstwa z kamienia łamanego stabilizowanego 

mechanicznie  0-31,5 mm – gr. średnio 15 cm. Następnie 

ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego – gr. 4 cm, 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Na 

poszerzeniu drogi, na mijankach oraz odcinkowo na drodze 

wykonano pełną konstrukcję jezdni składającą się z 

następujących warstw: 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm 

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm 

- stabilizacja cementem gr. 15 cm 

W II etapie zadania wykonano zmianę dotychczasowej 

nawierzchni gruntowej  na nawierzchnię tłuczniową  długość  

0,17 km, szerokość 4 m. Drogę  poszerzono tak, aby docelowa 

szerokość  jezdni o nawierzchni tłuczniowej wynosiła ok. 4,0 

m.  Na odcinku drogi wykonano profilowanie i zagęszczenie 

podłoża, podbudowę z kruszywa łamanego, oraz 

wzmocnienie poboczy z mieszanki z kamienia łamanego. 

- Przebudowa drogi Nowe Oborzyska – Nowy Lubosz  

planowana i wydatkowana kwota to 30 000,00 zł . 

Zlecono wykonać między innymi:  mapę do celów 

projektowych,  dokumentację geotechniczną,  koncepcje 

projektową. Na koniec roku 2019 zakończono i uregulowano 

prace projektowe.  

Przebudowa ul. Wiejskiej w Nowym Luboszu planowana 

kwota to 50 000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty. 

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych nastąpiła 

zmiana koncepcji projektowej co spowodowało przesunięcie 

kontynuowania prac na okres późniejszy. 
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 - Przebudowa ul. Torowej  w Starych Oborzyskach  

planowana kwota to 60 000,00 zł nie wydatkowano 

żadnej kwoty Po przeprowadzonych konsultacjach 

społecznych nastąpiła zmiana koncepcji projektowej co 

spowodowało przesunięcie kontynuowania prac na okres 

późniejszy. 

- Przebudowa ul. Konwaliowej w Starych Oborzyskach  

planowana kwota to 40 000,00 zł nie wydatkowano 

żadnej kwoty Po przeprowadzonych konsultacjach 

społecznych nastąpiła zmiana koncepcji projektowej co 

spowodowało przesunięcie kontynuowania prac na okres 

późniejszy. 

- Budowa chodnika w Turwi planowana kwota to 

30 000,00 zł natomiast wydatkowana  kwota  to  
19 065,00 zł  Na koniec roku 2019 zakończono i 

uregulowano prace projektowe w ramach budowy chodnika . 

 - Przebudowa drogi Kokorzyn – Krzan etap II planowana 
kwota to 485 000,00 zł  natomiast wydatkowana kwota to 
409 485,01 zł  Inwestycja została zakończona w dniu 

30.08.2019 r. ( Protokół  odbioru 03.09.2019 r.) Inwestycja 

polegała na przebudowie odcinka drogi gminnej Kokorzyn – 

Krzan na odcinku 500 m. W ramach zadania wykonano 

nawierzchnię bitumiczną  o szerokości 6,0 m w odcinku o 

przekroju ulicznym, oraz 4,0 m w dalszej części. Podbudowa 

z kamienia łamanego o gr. 20 cm została dodatkowo 

wzmocniona warstwą geotkaniny. 

   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 185,00 10 184,89 100,00 

 Zakupiono kolejne elementy oprogramowania do 

elektronicznej ewidencji dróg gminnych  

   

630 TURYSTYKA 3 200,00 3 200,00 100,00 

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 200,00 3 200,00 100,00 
4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 1 800,00 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00 1 400,00 100,00 

 Wydatki  w powyższych paragrafach dotyczą  współudziału 

w przygotowaniu rajdu PTTK  i odnowienia szlaków  

turystycznych.   

   

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 518 150,00 261 153,85 50,40 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 518 150,00 261 153,85 50,40 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 3 128,47 62,56 

4260 Zakup energii 1 500,00 264,52 17,36 

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 3 165,75 15,82 

4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 50 053,59 62,56 

 Wydatkowane kwoty w powyższych paragrafach dotyczą: 

- kosztów ponoszonych na wypisy i sporządzanie aktów 

notarialnych zakupu znaków skarbowych, sporządzenia 

operatów potrzebnych  do wyceny nieruchomości,  kosztów 

wyceny i aktualizacji wyceny nieruchomości oraz  podziału 

nieruchomości, ogłoszeń w prasie, niniejsze koszty 

dotyczyły  między innymi  takich miejscowości jak : 

Gryżyna, Granecznik, Katarzynin, Kiełczewo,  Kokorzyn , 

Racot, Sierakowo, Nowy Dębiec, Nacław,  Widziszewo  

Ogólna kwota  wydatkowana to 41 760,60 zł 

- kosztów związanych z utrzymaniem budynków i lokali 

socjalnych oraz komunalnych, (wykonanie przyłącza 

kanalizacyjnego oraz wentylacji  w budynku w Kawczynie, 

naprawa komina na mieszkaniu socjalnym w Kurzej Górze, 

naprawa poszycia dachowego w budynku w Turwi, 

malowanie klatki schodowej w budynku  w Kiełczewie. 
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 Ponadto ponoszone są koszty stałe z tytułu energii, 

przeglądów technicznych budynków i lokali ) ogółem  

kwota wydatkowana to 14 851,73 zł . Koszty w tym zakresie 

ponoszone są w marę potrzeb jednak zabezpieczone środki 

muszą być na wypadek przeprowadzenia koniecznych 

napraw czy powstałych awarii. 

   

4430 Różne opłaty i składki 450,00 431,71 95,94 

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 200,00 857,16 71,43 

 Wydatki w dwóch powyższych paragrafach dotyczą opłat za 

dzierżawę  oraz opłatę za użytkowanie wieczyste . 

   

4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 187 000,00 133 257,00 71,26 

4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób 

prawnych i innych jednostek organizacyjnych 

63 000,00 60 060,00 95,33 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00 95,65 0,96 

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 9 840,00 6,56 

 Planowane i wydatkowane  środki w paragrafach od 4590 do 

6060  dotyczą: 

- wypłaconych odszkodowań za przejęte grunty na cele 

inwestycyjne  od  osób fizycznych. Przejęte grunty położone 

są w takich miejscowościach jak: Kiełczewo, Kurza Góra , 

Nowy Lubosz, Nowe Oborzyska, Racot, Stary Lubosz, a 

także wypłacone odszkodowania za przejęte grunty od osób 

prawnych  w tym przypadku dotyczy to miejscowości: 

Choryń, Nowe Oborzyska i Stary Lubosz  

-wydatki na postępowanie sądowe  

- wydatki w paragrafie 6060 dotyczą zakupu  gruntów w 

miejscowości Katarzynin nabytych przez gminę na jej 

potrzeby. 

   

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 144 000,00 118 023,63 81,96 

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 100 000,00 83 455,00 83,46 
4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 83 455,00 83,46 

 - wydatki dotyczyły przygotowania projektów decyzji o 

warunkach zabudowy oraz ogłoszeń w prasie, opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Dębiec i 

Kiełczewo. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy 

Lubosz oraz Stary Lubosz. Niskie wydatkowanie środków 

ma związek z czasochłonnością jaka jest wymagana dla 

sporządzenia odpowiednich dokumentów doprowadzających 

do wydania  decyzji lub końcowego opracowania planów.  

   

71035 Cmentarze 44 000,00 34 568,63 78,57 
4170  Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 800,00 90,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 1 762,02 80,09 

4260 Zakup energii 1 000,00 247,13 24,71 

4270 Zakup usług remontowych 1 800,00 300,00 16,67 

4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 30 459,48 82,32 

 Poniesione koszty w powyższym rozdziale związane są  z 

utrzymaniem  komunalnych cmentarzy w miejscowości  

Nowy Luboszu i Racot  dotyczą między innymi:  wypłaty 

wynagrodzenia dla gospodarzy obiektów, poniesionych 

opłat za wodę, kosztów  wywozu odpadów i nieczystości 

oraz dzierżawy kontenerów na odpady, zakupu artykułów na 

potrzeby utrzymania cmentarzy w tym gabloty 

wolnostojącej na  cmentarz w Racocie a także naprawy 

ogrodzenie  jak i wycinka drzew na cmentarzu w Nowym 

Luboszu.  
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750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 864 585,00 5 169 264,98 88,14 

75011 Urzędy wojewódzkie 

Zadanie zlecone 

144 018,00 131 354,63 91,21 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124 077,00 113 167,02 91,21 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 683,00 17 952,29 91,21 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

258,00 235,32 91,21 

 Wydatki  dotyczą części  wynagrodzeń wraz z pochodnymi  

pracowników , którzy w swoim zakresie czynności mają 

wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej w tym 

spraw obywatelskich. Nie wykorzystanie  w stu procentach 

przekazanych środków ma związek ze zwrotem dotacji po 

otrzymaniu od dysponenta środków  rozliczenia dotyczącego  

łącznej liczby czynności zrealizowanych w ramach zadań 

obywatelskich, które zostały pomnożone przez podaną także 

przez dysponenta środków stawkę roboczogodziny.   

   

75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 256 300,00 244 015,53 95,21 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 171 700,00 170 568,44 99,34 

4210  Zakup materiałów i wyposażenia 51 000,00 46 567,54 91,31 

4220 Zakup środków żywności 3 500,00 2 470,86 70,60 

4300 Zakup usług pozostałych 29 600,00 23 987,40 81,04 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  500,00 421,29 84,26 

 Wydatkowane w powyższym rozdziale środki dotyczą  

kosztów bieżącego funkcjonowania rady wypłaty diet , 

zakupu artykułów na sesje i komisje  zakupu nowych 

laptopów na potrzeby dobrej i sprawniejszej pracy radnych, 

zestawu do nagłośnienia i transmisji obrad sesji rady,  

zakupu  programu związanego z transmisjami posiedzeń 

rady. Ponoszone były także  koszty opieki technicznej nad 

zakupionym programem,  prenumeraty czasopism,  koszty 

przedłużenia licencji programu Legistrator,  zakupu 

upominków na konkursy organizowane pod patronatem 

przewodniczącego rady. 

   

75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 4 770 235,00 4 151 942,69 87,04 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 000,00 6 091,21 29,01 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 779 656,00 2 542 457,42 91,47 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 700,00 172 376,51 99,81 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 494 223,00 449 306,67 90,91 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

61 183,00 41 426,39 67,71 

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

8 500,00 5 461,00 64,25 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00 51 606,41 64,51 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 282 000,00 196 964,19 69,85 

4220 Zakup środków żywności 4 000,00 3 547,98 88,70 

4260 Zakup energii 70 000,00 39 597,20 56,57 

4270 Zakup usług remontowych 99 000,00 33 551,76 33,89 

4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00 2 098,00 29,97 

4300 Zakup usług pozostałych 454 781,00 442 726,09 97,35 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  15 000,00 12 288,41 81,92 

4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 13 285,53 66,43 

4430 Różne opłaty i składki 50 000,00 36 404,69 72,81 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 192,00 57 191,86 100,00 

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000,00 8 973,51 44,87 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

34 000,00 26 624,86 78,31 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000,00 9 963,00 24,91 
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 Wydatki w rozdziale 75023 dotyczą między innymi: 

Wypłaty wynagrodzenia dla pracowników, składki na 

ubezpieczenie społeczne,  wypłat  nagród jubileuszowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz odpisów na 

ZFŚS, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, kosztów 

delegacji , ryczałtów samochodowych oraz  kosztów 

szkolenia i konferencji, badań pracowników, umów zlecenie 

( między innymi za roznoszenie wezwań, upomnień,  

nakazów , wynagrodzeń  za zastępstwa itp.), kosztów 

obsługi prawnej oraz informatycznej, kosztów 

przeprowadzenia audytów, kontroli wewnętrznej, doradztwa 

podatkowego, koszty związane z usługą ochrony danych, 

przeglądów technicznych instalacji, konserwacji urządzeń 

telefonicznych, kserokopiarek, konserwacji systemu 

włamaniowego,  przeglądów pieca gazowego,  doradztwa z 

zakresu BHP,   zakupu kwiatów upiększających teren 

budynku siedziby gminy, zakupu paliwa i części do 

samochodów służbowych oraz ich naprawa, opłat za obsługę 

rachunku, zakup środków czystości, wody  i najem 

urządzenia do dystrybucji wody, zakup druków, czasopism i 

publikacji, opłat za dzierżawę parkingu , za odbiorniki 

radiowe i telewizyjne, za gospodarowanie odpadami 

SELEKT, za ubezpieczenie  mienia ,opłat za wodę, gaz i 

energię , opłat komorniczych i sądowych,  zakup materiałów 

biurowych ( kopert, segregatorów, teczek, tuszy do 

pieczątek, tonerów do kserokopiarek i drukarek, zakup 

papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, zakup 

akcesoriów komputerowych itp.), ekwiwalent za pranie i na 

zakup odzieży ochronnej i roboczej, dofinansowanie zakupu 

okularów korekcyjnych dla pracowników,  zakup 

wyposażenia (niszczarki, aparaty telefoniczne, monitory, 

drukarki, zestawy komputerowe wraz z podstawowym 

oprogramowaniem,  zestawy szaf i biurek, itp.),  opłata za 

usługi pocztowe,  zakup artykułów do bieżącej naprawy 

sprzętu oraz usługi z tytułu bieżących  napraw  i remontów 

pomieszczeń (między innymi naprawa klimatyzacji, 

wymiana drzwi wewnętrznych, remont pomieszczeń 

biurowych i serwerowni – malowanie, remont instalacji c.o. 

i elektrycznej, montaż wertikali, modernizacja sieci WiFi, 

przeniesienie centrali telefonicznej w serwerowni), opieka 

autorska i nadzór nad programami komputerowymi, 

aktualizacja programów, zakup nowych programu,  

- wydatki w paragrafie 6050 dotyczą rozbudowy z 

przebudową budynku urzędu Gminy Kościan. Opracowano 

koncepcje rozbudowy i wystroju wnętrz wraz z wizualizacją 

w ramach prac dotyczących rozbudowy budynku Urzędu 

Gminy Kościan 

   

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 216 487,00 198 712,88 91,79 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 165,11 82,56 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 

4190 Nagrody konkursowe 1 500,00 1 494,39 99,63 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 500,00 40 755,45 82,33 

4300 Zakup usług pozostałych 162 287,00 153 297,93 94,46 

 Wydatki w rozdziale 75075 dotyczą między innymi: 

organizacji spotkania noworocznego, dożynek powiatowo – 

gminnych, zakupu Orędownika Samorządowego,  artykułów 

promujących gminę (parasole, flagi z herbem gminy, torby 

bawełniane, notesy reklamowe  z logo gminy,  itp.)  
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 wydatków związane z promocją filmu „ Ocalić od 

zapomnienia” oraz publikacji „Miejsca i sztuka – Wyskoć” 

album Powiat Kościański,  współorganizacji Święta 

Niepodległości itp 

   

75095 Pozostała działalność 477 545,00 443 239,25 92,82 
2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 

powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 

37 707,00 37 261,80 98,82 

 Wydatek w powyższym paragrafie dotyczy wpłat do  

Międzygminnego Związku Turystycznego „ Wielkopolska 

Gościnna  – Pępowo oraz Związku Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej. Wpłaty są zgodnie z wyliczonymi 

i przypadającymi na rok 2019 składkami.  

   

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 238 000,00 225 666,73 94,82 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 2 400,00 60,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 41 000,00 23 596,78 57,55 

4300 Zakup usług pozostałych 79 000,00 76 824,35 97,25 

4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 851,59 85,16 

4430 Rożne opłaty i składki 76 838,00 76 638,00 99,74 

 Wydatki w rozdziale 75095  paragrafy od 3030 do 4430 

dotyczą między innymi : 

   

 -kosztów związanych z wypłatą  comiesięcznych diet dla 

sołtysów, prenumeratą gazety sołeckiej, drobne upominki na 

zakończenie pracy dla wieloletnich sołtysów   

- wydatki okolicznościowe związane z obchodami rocznic i 

jubileuszy, a także z organizacją imprez, konkursów, 

zawodów itp., między innymi zakup kwiatów, dyplomów, 

pucharów oraz innych nagród czy upominków  

- składki członkowskie dla: WOKiSS , Stowarzyszenia 

Wspierania Przedsiębiorczości, Stowarzyszenia 

Oświatowego im. Dezyderego Chłapowskiego ,  

Stowarzyszenie Wielkopolska Gościnna, Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania  , Stowarzyszenie Centrum 

Rozwoju Gminy Kościan , wydatki są zgodne z 

przypadającymi na rok 2019 wyliczonymi składkami. 

   

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

117 641,00 117 641,00 100,00 

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

Zadanie zlecone 

3 204,00 

 

 

3 204,00 

 

 

100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 745,00 2 745,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 459,00 459,00 100,00 

 Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą aktualizacji stałego 

spisu  wyborców  

   

 

75108 Wybory do Sejmu i Senatu 

Zadanie zlecone 

57 261,00 57 261,00 100,00 

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 450,00 35 450,00 100,00 

4010 Wynagrodzenia  osobowe pracowników 12 183,18 12 183,18 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 430,28 2 430,28 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

109,07 109,07 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 350,00 3 350,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 292,47 2 292,47 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 140,00 1 140,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

306,00 306,00 100,00 
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 Koszty związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów posłów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 

dzień 13 października 2019 roku. 

   

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów, 

prezydentów miast oraz referenda gminne , 

powiatowe i wojewódzkie 

Zadanie zlecone 

200,00 200,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100,00 

 Wydatek związany z przekazaniem depozytów z  wyborów 

samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 

2018 roku do Archiwum Państwowego w Lesznie. 

   

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 56 976,00 56 976,00 100,00 
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 150,00 36 150,00 100,00 

4010 Wynagrodzenia  osobowe pracowników 12 130,00 12 130,00 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 377,58 2 377,58 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

101,71 101,71 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 350,00  3 350,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 558,71 1 558,71 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 1 002,00 1 002,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

306,00 306,00 100,00 

 Koszty związane  z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego 

zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. 

   

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 

PRZECIWPOŻAROWA 

765 900,00 330 587,20 43,16 

75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 35 000,00 35.000,00 100,00 
2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  25 000,00 25.000,00 100,00 

6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 

10 000,00 10.000,00 100,00 

 Po podpisaniu stosownej umowy w dniu 3 czerwca 2019 

roku zostały przekazane środki na rachunek Wojewódzkiego 

Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z 

przeznaczeniem na  dofinansowanie  Powiatowej Straży 

Pożarnej w Kościanie z przeznaczeniem na : 

- rozbudowę systemu łączności kwota 10.000,00 zł 

- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów 

uzbrojeni i techniki specjalnej, zakup wyposażenia  

specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży 

ochronnej oraz remont pomieszczeń budynku komendy 

kwota 25.000,00 zł . Podmiot któremu zostało udzielone 

dofinansowanie przedstawił rozliczenie, które zostało 

przyjęte i z którego wynikało, iż przekazana kwota  została 

wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 

   

75412 Ochotnicze straże pożarne 529 100,00 273 947,40 51,78 

2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom 

30 000,00 0,00 0,00 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 85,00 0,28 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 200,00 2 000,59 62,52 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

800,00 161,70 20,21 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00 24 100,00 66,94 

4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 88 200,00 77 897,32 88,32 
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4260 Zakup energii 30 000,00 26 090,83 86,97 

4270 Zakup usług remontowych 85 000,00 57 134,61 67,22 

4300 Zakup usług pozostałych 91 000,00 74 826,62 82,23 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  2 000,00 1 301,73 65,09 

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 25 000,00 6 449,00 25,80 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 103 900,00 3 900,00 3,75 

 Rozdział 75412 to wydatki  na rzecz  Ochotniczych Straży 

Pożarnych i są to między innymi wynagrodzenia wraz z  

pochodnymi  kierowców i Gminnego Komendanta, zakup 

paliwa, płynów i oleju potrzebnego do utrzymania 

samochodów i sprzętu p.poż. zakup części do samochodów i 

ich naprawa,  badania techniczne pojazdów, przeglądy 

gwarancyjne , wywóz nieczystości,  badania i  szkolenia 

strażaków , zakup wody, energia elektryczna , opłaty za 

telefony,  zakup  upominków  i artykułów na: Gminny 

turniej wiedzy pożarniczej, zawody pożarnicze, koszty 

związane z obchodami Dnia Strażaka ,udział w   

Powiatowych  Zawodach  Sikawkowych, udział w obozie 

strażackim w Starych Oborzyskach, remont budynku OSP w 

Gryżynie -prace elewacyjne i malowanie, naprawa kotła 

gazowego w Kokorzynie, naprawa samochodu w Racocie, 

naprawa bram w Gryżynie i Starym Luboszu, zakup opon do 

samochodu w Racocie, zakup kalendarzy strażackich,  udział 

strażaków w seminarium z zakresu ochrony p.poż. "Numery 

Twoich Przyjaciół 998-112" , udział w programie 

szkoleniowym z zakresu ochrony p.poż."Pali się" oraz  

udział strażaków w kursie kwalifikowanej pierwszej 

pomocy,  przegląd pożarniczych urządzeń. Ustalając plan w 

omawianym rozdziale bierze się pod uwagę sytuacje, które 

mogą a nie mszą występować na przykład konieczność 

wypłat rekompensat wynagrodzeń dla strażaków 

ochotników, którzy biorą udział w akcjach pożarniczych lub 

konieczność pilnych remontów zarówno sprzętu jak i remiz, 

takie działania mają na względzie zapewnienie 

bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. Dlatego też 

wykonanie w niniejszym rozdziale nieco odbiega od 

planowanych kwot. 

W  wydatkowanych kwotach mieszczą się  wydatki 

poniesione w ramach FS: 

- Bonikowo kwota 4 199,98 zł 

-  Gryżyna kwota 3 000,00 zł 

-  Stary Lubosz  999,99 zł 

Planowane i wydatkowane środki w paragrafie 6050 dotyczą 

zadań:  

- Przebudowa budynku remizy OSP w Racocie kwota 

planowana 100 000,00 zł nie wydatkowano żadnej kwoty.  

Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć 

- Rozbudowa OSP Bonikowo kwota planowana i 

wydatkowana to 3 900,00 zł  w całości z FS 

Wykonano projekt budowalny w ramach prac dotyczących 

rozbudowy OSP Bonikowo. 

   

75414 Obrona cywilna 21 800,00 21 639,80 99,27 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 593,00 592,14 99,85 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 407,00 3 407,00 100,00 
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 705,00 7 704,27 99,99 

4300 Zakup usług pozostałych 8 900,00 8 899,13 99,99 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1 000,00 842,97 84,30 

4430 Różne opłaty i składki 195,00 194,29 99,64 

 Wydatki w rozdziale 75414 dotyczą  obrony cywilnej są to 

między innymi:  zakup upominków i innych artykułów  

potrzebnych między innymi na zawody sprawnościowe, 

koszty związane z  przeglądami technicznymi i konserwacja 

sprzętu, opłaty za telefony, szkolenia, organizacja półkolonii 

z szkoleniem z obrony cywilnej W wydatkowanej kwocie 

mieszczą się środki z  FS Kawczyn  w wysokości 500,00. 

   

75421 Zarządzanie kryzysowe 180 000,00 0,00 0 
4810 Rezerwy 180 000,00 0,00 0 

 Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym gdzie mówi się, iż na realizację zadań 

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w budżecie 

jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę 

celową do wysokości nie mniej niż 0,5%  wydatków 

budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki 

na wynagrodzenia i pochodne oraz  na obsługę długu. 

Rezerwa jest rozdysponowywana w miarę wydarzeń 

kryzysowych. W 2019 roku  nie zaszła konieczność jej 

uruchomienia. 

   

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 316 412,00 130 147,38 41,13 

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

316 412,00 130 147,38 41,13 

8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek 

316 412,00 130 147,38 41,13 

 -wydatki w rozdziale 75702 dotyczą  spłaty odsetek od 

zaciągniętych pożyczek z   WFOŚiGW .  Odsetki są 

spłacane zgodnie z zawartymi umowami. Wyższy plan to 

zabezpieczenie na pożyczki, które były planowane do 

zaciągnięcia  w roku 2019  a z różnych przyczyn nie zostały 

zaciągnięte. 

   

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 400 000,00 70 000,00 17,50 

75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000,00 70 000,00 100,00 
6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów 70 000,00 70 000,00 100,00 

  Rada Gminy Kościan w dniu 21 maja 2019 roku podjęła 

Uchwałę Nr VII/53/19 w sprawie zwiększenie udziałów w 

Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

W związku z powyższym po podpisaniu aktu notarialnego 

Gmina Kościan nabyła kolejne 7 udziałów.  Gmina Kościan 

do Funduszu przystąpiła w roku 2008  po podjęciu 

wspomnianej uchwały w posiadaniu Gminy Kościan jest 30 

udziałów o łącznej wartości 300.000,00 . Jest to docelowa 

liczba udziałów jaką Gmina Kościan może posiadać w 

Funduszu. Liczba docelowych udziałów dla każdego 

udziałowca została określona w dokumencie pod nazwą „ 

Założenia Rozwoju Samorządowego Funduszu Poręczeń 

Kredytowych Spółka  z o.o. jako jednego z instrumentów 

rozwoju lokalnego” zatwierdzonego podczas 

Nadzwyczajnego Zgromadzenia  Wspólników 

Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych SP. z o.o. 

w dniu 20.09.2011 r.    

   

75818 Rezerwy ogólne i celowe 330 000,00 0,00 0 
4810 Rezerwy  330 000,00 0,00 0 
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 Planowana rezerwa jest zgodna z ustawą o finansach 

publicznych gdzie mówi się, iż tworzy się rezerwę ogólną w 

wysokości nie niższej niż 0,1 %  i nie wyższej niż 1 % 

wydatków budżetu W 2019 roku  nie zaszła konieczność jej 

uruchomienia. 

   

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 24 696 623,63 23 004 828,84 93,15 

80101 Szkoły podstawowe  15 724 841,22 14 659 898,54 93,23 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 498 981,00 467 310,61 93,65 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 315 569,00 8 914 752,91 95,70 

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 202,84 101 202,84 100,00 

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 009,86 18 009,86 100,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 607 388,00 594 792,36 97,93 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 747 652,00 1 624 467,98 92,95 

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 821,59 25 821,59 100,00 

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 556,75 4 556,75 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

203 368,00 153 248,74 75,36 

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  

2 852,92 2 852,92 100,00 

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

503,48 503,48 100,00 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 82 780,00 68 068,47 82,23 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 71 713,11 71 713,11 100,00 

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 12 314,07 12 314,07 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 397 758,00 347 000,10 87,24 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 192 130,00 188 730,79 98,23 

4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 202 046,37 202 046,37 100,00 

4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35 655,23 35 655,23 100,00 

4260  Zakup energii 684 472,00 620 286,22 90,62 

4270 Zakup usług remontowych 430 571,00 200 122,23 46,48 

4277 Zakup usług remontowych 18 700,00 18 700,00 100,00 

4279 Zakup usług remontowych 3 300,00 3 300,00 100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 13 100,00 8 748,57 66,78 

4300 Zakup usług pozostałych 462 553,00 416 931,46 90,14 

4307 Zakup usług pozostałych 40 660,60 40 660,60 100,00 

4309 Zakup usług pozostałych 7 175,40 7 175,40 100,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  22 582,00 18 084,43 80,08 

4410 Podróże służbowe krajowe 14 703,00 11 824,41 80,42 

4430 Różne opłaty i składki 59 491,00 55 777,83 93,76 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 433 711,00 414 711,00 95,62 

4530 Podatek od towarów i usług ( VAT) 500,00 0,00 0,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

10 820,00 8 328,21 76,97 

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1 870,00 1 870,00 100,00 

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

330,00 330,00 100,00 

 Powyższy rozdział i paragrafy w tym rozdziale dotyczą 

wydatków związanych z  bieżącym utrzymaniem szkół na 

terenie Gminy Kościan są to między innymi: wynagrodzenia 

i pochodne od nich dotyczy to zarówno  nauczycieli jak  i 

pozostałych pracowników obsługi i administracji, wypłaty 

dodatków wiejskich, motywacyjnych, dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, nagród jubileuszowych, odpraw 

emerytalnych, wypłaty za godziny ponadwymiarowe, a także 

z tytułu pomocy zdrowotnej, koszty energii, wody, delegacji, 

szkoleń, ubezpieczenia mienia, wywozu nieczystości, 
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 zakupu materiałów biurowych, dydaktycznych, publikacji 

fachowych, przeglądów  p.poż oraz pozostałych instalacji, 

aktualizacji oprogramowania, usług kominiarskich, 

serwisowych, ochrony danych, odpisów na ZFŚS (nie 

wykonanie w stu procentach planu ma związek z likwidacją 

Szkoły w Kiełczewie . Szkoła działała do 31.08.2019 r i 

zgodnie z okresem swojej działalności przekazała odpisy  na 

rachunek ZFŚS. Jednak nie zdążono dokonać do dnia 

31.08.2019 korekty planu). 

 Wydatki w poszczególnych szkołach to : 

-Szkoła w Bonikowie  1 521 248,40  zł  

Z tego między innymi dokonano takich wydatków 

rzeczowych jak: zakup stolików, krzeseł, szaf, regałów 

metalowych, niszczarki, wykładziny, wykonano także 

wymianę oświetlenia w sali  gimnastycznej 

-Szkoła w Kiełczewie   1 882 166,23 zł 

Szkoła  jako odrębna jednostka budżetowa funkcjonowała 

do  dnia 31 sierpnia 2019 r. następnie zgodnie z Uchwałą Nr 

VII/60/19 Rady Gminy Kościan z dnia 21 maja 2019 roku 

szkoła ta została zlikwidowana. 

-Szkoła w Racocie  4 524 084,56  zł 

Z tego między innymi dokonano takich wydatków 

rzeczowych jak: zakup aparatu telefonicznego, zestawu 

komputerowego, świetlówek, suszarki do rąk, naprawa 

oświetlenia,  przestawienie płotu koło parkingu, naprawa 

systemu monitoringu, malowanie korytarzy i świetlicy 

szkolnej 

-Szkoła w Starym Luboszu  1 903 191,51  zł 

Z tego między innymi dokonano takich wydatków 

rzeczowych jak: zakup komputera, drukarki, nożyc do 

żywopłotu, kosy 

- Szkoła w Starych Oborzyskach  4 801 694,84  zł 

Z tego między innymi dokonano takich wydatków 

rzeczowych jak: zakup mebli do gabinetu zastępcy 

dyrektora, prace malarskie, instalacyjne, montaż 

wodomierzy ogrodowych , zakup szaf do pracowni 

chemicznej, dywanów, krzeseł, tablic korkowych, 

wykonanie  remontu szatni, malowanie siłowni i łazienek, 

wykonanie opaski wokół szkoły celem jej odwodnienia, 

naprawa hydrantów, monitoringu i oświetlenia, montaż 

klimatyzacji, oraz wykonanie podjazdu. 

 

W wydatkach jednostek Racot i Stare Oborzyska mieszczą 

się wydatki w kwocie ogółem 546 712,22 zł przeznaczone 

na  realizację projektu w ramach WRPO Poprawa warunków 

dydaktycznych dla uczniów w szkołach na terenie Gminy 

Kościan . Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się przy 

informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa 

jest o realizacji przedsięwzięć. 

 

Wydatki we  wszystkich jednostkach oświatowych zawierają  

środki z  dotacji celowej na zadania własne związane z 

realizacją zadań wynikających z Rządowego programu 

rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów 

i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – 

komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 

Ogółem kwota z przyznanej dotacji to 70 000,00 zł 
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 - Ponadto bezpośrednio z budżetu urzędu dokonano 

wydatków bieżących w kwocie 27 513,00  zł w tym FS 

Racot kwota 16 550,00 zł przeznaczone na utwardzenie 

terenu wokół szkoły . Poniesiono także koszty związane 

między innymi z uczestnictwem szkół Gminy Kościan w 

programie „Szkolny klub sportowy”, koszty związane z 

adaptacją pomieszczenia poddasza na cele obserwatorium w 

Starych Oborzyskach oraz za koncepcję przebudowy 

korytarza  w szkole w Racocie. 

   

80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 

w tym: 

Dotacja celowa na zadania własne 

1 287 216,00 

    

155 733,00 

1 035 817,83 

 

155 733,00 

80,47 

 

100,00 
3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 54 272,00 46 378,20 85,46 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 858 979,00 684 345,12 79,67 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 481,00 58 155,46 97,77 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 165 463,00 129 641,99 78,35 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

21 874,00 12 308,99 56,27 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 200,00 3 705,00 45,18 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 881,00 4 125,49 52,35 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 791,00 4 698,27 98,06 

4260  Zakup energii 20 065,00 18 085,56 90,13 

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 349,49 44,98 

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 610,00 901,00 55,96 

4300 Zakup usług pozostałych 30 014,00 27 440,91 91,43 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1 000,00 211,06 21,11 

4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 81,91 40,96 

4430 Różne opłaty i składki 1 540,00 1 303,38 84,64 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 48 746,00 42 996,00 88,20 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

100,00 90,00 90,00 

 Wydatki rozdziału 80103 dotyczą wydatków  w placówkach 

przedszkolnych prowadzonych w szkołach  są to między 

innymi: wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych 

pracowników wraz z pochodnymi, wypłata dodatków 

wiejskich, godzin ponadwymiarowych, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS (nie wykonanie w 

stu procentach planu ma związek z likwidacją Szkoły w 

Kiełczewie . Szkoła działała do 31.08.2019 r i zgodnie z 

okresem swojej działalności przekazała odpisy  na rachunek 

ZFŚS. Jednak nie zdążono dokonać do dnia 31.08.2019 

korekty planu), zakup środków czystości, artykułów 

biurowych, akcesoriów komputerowych, zakup potrzebnych 

pomocy dydaktycznych, aktualizacja oprogramowania 

komputerowego  itp. 

W poszczególnych jednostkach dokonano wydatków na 

ogólne kwoty: 

-Szkoła w Bonikowie  89 179,59  zł  

-Szkoła w Kiełczewie  381 407,82  zł 

-Szkoła w Racocie  429 442,38 zł 

-Szkoła w Starym Luboszu  95 902,30  zł 

- Szkoła w Starych Oborzyskach 39 885,74 zł 

W wydatkowanych powyżej kwotach mieści się dotacja 

celowa na zadania własne w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

   

80104 Przedszkola w tym: 

Dotacja celowa na zadania własne 

3 879 504,00 

  409 676,00 

3 771 625,33 

409 676,00 

97,22 

100,00 
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2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

1 138 000,00 1 121 503,48 98,55 

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu na niepubliczne  jednostki 

systemu oświaty  

 415 000,00 401 007,96 96,63 

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 84 930,00 80 623,28 94,93 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 403 162,00 1 362 343,48 97,09 

4040 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 045,00 91 014,19 99,97 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 262 320,00 250 097,41 95,34 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

30 200,00 26 731,21 88,51 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 000,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 500,00 40 724,72 95,82 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 700,00 14 314,49 97,38 

4260 Zakup energii 82 700,00 74 009,18 89,49 

4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 1 752,75 58,43 

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 375,00 1 422,00 59,87 

4300 Zakup usług pozostałych 242 869,00 240 946,48 99,21 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3 900,00 3 034,55 77,81 

4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 128,95 32,24 

4430 Różne opłaty i składki 2 360,00 2 068,20 87,64 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 243,00 56 243,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

800,00 660,00 82,50 

 Wydatki rozdziału 80104 dotyczą placówek przedszkolnych  

są to między innymi: wynagrodzenia nauczycieli i 

pozostałych pracowników  wraz z pochodnymi, wypłata 

dodatków wiejskich , godzin ponadwymiarowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisy na ZFŚS, 

zakupy środków czystości, przeglądy techniczne budynków, 

zakup artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, 

usługi pocztowe, telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, 

prenumerata czasopism, ochrona i monitoring obiektów, 

wydatki na wodę, gaz i energię, aktualizacja programów 

komputerowych  itp. 

Wydatki w poszczególnych jednostkach : 

- Szkoła w Bonikowie  275 795,12  zł   

-Szkoła w Racocie  473 150,60  zł 

Z tego między innymi dokonano takich wydatków 

rzeczowych jak: zakup regałów do szatni, krzeseł, szaf, 

tablicy korkowej, wykładziny dywanowej 

-Szkoła w Starym Luboszu  346 273,55  zł 

-Szkoła w Starych Oborzyskach  1 153 894,62  zł 

W wydatkowanych powyżej kwotach we wszystkich 

jednostkach oświatowych mieści się dotacja celowa na 

zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego. 

- Ponadto plan i wykonanie w paragrafie 2310 dotyczy 

pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z 

terenu Gminy Kościan do przedszkola na terenie Gminy 

Czempiń,  Komorniki,  Gminy Miejskiej Kościan 

- Natomiast plan i wykonanie w paragrafie 2540 dotyczy 

pokrycia kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z 

terenu Gminy Kościan do Prywatnego Przedszkola w 

Kiełczewie. 

   

80110 Gimnazja 1 521 628,00 1 521 492,83 99,99 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 65 600,00 65 579,52 99,97 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 041 150,00 1 041 109,16 100,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 146 850,00 146 840,67 99,99 
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 198 190,00 198 136,30 99,97 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

22 810,00 22 799,18 99,95 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47 028,00 47 028,00 100,00 

 Wydatki w rozdziale 80110 dotyczą: wynagrodzenia 

nauczycieli wraz z pochodnymi, wypłaty dodatków  

wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów 

na  ZFŚS . Wydatki poniesione w poszczególnych 

jednostkach to: 

-w Racocie   979 355,01  zł ,  

-w Starych Oborzyskach   542 137,82  zł    

   

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 173 859,00 1 028 716,37 87,64 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 295,00 17 593,62 86,69 

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 552,00 860,93 55,47 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 117 564,00 106 741,75 90,79 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 000,00 27 107,80 93,48 

4300 Zakup usług pozostałych 1 005 448,00 876 412,27 87,17 

 Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 80113 

dotyczą dowożenia uczniów do szkół. Są to koszty przewozu 

zgodnie z zawartymi umowami, koszty opieki nad uczniami, 

czyli wynagrodzenia opiekunów wraz z pochodnymi.  

Wydatki poniesione w poszczególnych jednostkach to : 

- Szkoła w Bonikowie  72 427,57  zł  

-Szkoła w Kiełczewie  76 185,33 zł 

-Szkoła w Racocie  447 423,89  zł 

-Szkoła w Starym Luboszu  24 257,88  zł 

- Szkoła w Starych Oborzyskach 229 227,64  zł 

Ponadto w tym rozdziale mieszczą się koszty przewozu osób 

uczęszczających do szkoły specjalnej są to między innymi: 

zakup paliwa przez rodziców, którzy samodzielnie dowożą 

dzieci do szkół, wynagrodzenie opiekuna wraz z 

pochodnymi  wydatkowana kwota to  179 194,06  zł 

   

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 85 648,00 75 418,91 88,06 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 11 480,00 99,83 

4300 Zakup usług pozostałych 49 968,00 40 443,86 80,94 

4410 Podróże służbowe krajowe 580,00 578,36 99,72 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

23 600,00 22 916,69 97,10 

 -środki  rozdziału 80146 dotyczą wydatków na 

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli we 

wszystkich szkołach gminy w tym na kursy, szkolenia 

kwalifikacyjne i dokształcające, dopłata do czesnego zwrot 

kosztów przejazdu,  itp. Wydatki ponoszone są w miarę 

składanego przez nauczycieli zapotrzebowania. 

Wydatki w poszczególnych szkołach to: 

- Szkoła w Bonikowie  10 400,00  zł  

-Szkoła w Kiełczewie  4 011,88 zł 

- Szkoła w Racocie 24 807,56 zł 

- Szkoła w Starym Luboszu  8 343,98 zł 

- Szkoła w Starych Oborzyskach   27 855,49  zł 

   

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w 

szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

119 006,00 88 990,33 74,78 

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 277,00 3 137,16 59,45 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 284,00 55 137,40 78,45 
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4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 1 888,81 85,86 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 13 850,00 9 898,93 71,47 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

2 051,00 1 385,47 67,55 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 600,00 30,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 319,80 21,32 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 901,00 11 263,63 75,59 

4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 50,00 33,33 

4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 16,13 1,34 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 293,00 5 293,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

300,00 0,00 0,00 

 Wydatki w rozdziale 80149 dotyczą realizacji  zadań, o 

których mowa w tytule rozdziału . W poszczególnych  

jednostkach wydatkowano:  

- Szkoła w Bonikowie 43 892,72  zł  

-Szkoła w Kiełczewie  14 882,83 zł 

- Szkoła w Racocie 14 700,09 zł 

- Szkoła w Starych Oborzyskach   15 514,69 zł 

   

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w szkołach podstawowych  

580 895,00 514 444,95 88,56 

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 23 180,00 21 900,01 94,48 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 402 834,00 348 106,40 86,41 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 845,00 16 979,58 95,15 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 71 870,00 67 408,76 93,79 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

9 480,00 8 100,68 85,45 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00 2 388,32 85,30 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 40 900,00 39 475,25 96,52 

4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 1,43 2,86 

4300 Zakup usług pozostałych 120,00 113,69 94,74 

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 1 203,04 40,10 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 766,00 8 766,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 

cywilnej 

50,00 1,79 3,58 

 Wydatki w rozdziale 80150 dotyczą realizacji  zadań, o 

których mowa w tytule rozdziału . W poszczególnych  

jednostkach wydatkowano:  

 W poszczególnych  jednostkach wydatkowano:  

- Szkoła w Bonikowie  135 980,12   zł 

-Szkoła w Racocie  201 736,13  zł 

- Szkoła w Starym Luboszu  23 015,91 zł 

- Szkoła w Starych Oborzyskach   153 712,79  zł 

   

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci  

i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego 

gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu,  

liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach 

policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i 

klasach dotychczasowej  zasadniczej szkoły 

zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I 

stopnia oraz szkołach artystycznych 

100 880,00 98 605,52 97,75 

3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 4 700,00 4 499,00 95,72 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 500,00 67 285,73 99,68 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 680,00 7 675,59 99,94 

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 000,00 14 654,96 97,70 
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4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 700,00 1 590,24 93,54 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 0,00 

4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 0,00 0,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 900,00 2 900,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 

cywilnej 

400,00 0,00 0,00 

 Wydatki w rozdziale 80152 dotyczą realizacji  zadań, o 

których mowa w tytule rozdziału . Wydatki dotyczą szkoły 

w Racocie. 

   

80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 

dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 

lub materiałów ćwiczeniowych 

Dotacja celowa na zadania zlecone 

95 800,41 95 800,41 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 948,51 948,51 100,00 

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 94 851,90 94 851,90 100,00 

 Sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz 

materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.  

Wydatkowana kwota przez jednostki oświatowe to: 

- Szkoła w Bonikowie  14 137,20 zł 

-Szkoła w Racocie 30 729,60 zł 

-  Szkoła w Starym Luboszu   20 780,10 zł 

- Szkoła w Starych Oborzyskach   29 205,00 zł 

Ponadto w ramach wyżyj wymienionej dotacji dokonano 

wydatków związanych z obsługą tegoż zadania na kwotę  

948,51 zł .  

   

80195 Pozostała działalność   127 346,00 114 017,82 89,53 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 1 664,00 55,47 

4190 Nagrody konkursowe 10 500,00 5 255,60 50,05 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 662,62 44,17 

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 119,60 11,96 

 Wydatki dotyczą organizowanych konkursów szkolnych, 

zakupu nagród , upominków. Ponadto dotyczą wydatków 

związanych z  powołaniem komisji kwalifikacyjnych i 

egzaminacyjnych  do przeprowadzania postępowania 

kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym 

nauczycieli.  

   

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 111 346,00 106  316,00 95,48 

 Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą odpisów na ZFŚS 

dla nauczycieli emerytów i rencistów  i tak w 

poszczególnych szkołach wydatkowano: 

w Bonikowo kwotę  9 693,00  zł 

w Kiełczewie kwotę   15 110,00  zł 

w Racocie kwotę  44 768,00  zł 

w Starym Luboszu  kwotę 8 163,00  zł 

w Starych Oborzyskach kwotę 28 582,00  zł 

Nie wykonanie w stu procentach planu ma związek z 

likwidacją Szkoły w Kiełczewie . Szkoła działała do 

31.08.2019 r i zgodnie z okresem swojej działalności 

przekazała odpisy  na rachunek ZFŚS. Jednak nie dokonała 

do dnia 31.08.2019 korekty planu.  

   

851 OCHRONA ZDROWIA 337 322,00 289 599,43 85,85 

85111 Szpitale ogólne 100 000,00 100 000,00 100,00 
6300  Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

100 000,00 100 000,00 100,00 
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 Rada Gminy Kościan w dniu 21 maja 2019 roku podjęła 

Uchwałę Nr VII/54/19 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Kościańskiego z przeznaczeniem na kolejny etap 

modernizacji  szpitala przy SP ZOZ Kościan .Kolejny etap 

dotyczył budowy Centralnej Sterylizatorni wraz z windą 

towarowo – osobową w pomieszczeniach starej części 

szpitala zgodnie z programem dostosowania SP ZOZO w 

Kościanie do wymagań określonych w rozporządzeniu 

Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku.  Po zawarciu 

stosownej umowy  określającej szczegółowe warunku 

udzielenia i rozliczenia  pomocy finansowej, środki zostały 

przekazane na wskazany w zawartej umowie rachunek 

bankowy. Podmiot realizujący zadanie i któremu została 

udzielona dotacja przedstawił rozliczenie, które zostało 

przyjęte i z którego wynikało, iż przekazana kwota  została 

wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem. 

   

85153 Zwalczanie narkomanii 1 500,00 1 500,00 100,00 

4300  Zakup usług pozostałych 1 500,00 1 500,00 100,00 

 Wydatek dotyczy zadania zapisanego w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Kościan  na rok 

2019 – zorganizowano warsztaty profilaktyczno 

terapeutyczne z zakresu narkomanii.  

   

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 235 822,00 188 099,43 79,76 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 800,52 26,68 

4170  Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00 37 925,00 75,85 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 000,00 18 808,11 56,99 

4300 Zakup usług pozostałych 141 822,00 130 429,80 91,97 

4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i 

opinii 

2 000,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 136,00 6,80 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby 

cywilnej 

4 000,00 0,00 0,00 

 Rozdział 85154 dotyczy wydatków zapisanych w Programie  

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2019. Wydatki dotyczą między innymi wypłaty  ryczałtu 

członków komisji, wynagrodzenia  opiekunów świetlic 

socjoterapeutycznych, zakupu  artykułów biurowych, 

wyposażenia  a także organizacji półkolonii, zakupu gier 

edukacyjnych, organizacji  warsztatów profilaktycznych,  

wydatków związanych z dyżurami w punkcie 

konsultacyjnym AA, wydatków związanych z organizacją 

spotkań trzeźwościowych , zakupem upominków i 

materiałów dla organizowanych konkursów o tematyce 

profilaktyki od uzależnień np. „ Stop uzależnieniom”, lub 

„Bezpiecznie – chce się żyć”, wydatkowane środki dotyczą 

też udziału w rajdzie rowerowym, organizacji spotkania 

mikołajkowego i bożonarodzeniowego, organizacji zajęć 

warsztatowych z rękodzieła, wikliniarstwa, współorganizacji 

obozu sportowo – profilaktycznego, wyjazdu dzieci na 

basen, do muzeum, do parku trampolin, udziału w 

widowisku artystycznym o tematyce edukacyjno - 

profilaktycznej . W ramach wydatkowanych środków 

zrealizowano program edukacyjno profilaktyczny „ 

Przyjaciele  Zippiego”, warsztaty integracyjne z rodzicami. 

Poza wydatkami zaplanowanymi w omawianym dziale 851 

zaplanowano także wydatek w dziale 921 rozdział 92195 
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 paragraf 6050. Wydatek ten  dotyczy także realizacji zadania 

zapisanego w  zatwierdzonym przez Radę Gminy Kościan   

Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2019 rok. Zadaniem tym jest doposażenie 

placów zabaw w miejscowościach Gminy Kościan, z 

których to placów zabaw  korzystają dzieci objęte opieką 

profilaktyczną. Planowana  kwota na ten cel to 50.000,00 zł 

a wydatkowana to 46 170,50 zł.  

   

852 POMOC SPOŁECZNA 2 828 840,80 2 549 557,99 90,13 

85202 Domy pomocy społecznej 800 000,00 712 391,48 89,05 
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego  

800 000,00 712 391,48 89,05 

 Wydatek dotyczy odpłatności ponoszonej przez gminę z  

tytułu  pobytu w domach pomocy społecznej. Liczba osób 

korzystających z tej usługi to 26.  

   

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

9 900,00 6 673,70 67,41 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 0,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 5 773,70 88,83 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 0,00 0,00 

 Wydatki poniesione to  zakupu artykułów na zorganizowane 

warsztaty szkoleniowe oraz koszty  usługi pocztowej i 

wykonania broszur informacyjnych o przemocy w rodzinie 

Liczba rodzin objętych wsparciem to 51, założono 48 

niebieskich kart.   

   

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 tym: 

Dotacja celowa na zadania własne 

Zadania własne  

30 100,00 

 

 

 

 

21 100,00 

  9 000,00 

21 631,84 

 

 

 

 

21 100,00 

     531,84 

71,87 

 

 

 

 

100,00 

    5,91 
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 30 100,00 21 631,84 71,87 

 Wydatki dotyczą składek płaconych  na ubezpieczenie 

zdrowotne za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej , 

którzy korzystali z niektórych świadczeń. Liczba opłaconych 

składek to 442 

   

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 

tym: 

Dotacja celowa na zadania własne 

Zadania własne 

94 000,00 

 

 

38 000,00 

56.000,00 

80 048,36 

 

 

38 000,00 

42 048,36 

85,16 

 

 

100,00 

  75,09 
3110 Świadczenia społeczne  93 000,00 80 048,36 86,07 

 Zasiłki i świadczenia  zarówno ze  środków z dotacji celowej  

jak i ze środków własnych gminy. Świadczenia wypłacone 

to: zasiłki okresowe dla  47 osób;  celowe i w naturze dla 7 

osób; specjalne celowe dla 39 osób oraz schronienie tu  

liczba osób, które skorzystały z tego świadczenia to 3. 

   

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 0 
 W powyższym paragrafie nie dokonano wydatku gdyż nie 

występowały potrzeby w zakresie składek na ubezpieczenie 

emerytalno-rentowe dla osób rezygnujących z zatrudnienia z 

powodu konieczności opieki nad  ciężko chorymi członkami 

rodziny 
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85215 Dodatki mieszkaniowe 

Zadania zlecone 

Zadania własne 

60 500,00 

    500,00 

60 000,00 

41 845,84 

     425,18 

41 420,66 

69,17 

85,04 

69,03 
3110 Świadczenia społeczne 60 490,00 41 837,50 69,16 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10,00 8,34 83,40 
 Liczba pozytywnie rozpatrzonych wniosków o przyznanie 

dodatków mieszkaniowych  to 25. W rozdziale tym 

realizowane było także zadanie zlecone dotyczyło one 

wypłaty  zryczałtowanych dodatków  energetycznych dla 

odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty 

obsługi tego zdania. Wysokość otrzymanej dotacji to kwota 

430,00 zł . W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w 

kwocie 4,82 zł. Zauważono znaczny spadek składanych 

wniosków o wypłatę dodatków mieszkaniowych w 

porównaniu do ubiegłych lat. 

   

85216 Zasiłki stałe 

Dotacja celowa na zadania własne 

Zadania własne 

302 000,00 

242 000,00 

  60 000,00 

249 953,22 

240 098,44 

    9 854,78 

82,77 

99,21 

16,42 
3110 Świadczenia społeczne 302 000,00 249 953,22 82,77 

 Wypłata zasiłków  stałych zarówno ze  środków z dotacji 

celowej  jak i ze środków własnych gminy dla 45 osób. W 

miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 

1 091,56 zł. 

   

85219 Ośrodki pomocy społecznej w tym : 

Dotacja celowa na zadania własne OPS 

Zadania własne OPS 

1 091 000,00 

122 549,00 

968 451,00 

  1 046 776,27  

119 282,09 

927 494,18 

95,95 

97,33 

95,77 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 000,00 4 147,52 59,25 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 712 225,00 707 953,28 99,40 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 692,00 53 691,75 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 123 835,27 95,26 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

17 000,00 11 311,77 66,54 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 700,00 12,73 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42 000,00 36 886,32 87,82 

4260 Zakup energii 14 000,00 10 864,80 77,61 

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 2 504,30 41,74 

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 429,00 85,80 

4300 Zakup usług pozostałych 66 769,00 64 699,29 96,90 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  8 000,00 5 130,12 64,13 

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 556,37 27,82 

4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 7 353,48 91,92 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  16 314,00 16 314,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

 2 000,00 399,00 19,95 

 Wydatki rozdziału 85219 dotyczą bieżącego utrzymania 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. 

Dokonano między innymi wypłat  wynagrodzeń wraz  z 

pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

odpisów na ZFŚS. Ponadto poniesiono  koszty z tytułu 

energii, wody, gazu, rozmów telefonicznych, szkolenia, 

nadzoru informatycznego, naprawy i konserwacji sprzętu 

biurowego, opłaty pocztowej, kosztów związane z 

utrzymaniem samochodu, zakupu materiałów biurowych,   

programów komputerowych, środków czystości , zwrotu 

kosztów podróży, opieki autorskiej nad programami, 

ubezpieczenia mienia, konserwacji instalacji gazowej, 

klimatyzatorów,  alarmu, usługi radcy prawnego,  
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 Zakupu sprzętu komputerowego, krzeseł , szaf , pieca 

gazowego, remont serwerowni, malowanie biur, wykonanie 

mebli do biur itp.  

Na ten cel otrzymano dofinansowanie z dotacji na zadania 

własne. W miesiącu grudniu dokonano zwrotu tej dotacji w 

kwocie 3 266,91 zł kwota ta dotyczy wypłaty dodatku 

terenowego. 

   

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 185 000,00 177 430,00 95,91 
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,  na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

185 000,00 177 430,00 95,91 

 Dotacja dla organizacji, z którą została podpisana umowa na 

realizację zadania na rzecz mieszkańców Gminy Kościan w 

formie usług opiekuńczych świadczonych w środowisku 

osób zainteresowanych, które z powodu wieku, choroby lub 

innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej 

pozbawione usługi są  organizowane zgodnie z ich 

potrzebami, przy uwzględnieniu stanu zdrowia, sprawności 

fizycznej i psychicznej. Dotacja przyznana  w ramach 

ogłoszonego konkursu zgodnie z ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie  z  

programem współpracy Gminy Kościan z organizacjami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2019. Dotacja została  przekazywana  zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie. Z usługi opiekuńczej w roku 2019 

skorzystały 23 osóby. 

   

85230 Pomoc w zakresie dożywiania w tym: 

Dotacja celowa na zadania własne 

Zadania własne 

203 340,80 

  93 340,80 

110 000,00 

164 798,82 

93 340,80 

71 458,02 

81,05 

100,00 

64,96 
3110 Świadczenia społeczne 203 340,80 164 798,82 81,05 

 Wydatki  dotyczą  realizacji programu związanego z  

dożywianiem dzieci i młodzieży. Wykorzystane kwoty 

dotyczą zarówno dotacji celowej jak i środków własnych 

gminy. Liczba dzieci, które skorzystały z tego programu to 

139. Udzielono także zasiłków na zakup żywności w ilości 

256 świadczeń. 

   

85295 Pozostała działalność  53 000,00 48 008,46 90,58 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 068,00 942,28 88,23 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

152,00 134,06 88,20 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 5 472,00 88,26 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 580,00 28 094,11 91,87 

4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 13 366,01 89,11 

 Wydatki  w rozdziale 85295 poniesione zostały na 

zorganizowanie i umilenie czasu seniorom, którzy mieszkają 

na terenie Gminy Kościan. Wydatkowane kwoty dotyczyły 

między innymi organizacji różnych wyjazdów i spotkań.  

   

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 

POLITYKI SPOŁECZNEJ 

156 240,00 145 732,24 93,27 

85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 

niepełnosprawnych 

68 880,00 64 415,10 93,52 

2320 Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane 

na podstawie porozumień(umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego  

11 880,00 11 880,00 100,00 
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 Dofinansowanie uczestnictwa 6 osób niepełnosprawnych 

pochodzących z Gminy Kościan  w Warsztatach Terapii 

Zajęciowej zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 

14.01.2019 roku  

   

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,  na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

10 000,00 10.000,00 100,00 

 Dotacja dla stowarzyszenia, z którym została podpisana 

umowa na realizację zadania z zakresu rehabilitacji Dotacja 

przyznana  w ramach ogłoszonego konkursu zgodnie z 

ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

oraz zgodnie  z  programem współpracy Gminy Kościan z 

organizacjami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019.  

   

4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 22 535,10 83,46 

 Dowóz dzieci do ośrodka rehabilitacji w Kościanie .    

6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie  

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

20 000,00 20 000,00 100,00 

 Dofinansowanie dla Gminy Miejskiej Kościana  na zakup 

samochodu dostosowanego do przewozu osób dla Ośrodka 

Rehabilitacji w Kościanie . Rada Gminy Kościan na swoim 

posiedzeniu w dniu 16 .01.2019 r Uchwała Nr IV/30/19 

przyznała dofinansowanie na ten cel w wysokości 16.240,00 

Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień i prośby o 

zwiększenie dofinansowania Rada Uchwała Nr VII/66/19 z 

dnia 21.05.2019 r. zwiększyła to dofinansowanie do 

wysokości 20.000,00. Po zawarciu stosownej umowy  

określającej szczegółowe warunku udzielenia i rozliczenia  

pomocy finansowej, środki zostały przekazane na wskazany 

w zawartej umowie rachunek bankowy. Podmiot realizujący 

zadanie i któremu została udzielona dotacja przedstawił 

rozliczenie, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż 

przekazana kwota  została wykorzystana w całości zgodnie z 

przeznaczeniem. 

   

85395 Pozostała działalność  87 360,00 81 317,14 93,08 
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 904,85 1 904,85 100,00 

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

268,52 268,52 100,00 

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 798,63 32 160,00 92,42 

4217 Zakup materiałów i wyposażenia  44 388,00 41 283,77 93,01 

4307 Zakup usług pozostałych 6 000,00 5 700,00 95,00 

 Wydatki związane z projektem  realizowanym w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Ja w internecie . Opis tego przedsięwzięcia  znajduje się 

przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa 

jest o realizacji przedsięwzięć 

   

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 417 090,00 344 369,37 82,56 

85401 Świetlice szkolne 254 868,00 225 669,37 88,54 
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 735,00 186 154,97 88,76 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 254,00 1 253,46 99,96 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 690,00 31 904,61 89,39 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

4 721,00 2 888,33 61,18 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  3 468,00 3 468,00 100,00 
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 Wydatki rozdziału 85401 dotyczą kosztów związanych z  

prowadzeniem świetlic szkolnych. W poszczególnych 

jednostkach oświatowych wydatkowano:  

w Bonikowie kwota 56 914,56  zł,  

w Kiełczewie kwota 22 594,54 zł 

w Szkole w Racocie  kwota  77 691,78 zł 

w Starym Luboszu kwota 26 935,59  zł,  

w Starych Oborzyskach kwota 41 532,90  zł,  

   

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

socjalnym 

 w tym: 

Dotacja celowa na zadania własne 

Zadania własne 

135 422,00 

 

 

77 222,00 

58 200,00 

92 000,00 

 

 

73 600,00 

18 400,00 

67,94 

 

 

95,31 

31,62 
3240 Stypendia dla uczniów 121 561,00 89 600,00 73,71 

3260 Inne formy pomocy dla uczniów 13 861,00 2 400,00 17,31 

 Wydatki dotyczą wypłaty stypendiów  szkolnych i zasiłki 

szkolnych. Stypendia wypłacono 128 uczniom, a zasiłek 

został wypłacony tylko jeden.  W miesiącu grudniu 

dokonano zwrotu dotacji w kwocie 3 622,00 zł 

   

85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym 

26 800,00 26 700,00 99,63 

3240 Stypendia dla uczniów 26 800,00 26 700,00 99,63 

 Wydatki dotyczą  wypłaty stypendiów motywacyjnych  

uczniom  za dobre wyniki w nauce  w poszczególnych 

placówkach kształtuje to się następująco: 

- w Bonikowie przyznano 4 stypendia  na ogólną kwotę  

1 300,00 zł, 

- w Kiełczewie przyznano 32 stypendia na ogólną kwotę 

3 200,00 zł, 

- w  Racocie przyznano 102  stypendia na ogólną kwotę  

10 200,00 zł, 

- w Starym Luboszu   przyznano 53 stypendia na ogólną 

kwotę 5 300,00 zł, 

- w Starych Oborzyskach   przyznano 67 stypendiów na 

ogólną kwotę 6 700,00 zł, 

   

855 RODZINA 22 027 470,00 21 995 593,50 99,86 

85501 Świadczenia wychowawcze 

Zadania zlecone 

14 710 000,00 14 708 867,93 99,99 

3110 Świadczenia społeczne 14 517 269,00 14 517 021,50 100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 031,00 116 030,30 100,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 554,00 6 553,97 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 500,00 20 945,60 97,42 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

3 010,00 2 967,61 98,59 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 455,00 6 455,00 100,00 

4260 Zakup energii 3 500,00 3 500,00 100,00 

4280 Zakup usług zdrowotnych 395,00 395,00 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 25 040,00 25 040,00 100,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1 000,00 958,95 95,90 

4430 Różne opłaty i składki 5 752,00 5 744,10 99,86 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2 494,00 2 494,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

1 000,00 761,90 76,19 

 W powyższym rozdziale poniesiono wydatki związane z 

realizacją świadczeń wychowawczych. Kwoty wydatkowane 

dotyczą między innymi: wypłaty wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
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 badań lekarskich, odpisów na ZFŚS, szkoleń, wyposażenia 

biur, zakup druków, tonerów, naprawa klimatyzatorów, 

usługi prawnej, informatycznej, opłat pocztowych. Liczba 

wypłaconych świadczeń to 29 129 dla 3 070 dzieci.  

W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 

1 132,07 zł 

   

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

Zadania zlecone 

6 430 000,00 6 428 952,19 99,98 

3110 Świadczenia społeczne 5 963 900,00 5 963 844,23 100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102 000,00 101 930,60 99,93 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 095,00 8 094,60 100,00 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 309 579,00 308 713,49 99,72 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 500,00 1 500,00 100,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 059,00 7 059,00 100,00 

4260 Zakup energii 1 600,00 1 600,00 100,00 

4270 Zakup usług remontowych 1 828,00 1 826,80 99,93 

4300 Zakup usług pozostałych 22 721,00 22 721,00 100,00 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 945,80 94,58 

4410 Podróże służbowe krajowe 52,00 51,78 99,58 

4430 Różne opłaty i składki 8 172,00 8 170,89 99,99 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 494,00 2 494,00 100,00 

 Poniesione wydatki dotyczą wypłat: zasiłków rodzinnych 

wraz z dodatkami liczba świadczeń to 17 963;   

zasiłków pielęgnacyjnych liczba świadczeń to 7 346; 

specjalnych zasiłków opiekuńczych liczba świadczeń to 160;   

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka liczba 

świadczeń to 157;  świadczenia pielęgnacyjnego liczba 

świadczeń to 944; zasiłków  dla opiekunów liczba 

świadczeń to 159; Funduszu alimentacyjnego liczba 

świadczeń to 776;  świadczeń rodzicielskich  liczba 

świadczeń to 445; świadczeń Za Życiem w liczbie 1.   

Obsługa realizacji tych świadczeń związana jest z wypłatą  

wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wypłatą dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS, wydatków za 

energię, wodę , gaz, ścieki konserwację urządzeń biurowych, 

zakup wyposażenia biur,  opłaty pocztowej,  aktualizacji 

programów .W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w 

kwocie 1 047,81 zł 

   

85503 Karta Dużej Rodziny w tym: 

Zadania zlecone 

Zadania własne 

1 500,00 

   500,00 

1 000,00 

400,00 

250,00 

150,00 

26,67 

50,00 

 15,00 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 250,00 400,00 32,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

250,00 0,00 0 

 Wydatek dotyczył kosztów druków   

W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji w kwocie 

250,00 zł 

   

85504 Wspieranie rodziny  

Zadania zlecone 

Dotacja na zadania własne  

Zadania własne 

729 970,00 

647 528,00 

  17 442,00 

  65 000,00 

707 992,75 

642 680,00 

  17 442,00 

  47 870,75 

96,99 

  99,25 

100,00 

  73,65 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 390,00 65,00 

3110 Świadczenia społeczne 626 328,00 621 900,00 99,29 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 872,00 65 282,66 87,19 
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 370,00 11 149,22 98,06 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

1 542,00 1 486,47 96,40 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 058,00 2 666,87 65,72 

4280 Zakup usług zdrowotnych 178,00 0,00 0,00 

4300 Zakup usług pozostałych 3 828,00 159,90 4,18 

4410 Podróże służbowe krajowe 4 000,00 2 463,63 61,59 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  2 494,00 2 494,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

700,00 0,00 0,00 

 Wydatki w rozdziale 85504 poniesione zostały na zdania 

związane z zatrudnieniem asystenta rodziny i jego pracą oraz 

realizacją programu Dobry Start. Wydatkowane środki 

dotyczyły między innymi wypłaty wynagrodzeń wraz z 

pochodnymi, odpisów na ZFŚS, zakupu artykułów 

biurowych, ryczałtu za paliwo itp. Zatrudniono jednego 

asystenta rodziny a liczba rodzin objętych wsparciem to 13 

oraz objęto opieką 33 dzieci. Natomiast w ramach programu 

Dobry Start liczba wypłaconych świadczeń to 2 073. 

 W miesiącu grudniu dokonano zwrotu dotacji na zadanie 

zlecone w kwocie 4 848,00 zł 

   

85508 Rodziny zastępcze 77 000,00 70 380,63 91,40 

4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego 

77 000,00 70 380,63 91,40 

 Częściowa odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach 

zastępczych . W roku 2019 w 8 rodzinach zastępczych 

umieszczonych było 11 dzieci. 

   

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach 

rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 

kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków 

dla opiekunów 

Zadania zlecone 

79 000,00 79 000,00 100,00 

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 79 000,00 79 000,00 100,00 

 Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą składek  na 

ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych Ośrodka 

Pomocy Społecznej , którzy korzystali z niektórych 

świadczeń. Liczba składek to 655. 

   

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 

ŚRODOWISKA 

7 671 868,92 6 788 611,48 88,49 

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 41 203,00 34 985,94 84,91 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 200,00 5 190,00 99,81 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 303,00 19 867,53 93,26 

4270 Zakup usług remontowych 200,00 198,01 99,01 

4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 9 730,40 67,11 

 Wydatki w powyższym  rozdziale  związane są z : 

- zakupem sadzonek krzewów i drzewek oraz wycinką 

drzew  kwota 19 808,00 zł 

Ponadto wydatkowano z: 

- FS Gryżyna  na zakup paliwa i części zamiennych do 

kosiarki, naprawa kosiarki  kwota 612,01 zł 

- FS Kurza Góra na zakup paliwa i części  do kosiarki oraz 

trawy i środków ochrony roślin kwota 797,37 zł 

- FS Kobylniki na wynagrodzenie za prace porządkowe 

kwota 690,00 zł 
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 - FS Stare Oborzyska na zakup  paliwa oraz części do 

kosiarki, koszy i worków na śmieci oraz  wynagrodzenie za  

utrzymanie porządku i pielęgnację terenów zielonych kwota  

5 698,56 zł  

- FS Turew na  koszenie terenów zielonych i zakup 

pojemników kwota 7 380,00 zł 

   

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 604 387,92 6 006 486,88 90,95 
4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 690,00 61,50 

 Wydatek dotyczy zakupu czujników do pomiaru 

zanieczyszczenia powietrza. Czujniki antysmogowe zostały 

zamontowane w miejscowości Racot i Stare Oborzyska. 

   

6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 048 259,65 4 614 228,34 91,40 

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 550 128,27 1 388 568,54 89,58 

 Wydatek dotyczy realizacji zadania pod nazwą ” Instalacja 

odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych 

dla mieszkańców Gminy Kościan .Opis tego przedsięwzięcia  

znajduje się przy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 

gdzie mowa jest o realizacji przedsięwzięć 

   

90013 Schroniska dla zwierząt 81 530,00 81 529,20 100,00 
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień ( umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

81 530,00 81 529,20 100,00 

 Dotacja przekazywana dla Gminy Śrem tytułem 

uczestnictwa w kosztach prowadzenia schroniska dla 

bezdomnych zwierząt pochodzących z Gminy Kościan na 

podstawie zawartego porozumienia. Przekazane środki są 

zgodne z zawartym porozumieniem i kwotami 

przypadającymi na rok 2019. 

   

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 769 630,00 557 268,68 72,41 
4260 Zakup energii 398 530,00 337 035,73 84,57 

4270 Zakup usług remontowych 200 000,00 182 105,42 91,05 

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 0,00 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 151 100,00 38 127,53 25,23 

 Wydatki w powyższych paragrafach rozdziału 90015 

dotyczą: 

- zużycia energii na ulicach i drogach gminy  w tym środki 

 FS Kurowo   kwota 296,03 zł 

-  konserwacji urządzeń oświetleniowych   

- planowana i wydatkowana  kwota w paragrafie 6050 

dotyczy zadania „ Modernizacja i rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na terenie Gminy Kościan”. Opis tego 

przedsięwzięcia  znajduje się przy informacji o 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

dzień 31.12.2019 r. w punkcie 4 gdzie mowa jest o realizacji 

przedsięwzięć w planowanej kwocie są środki W 

planowanej i wydatkowanej kwocie mieszą się środki z   

FS Stare Oborzyska kwota 7.500,00 zł oraz z FS Turew 

kwota 24 800,00 zł 

   

90026 Pozostałe działania związane z gospodarka 

odpadami 

149 618,00 91 033,08 60,84 

2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 

samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków 

powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 

35 118,00 32 126,00 91,48 

 Gmina Kościan należy do Związku Międzygminnego 

„SELEKT”, który zajmuje się gospodarką odpadami na 

rzecz Gminy.  Powyższa kwota to składka członkowska 

przekazana zgodnie z zapisami w statucie związku.  
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4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,00 

4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 3 424,00 22,83 

 Opłaty za odpady gromadzone na terenie miejscowości 

letniskowej Gryżynka  kwota dotyczy korekty deklaracji za 

lata 2017 i 2018. 

   

6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 

finansów publicznych 

94 500,00 55 483,08 58,71 

 Udzielono pomocy finansowej dotyczącej likwidacji azbestu 

z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Kościan. Pomoc ta została udzielona zgodnie z podjętą przez 

Radę uchwałą  określającą  regulamin przyznawania dotacji  

oraz po podpisaniu stosownych umów. W roku  2019 roku z 

pomocy skorzystało 21 podmiotów. 

   

90095 Pozostała działalność 25 500,00 17 307,70 67,87 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 2 307,30 46,15 

4300 Zakup usług pozostałych 19 000,00 14 381,40 75,69 

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego 

1 500,00 619,00 41,27 

 Wydatki w powyższym rozdziale dotyczą kosztów 

poniesionych w zawiązku z usuwaniem i utylizacją padłych 

zwierząt , opieką doraźną nad bezdomnymi zwierzętami  

(usługi weterynaryjne, zakup karmy), realizacją programów 

szkoleniowych „Zielono mi” oraz  EKO LOGIKA z cyklu 

ZIELONA POLSKA, a także wydatków związanych z   

przeprowadzonej akcji i Sprzątanie Świata. Dokonano także  

zapłaty podatku za lasy, które stanowią własność gminy.          

   

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO 

2 000 440,79 1 883 927,72 94,18 

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury   30 000,00 29 990,00 99,97 
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,  na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

30 000,00 29 990,00 99,97 

 Wydatek dotyczą dotacji dla stowarzyszeń, z którymi 

zostały podpisane umowy na realizację zadań z zakresu 

kultury Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego 

konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz zgodnie  z  programem 

współpracy Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na rok 2019    Dotacje 

zostały przekazane po podpisaniu stosownych  umów . 

Tematy zadań jakie były realizowane to: koncerty i 

spotkania śpiewacze, upowszechnianie muzyki 

wykonywanej na instrumentach dętych wśród mieszkańców 

Gminy Kościan, magia starej gorzelni w Turwi. Z dotacji 

skorzystało 7 stowarzyszeń. 

   

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 917 921,86 809 685,20 88,21 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 28 000,00 14 000,00 50,00 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 99 893,66 93 141,70 93,24 

4260 Zakup energii 151 823,00 130 736,55 86,11 

4270 Zakup usług remontowych 41 763,00 32 118,91 76,91 

4300 Zakup usług pozostałych 205 472,20 181 292,77 88,23 

4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i 

pomieszczenia garażowe 
 

690,00 110,70 16,04 
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 Wydatki w  paragrafach 4170 do 4400  rozdziału 92109 

dotyczą bieżącego utrzymania świetlic wiejskich. 

Wydatkowane środki dotyczą  między innymi : 

-zużycia energii, wody oraz gazu  w tych wydatkach udział 

środków z funduszu sołeckiego jest następujący  : 

FS Choryń  kwota 3 562,29 zł  

FS Darnowo  kwota 1 168,92 zł  

FS Gryżyna  kwota 2 000,00 zł  

FS Januszewo kwota 700,00 zł 

FS Katarzynin kwota 2 000,00 zł 

FS Kawczyn kwota  600,00 zł 

FS Kobylniki kwota 2 000,00 zł 

FS Kokorzyn kwota 3 300,00 zł 

FS Krzan kwota 2 865,94 zł  

FS Łagiewniki  kwota 2 491,58 zł  

FS Mikoszki kwota 399,39 zł 

FS Nowy Lubosz  kwota 2.500,00 zł  

FS Nowe Oborzyska kwota 1 200,00 zł 

FS Pianowo kwota 2 000,00 zł 

FS Ponin kwota 962,09 zł 

FS Racot kwota 500,00 zł 

FS Sepienko kwota 2 063,34 zł 

FS Sierakowo kwota 1 500,00 zł 

FS Spytkówki kwota 1 500,00 zł  

FS Stary Lubosz  kwota 6 000,00 zł  

FS Stare Oborzyska kwota 1 457,20 zł 

FS Szczodrowo  kwota 2 000,00 zł  

FS Widziszewo  kwota 7 821,74 zł 

FS Wławie kwota 1 400,00 zł 

FS Wyskoć kwota 4 500,00 zł 

- wynagrodzenia za utrzymanie czystości i porządku oraz 

innych prac wokół obiektów,  w tym FS Darnowo to  kwota 

8 000,00 zł 

- pozostałych wydatków  między innymi na: opracowanie 

instrukcji p.poż. , przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy 

techniczne budynków świetlic, przeglądy  instalacji i 

urządzeń  gazowych, instalacji wentylacyjnych, dzierżawy 

za wynajem świetlicy w Szczodrowie, wykonania projektów 

instalacji fotowoltaicznych na dachach świetlic w Pianowie, 

Widziszewie i Wyskoci itp.  

Ponadto w niżej wymienionych miejscowościach 

wydatkowane środki  dotyczyły między innymi: 

< Choryń  zakup szafy chłodniczej oraz wolnostojącej kwota 

8 568,00 FS  

< Darnowo zakup  paliwa, roletek materiałowych na okna, 

wymiana przepustów grzewczych, zakup stołu kuchennego 

kwota 2 564,87 zł  FS 

< Gryżyna naprawa drzwi, zakup stołu  kwota  

1 130,50 zł FS 

< Januszewo  zakup aparatu zapłonowego do nagrzewnicy 

oraz  pozostałych artykułów na potrzeby do utrzymania 

bieżącego świetlicy  kwota 5 397,74  w tym FS kwota 

 4 659,86 zł     

< Katarzynin zakup kuchni gazowej,  tablicy ogłoszeniowej i 

wieszaków kwota 4 329,47 zł FS 

< Kawczyn  zakup paliwa kwota 193,65 FS 

< Kobylniki malowanie świetlicy, zakup zestawu 

nagłośnieniowego oraz  okapu kuchennego   kwota  

5 070,82 zł FS 
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 < Kokorzyn zakup krzeseł, stołu, zlewozmywaka oraz  

naprawa nagrzewnicy gazowej kwota 20 272,31 zł w tym FS  

kwota 19 200,00 zł   

< Krzan  ułożenie kostki brukowej przy sali kwota 24.727,24 

w tym FS kwota 10 040,00 zł     

< Kurza Góra zakup ławostołów i artykułów potrzebnych do 

bieżącego utrzymania, utwardzenie nawierzchni przy 

świetlicy  kwota 25 281,91 FS 

< Łagiewniki zakup paliwa oraz  artykułów potrzebnych do 

bieżącego utrzymania, zakup ławek i koszy   kwota  

 2 928,32 zł FS 

< Mikoszki zakup ławostołów  kwota 2 594,00 zł FS 

< Nowe Oborzyska zakup kuchni gazowej i farb, wykonanie 

ogrodzenia z siatki  kwota  7 226,99 zł FS 

< Nowy Lubosz zakup artykułów potrzebnych do bieżącego 

utrzymania oraz utwardzenie nawierzchni przed świetlicą  

kwota 18 701,35 zł FS 

< Pianowo zakup  krzeseł, szafki wiszącej, montaż płotu 

oraz  konstrukcji stalowej garażu, ułożenie kostki brukowej 

przed świetlicą   kwota 15 129,00 zł  FS  

< Ponin zakup zbiornika betonowego na szambo oraz  

materiałów potrzebnych do montażu wentylacji, wykonanie 

opierzenia dachu    kwota 9 760,00  zł FS 

< Racot – zakup artykułów potrzebnych do działalności oraz 

wentylatora kwota 1 466,06 FS 

< Sepienko  zakup regału kwota 771,50 FS 

< Stare Oborzyska wymiana okien, sprzątanie pomieszczeń , 

zakup stołów i krzeseł kwota  8 197,73 w tym FS kwota 

 7 997,73 zł    

< Spytkówki zakup  zmywarki, zlewozmywaka, piekarnika, 

płyty gazowej i okapu, remont zaplecza kuchennego oraz  

wykonanie szafek  kuchennych kwota 36 647,20 zł w tym  

FS kwota 14 622,50 zł 

< Stary Lubosz zakup materiałów na wyposażanie  i 

modernizację zaplecza kuchennego oraz  wymiana drzwi 

zewnętrznych kwota 13 554,03 w tym FS  kwota 8 454,03 zł    

< Szczodrowo  wykonanie zadaszenia kwota 8 100,00 zł FS 

< Wławie zakup paliwa i naprawa kotła gazowego 968,80 zł 

w tym FS  kwota 718,80  zł  

< Wyskoć  zakup stołów, krzeseł, paliwa i artykuły do 

kosiarki, prace modernizacyjne kwota 17 252,32  w tym FS 

9 498,06 zł  

< Widziszewo  montaż grafiki przestrzennej kwota  

2 496,00 w tym FS kwota 2 430,50 zł 
 
 

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 390 280,00 358 284,57 91,80 

 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowych 

Oborzyskach  planowana kwota 13 000,00 zł a 

wydatkowana  kwota to 3 075,00 zł .  

Opracowano inwentaryzację budynku  w ramach prac 

przygotowawczych do koncepcji modernizacji wraz z 

rozbudową budynku tej świetlicy. Powodowane jest to  

dynamicznym rozwojem wsi oraz dużym przyrostem 

mieszkańców. 

- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kawczynie 

planowana kwota 20 000,00 zł a wydatkowana  kwota 

984,00 zł . Wykonano mapę do celów projektowych w 

ramach prac przygotowawczych do koncepcji modernizacji 

wraz z przebudową budynku świetlicy.   
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 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu 

wraz z montażem OZE planowana kwota 321 000,00 zł a 

wydatkowana kwota to 317 968,86 zł  w planowanej i 

wydatkowanej kwocie mieszczą się środki FS w wysokości 

16.000,00 zł. Gmina Kościan w okresie od września do 

listopada br. przeprowadziła kompleksową 

termomodernizację świetlicy  wraz z montażem na niej 

paneli fotowoltaicznych. W ramach przeprowadzonej 

inwestycji wykonano docieplenie ścian zewnętrznych i 

stropodachu, wykonano nową elewację, wymieniono 

częściowo stolarkę drzwiową zewnętrzną, zmodernizowano 

źródło ogrzewania - kocioł gazowy, usprawniono wentylację 

w budynku. W świetlicy zamontowano również nowoczesną 

technologię wykorzystującą odnawialne źródła energii w 

postaci instalacji fotowoltaicznej o mocy 3,0 kW 

produkującej energię elektryczną na potrzeby własne 

budynku. Celem inwestycji było zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza poprzez docieplenie oraz 

zwiększenie wykorzystania OZE na terenie Gminy Kościan. 

Na to przedsięwzięcie z zakresu ochrony środowiska Gmina 

Kościan uzyskała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w 

kwocie 195.000 zł, z możliwością jej umorzenia na 

poziomie 15 %. 

- Budowa chłodni przy świetlicy w Wyskoci planowana 

kwota 13 530,00 zł  a wydatkowana kwota to 13 530,00 zł 

w planowanej i wydatkowanej kwocie mieszczą się środki  

FS w wysokości 11.000,00 zł. Zadanie zakończono   

wykonano komorę chłodniczą wraz z automatyką 

- Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicach na terenie 

gminy Kościan planowana kwota 22 750,00 zł całość z FS 

w tym: Gryżyna kwota 9 000,00 zł, Januszewo kwota  

4 750,00 zł, Kobylniki kwota 9 000,00 zł  a wydatkowana 

kwota to  22 726,71 zł całość FS w tym Gryżyna kwota 

 8 999,91 zł, Januszewo kwota 4 747,80 zł, Kobylniki kwota 

8 979,00 zł. Inwestycja została już  zakończona wykonano 

montaż klimatyzacji w wyżej wymienionych świetlicach.  

   

92116 Biblioteki 585 000,00 584 950,34 99,99 
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 
 

535 000,00 535 000,00 100,00 

 Dotacja dla Biblioteki Publicznej Gminy Kościan w 

Kiełczewie. Wydatki dotyczą bieżącego utrzymania 

biblioteki wraz z jej filiami.  Szczegółowe  sprawozdanie z 

przebiegu wykonania planu finansowego tej instytucji 

kultury stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. 

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 49 950,34 99,90 
 Wydatek dotyczy zadania  pod nazwą „Przebudowa 

biblioteki w Widziszewie”. Został  opracowany audyt 

energetyczny termomodernizacji budynku oraz projekt 

instalacji fotowoltaicznej i projekt przebudowy przyłącza 

energetycznego do budynku. Wykonano także roboty 

przygotowawcze do podziału budynku oraz doprowadzono 

instalację gazową.  

   

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 48 100,00 48 100,00 100,00 
6570 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań inwestycyjnych  obiektów 

zabytkowych  jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

48 100,00 48 100,00 100,00 
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 Zgodnie z zasadami udzielania dotacji na prace  

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków  przyjętymi 

Uchwałą Nr XVII/202/16  Rady Gminy Kościan  z dnia 

31 maja 2016 r podmioty, które są właścicielami zabytków 

wpisanych do rejestru zabytków położonych w granicach 

administracyjnych Gminy Kościan mogą ubiegać się o 

dotacje z budżetu Gminy. Zgodnie z zapisami  paragrafu 8 

wyżej wymienionej uchwały do dnia 30 września 2018 roku 

zostały złożone trzy wnioski o udzielenie dotacji. Wnioski te 

zostały  rozpatrzone pozytywnie, dlatego też po podjęciu  

Uchwały Nr IV/32/19 Rady Gminy Kościan z dnia  

16 stycznia 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji oraz po 

podpisaniu stosownych umów zostały przekazane środki 

niżej wymienionym podmiotom:  

- Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN  pałac w 

Turwi otrzymał środki na konserwację obrazu NMP 

Niepokalanie Poczętej autorstwa Leopolda Nowotnego w 

kaplicy przypałacowej w wysokości 10 500,00  zł 

- Parafia Rzymskokatolicka Pw. NMP Pocieszenia i Św. 

Mikołaja w Starych Oborzyskach otrzymała środki na  prace 

konserwatorskie i restauratorskie przy obrazie Matki Boskiej 

Pocieszenia z ołtarza głównego w kościele w Starych 

Oborzyskach w wysokości 12 600,00 zł 

-  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Kostki w 

Racocie otrzymała środki na remont konstrukcji i pokrycia 

dachu wraz z renowacją ścian w poziomie podparcie więźby 

dachowej w wysokości  25 000,00 zł. 

Wszystkie wyżej wymienione podmioty przedstawiły 

rozliczenie, które zostało przyjęte i z którego wynikało, iż 

przekazane kwoty  zostały wykorzystane w całości zgodnie z 

przeznaczeniem.  

   

92195 Pozostała działalność 419 418,93 411 202,18 98,04 
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 1 025,44 93,22 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 200,00 19 170,00 99,84 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 370,86 124 132,08 99,01 

4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 2 500,00 100,00 

4300 Zakup usług pozostałych 173 114,07 170 324,78 98,39 

4430 Różne opłaty i składki 1 133,00 929,88 82,07 

 Wydatki w powyższych  paragrafach dotyczą wydatków 

poniesionych w znacznej większości w ramach  Funduszu 

Sołeckiego w poszczególnych sołectwach wydatki dotyczyły 

między innymi : 

< Bonikowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( kurs tańca, festyn, dożynki), utrzymanie 

czystości i porządku  kwota 17 599,01 zł  

< Choryń – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych  ( baliki,  Dzień Dziecka, spotkanie 

mikołajkowe) kwota  5 243,31 zł 

< Czarkowo –  organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień  Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień 

Seniora, wyjazdy integracyjne dzieci na lodowisko, 

dożynki), remont ogrodzenia na placu zabaw, wykonanie 

przedłużenia altany rekreacyjnej   kwota  12 765,44 zł 

< Darnowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki, 

spotkanie z Mikołajem)  kwota  3 427,88  zł 
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 < Gryżyna-  organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Dziecka, Dzień Kobiet,  dożynki ) 

kwota 4 816,14 zł 

< Januszewo –  organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki, spotkanie 

mikołajkowe ) kwota 3 178,11 zł 

< Katarzynin – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, dożynki) 

zakup ławek na plac zabaw, zakup kosy, paliwa  kwota  

 8 575,95 zł 

< Kawczyn – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (festyn dla mieszkańców wsi, spotkanie 

mikołajkowe) kwota 2 272,80 zł 

< Kokorzyn – konserwacja pomostu drewnianego przy 

stawie zakup paliwa i artykułów do  kosy , organizacja 

imprez i spotkań kulturalnych i integracyjnych (Dzień 

Kobiet , warsztaty pod nazwą „Wielkanocna Palma”, 

dożynki, spotkanie seniorów, jasełka) utrzymanie porządku 

wokół placu, na którym organizowane są imprezy kwota 

10 850,12 zł w tym FS  kwota 9 743,12  zł 

< Kiełczewo –  organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( festyn mieszkańców, dożynki) zakup 

tablicy ogłoszeniowej, koszy na śmieci, utwardzenie terenu 

kostką brukową wokół placu zabaw, dostawa i montaż stołu 

do tenisa stołowego, zakup ławek i stojaka na rowery, 

wykonanie bramy  kwota 30 116,51 zł 

< Kobylniki organizacja  imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( festyn rodzinny, spotkanie mikołajkowe ) 

zakup ławek parkowych,  malowanie płotu wokół placu 

rekreacyjnego kwota 5 347,67 zł  

< Kurowo – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Dziecka, festyn rodzinny ) zakup 

artykułów do utrzymania porządku i czystości, prace 

porządkowe, zakup zestawu nagłośnieniowego, ułożenie 

kostki brukowej oraz montaż magazynu blaszanego na placu 

rekreacyjnym   kwota 23 171,94 zł 

< Kurza Góra – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( festyn rodzinny, sportowy, balik dla dzieci, 

dożynki, spotkanie seniorów), ogrodzenie placu zabaw,  

wykonanie piłkochwytów, odmalowanie altany i  urządzeń 

znajdujących się na placu zabaw  kwota  14 166,46 zł 

< Łagiewniki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (Dzień Babci i Dziadka, dożynki, spotkanie 

mikołajkowe) kwota 3 991,04 zł 

< Mikoszki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (Dzień Dziecka, dożynki), zakup ławek na 

plac zabaw oraz paliwa do utrzymania czystości, zakup 

pilarki i nożyc do cięcia żywopłotu  oraz koszy na śmieci  

kwota  6 942,38 zł 

< Nielęgowo - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (  Dzień Dziecka, dożynki) zakup paliwa, 

ławostołów, wykonanie z konstrukcji stalowej magazynu 

kwota  10 270,10  zł 

< Nacław – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (  Dzień Dziecka  ),  zabudowa ścian wiaty 

rekreacyjnej znajdującej się na placu zabaw, zakup kosy i 

pojemników na śmieci, ogrodzenie placu zabaw, wykonanie 

piłkochwytów  kwota 20 696,66 zł 
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 < Nowy Dębiec – organizacja imprez i spotkań kulturalnych 

i integracyjnych (spotkania mieszkańców przy muzyce, 

Dzień Dziecka, festyn na powitanie lata ) zakup tablicy 

ogłoszeniowej oraz  ławki  kwota 13 250,76 zł  

< Nowe Oborzyska – organizacja imprez i spotkań 

kulturalnych i integracyjnych (festyn rodzinny) kwota  

3 998,31 zł 

< Nowy Lubosz – organizacja imprez i spotkań kulturalnych 

i integracyjnych ( festyn  rodzinny, turniej sportowy, balik 

dla dzieci, wyjazd do muzeum), montaż oświetlenia na placu 

zabaw, zakup ławostołów, utwardzenie terenu placu zabaw  

kwota 13 693,84 zł 

< Osiek – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych  (Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, dożynki, ), 

zakup paliwa, ławostołów, ogrodzenie placu zabaw, zakup 

siatek do bramek sportowych  kwota  15 891,81 zł 

< Pelikan – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Kobiet, dożynki, spotkanie 

seniorów), wykonanie altany na placu zabaw  kwota  

 9 288,85 zł  

< Pianowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( dożynki), kwota 2 999,41 zł 

< Ponin organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Dziecka) , zakup ławek na plac 

zabaw kwota 1 545,50 zł 

< Racot – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (festyn, warsztaty rękodzieła, warsztaty 

kulinarne, dożynki) kwota  5 816,35 zł 

< Sepienko – organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Dziecka, spotkanie integracyjne 

mieszkańców),  zakup regulaminu placu zabaw kwota 

 3 757,41 zł 

< Sierakowo organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Dziecka)  kwota 1 130,39 zł 

< Spytkówki - organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych (festyn rodzinny, dożynki ) kwota 4 150,18  

< Stare Oborzyska – organizacja imprez i spotkań 

kulturalnych i integracyjnych ( Walentynki, festyn rodzinny, 

zajęcia artystyczne, zorganizowanie wieczoru wigilijnego ) 

kwota 6 932,51 zł 

< Stary Lubosz organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( festyn rodzinny, spotkanie seniorów, 

spotkania noworocznego)  kwota 5 120,35 zł 

< Szczodrowo zakup paliwa do prac porządkowych przy 

placu zabaw oraz ułożenie kostki brukowej 1 144,02 zł 

< Turew- organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Kobiet, warsztaty muzyczne, festyn 

dla dzieci, dożynki)  kwota 8 431,58 zł 

< Widziszewo – zakup  tablicy ogłoszeniowej, wymiana 

nawierzchni na placu zabaw kwota 33 725,92 zł 

< Wławie organizacja imprez i spotkań kulturalnych i 

integracyjnych ( Dzień Dziecka, dożynki) kwota 3 527,47 zł 

< Wyskoć przegląd placu zabaw  kwota 246,00 zł 
  

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 97 001,00 93 120,00 96,00 

 Wydatki dotyczą poniższych zadań:  

- Budowa altany rekreacyjnej na potrzeby mieszkańców wsi 

Nowy Lubosz  FS planowana i wydatkowana kwota to  

9 600,00 zł   Wykonano altanę o wymiarach 9x3 m . 
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 - Urządzanie i ogrodzenie  placów zabaw w 

miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan  

planowana kwota to 87 401,00 zł ( w tym udział środków z 

komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 

wysokości 50 000,00 zł oraz środki z FS w wysokości : 

Darnowo kwota 7 800,00 zł, Sepienko kwota 5 351,00 zł, 

Stare Oborzyska kwota 15 000,00 zł, Wławie kwota  

9 250,00 zł ) a wydatkowana  kwota to 83 520,00 zł.  

( w tym udział środków z komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych w wysokości  46 170,50 zł oraz 

środki z FS w wysokości : Darnowo kwota 7 749,00 zł, 

Sepienko kwota 5 350,50 zł, Stare Oborzyska  kwota  

15 000,00 zł, Wławie kwota 9 250,00 zł ) 

Inwestycja została zakończona. Zamontowano urządzenia 

zabawowe na placach zabaw w miejscowości: Darnowo 

(huśtawka potrójna), Sepienko (karuzela platformowa, 

huśtawka wagowa pojedyncza), Wławie (zestaw zabawowy) 

oraz przy szkołach w miejscowości: Racot (huśtawka 

wahadłowa podwójna, zestaw sprawnościowy), Stary 

Lubosz (huśtawka potrójna, huśtawka wagowa pojedyncza), 

Bonikowo (huśtawka potrójna, huśtawka wagowa 

pojedyncza), Kokorzyn (huśtawka potrójna, huśtawka 

wagowa podwójna) oraz Stare Oborzyska (zestaw 

zabawowy). Na placu zabaw w miejscowości Osiek 

wykonano amortyzację z piasku pod urządzenia zabawowe. 

Wszystkie te urządzenia będą służyć także dzieciom objętym 

opieką komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.  

   

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 

obszary i obiekty chronionej przyrody 

15 000,00 7 332,80 48,89 

92502 Parki krajobrazowe 15 000,00 7 332,80 48,89 
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 000,00 7 332,80 56,41 

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 0,00 0,00 

 Wydatki w rozdziale 92502 dotyczą kosztów zakupu 

sadzonek drzew na teren Parku Krajobrazowego imienia 

Dezyderego Chłapowskiego położnego w Turwi.  

   

926 KULTURA FIZYCZNA  1 624 974,00 1 613 011,00 99,26 

92601 Obiekty sportowe 25 000,00 23 985,00 95,94 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 23 985,00 95,94 

 Budowa boiska do piłki nożnej oraz bieżni lekkoatletycznej 

cztero torowej w Starych Oborzyskach. Zadanie zostało 

zakończone.  W ramach zadania opracowano dokumentację 

projektowo – kosztorysową . 

   

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej  973 600,00 970 100,07 99,64 
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy,  na 

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

260 000,00 260 000,00 100,00 

 Dotacje dla stowarzyszeń, z którymi zostały podpisane 

umowy na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej 

Dotacje przyznane zostały w ramach ogłoszonego konkursu 

zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie oraz zgodnie  z  programem współpracy 

Gminy Kościan z organizacjami prowadzącymi działalność 

pożytku publicznego na rok 2019.  Dotacje zostały 

przekazane zgodnie z  podpisanymi umowami. Tematy 

zadań jakie był realizowane w ramach przyznanych dotacji 

to: taniec sportowy upowszechnianie go wśród dzieci 
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 i młodzieży, szkolenie i zawody karate, szkolenie młodzieży 

w zakresie tenisa stołowego, szachów, piłki nożnej, 

upowszechnianie żeglarstwa i sportów wodnych. 

Wszystkie podmioty złożyły rozliczenia z przyznanych 

dotacji. Z dotacji skorzystało 9 stowarzyszeń 

   

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 2 581,92 86,06 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 66 810,00 66 806,20 99,99 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 600,00 176 450,88 99,92 

4260 Zakup energii 21 000,00 20 683,12 98,49 

4270 Zakup usług remontowych 248 790,00 247 492,72 99,48 

4300 Zakup usług pozostałych  191 900,00 191 582,38 99,83 

4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 4 502,85 81,87 

 Wydatki rozdziału 92605 w paragrafach od 4110 do 4430   

dotyczą: 

-  działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu  i 

Rekreacji jest to kwota ogółem 540 317,02 zł . 

Wydatkowanie środki  obejmują między innymi : 

wynagrodzenia  bezosobowe wraz z pochodnymi arbitrów 

sędziowskich, gospodarzy obiektów, animatorów sportu,  

zakupu artykułów  sportowych, paliwa i części do kosiarek, 

zakupu artykułów potrzebnych do utrzymania boisk, zakupu 

energii, wody, gazu, opłaty za ścieki, najmu hali sportowej, 

przewozu zawodników, ubezpieczenia zawodników, 

remontu instalacji elektrycznej, naprawy nawierzchni 

boiska,   remontu  trybun, wykonania projektu instalacji                                                        

fotowoltaicznej, wydatków związanych z organizacją 

zawodów sikawek konnych itp.            

- prac związanych z  remontem szatni przy hali sportowej w 

Starych Oborzyskach ogólna kwota poniesionych wydatków 

to kwota  169 783,05 zł  w tym jest uzyskana  pomoc 

finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w 

wysokości 78 900,00 zł  w ramach Programu „Szatnia na 

Medal”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92695 Pozostała działalność   626 374,00 618 925,93 98,81 
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 250,00 100,00 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 244 930,00 244 919,45 100,00 

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 400,00 15 101,61 98,06 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 290,00 44 288,22 100,00 

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz na Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

4 730,00 3 893,64 82,32 

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44 300,00 44 293,80 99,99 

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 894,00 54 892,62 100,00 

4260  Zakup energii 3 500,00 2 174,69 62,13 

4270 Zakup usług remontowych 29 000,00 28 579,66 98,55 

4280 Zakup usług zdrowotnych 546,00 233,00 42,67 

4300 Zakup usług pozostałych  50 000,00 49 913,65 99,83 

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  3 700,00 3 426,46 92,61 

4410 Podróże służbowe krajowe 4 300,00 3 493,33 81,24 

4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 100,00 

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 504,00 3 504,00 100,00 

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej 

500,00 80,00 16,00 

 Wydatki rozdziału 92695 w paragrafach 3020 do 4700 

dotyczą : 

<  działalności jednostki pod nazwą Ośrodek Sportu i 

Rekreacji kwota ogółem 485 544,73 zł  

Wydatkowane środki obejmują między innymi: 

wynagrodzenia osobowe  wraz z pochodnymi,  
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na ZFŚS,  zakup 

artykułów biurowych, stroje dla ratowników, zakup 

drukarki, wykładziny, foteli biurowych, pojemników na 

odpady, leżaków, opłaty telefoniczne i pocztowe, zwrot 

kosztów podróży, zakup materiałów do bieżących napraw, 

remont płotu, podjazdu, przełożenie kostki brukowej, remont 

instalacji elektrycznej, remont pomostu, naprawa stołów,  

wykonanie podestu sceny, zakup energii, wody,  badania 

lekarskie pracowników, szkolenia, badania wody, opieka 

informatyczna.  

Na potrzeby kąpieliska w Nowym Dębcu   zakupiono dwa 

defibrylatory  i jedną szafkę zewnętrzną do ich 

przechowywania. Defibrylatory służą cały rok i można ich 

użyć w razie potrzeby. Ogólny koszt tego zadania to kwota 

13 989,00 zł w tym jest uzyskana pomoc  finansowa z 

Samorządu Województwa Wielkopolskiego  w wysokości 

7 544,00 zł 

Ponadto dokonano wydatków z FS: 

- Gryżyna wymiana instalacji elektrycznej w budynku na 

boisku sportowym  kwota 3 000,00 zł 

- Kurza Góra  remont zadaszenia na boisku sportowym 

kwota  2 999,99 zł 

- Stary Lubosz  zakup materiałów na  naprawę dachu na 

wiacie  na boisku sportowym-  kwota 7 999,41 zł 

   

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 109 730,00 107 081,80 97,59 

 Wydatki w powyższym paragrafie dotyczą niżej 

wymienionych  zadań: 

- Ścieżka edukacyjna w Nowym Dębcu planowana kwota  

50 000,00 zł natomiast wydatkowana kwota 47 551,80 zł 

W ramach zadania wykonano utwardzenie ścieżki w 

następującym zakresie: wykonanie utwardzenia ścieżki 

edukacyjnej do punktu widokowego z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywa łamanego granitowego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 10 cm,  szer. 2,0 m, na odcinku 

130 m (260,0 m2), wykonanie utwardzenia ścieżki 

edukacyjnej wzdłuż budynku ratowników z mieszanki 

niezwiązanej z kruszywa łamanego granitowego o 

uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 15 cm,  szer. 2,0 m, na odcinku 

32 m (64,0 m2), ułożenie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej 

(4,8m2). Ponadto zakupiono ławki i kosze na śmieci. 

-  Zakup wraz z montażem urządzeń fitness w 

miejscowościach położonych na terenie Gminy Kościan 

 FS planowana kwota 48 600,00 zł w tym: Choryń kwota  

5 000,00 zł;  Czarkowo kwota 5 000,00 zł; Katarzynin kwota 

5 000,00 zł;  Kiełczewo kwota 10 000,00 zł;  Łagiewniki 

kwota 3 400,00 zł; Mikoszki kwota  5 000,00 zł; Nielęgowo 

kwota 5 000,00 zł; Nowy Dębiec kwota 5 000,00 zł; 

Szczodrowo kwota  5 200,00 zł. Natomiast wydatkowana 

kwota także FS  48 400,00 zł w tym: Choryń kwota 

5 000,00 zł;  Czarkowo kwota 5 000,00 zł; Katarzynin kwota 

5 000,00 zł; Kiełczewo kwota 10 000,00 zł; Łagiewnika 

kwota 3 400,00 zł ; Mikoszki kwota  5 000,00 zł; Nielęgowo 

kwota 5 000,00 zł; Nowy Dębiec kwota 5 000,00 zł; 

Szczodrowo kwota  5 000,00 zł.  Inwestycja została już 

zakończona w ramach wykonania zadania otrzymano 

dostawę  wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej  w 

niżej wymienionych  miejscowościach : 
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 Czarkowo (rower + jeździec), Kiełczewo (jeździec + krzesło 

oraz biegacz + narty), Szczodrowo (orbitrek + rower), 

Mikoszki (orbitrek + rower),  

Nielęgowo  (orbitrek + rower), Nowy Dębiec (wioślarz + 

biegacz), Katarzynin (wioślarz + orbitrek), Choryń (rower + 

krzesło) oraz Łagiewniki (orbitrek). 

Urządzenia siłowni zewnętrznej zostały zlokalizowane na 

terenach rekreacyjnych. 

- Rozbudowa monitoringu na kąpielisku w Nowym Dębcu 

planowana i wydatkowana kwota to 11 130,00  zł 

w tym jest uzyskana pomoc  finansowa z Samorządu 

Województwa Wielkopolskiego  w wysokości 5 130,00 zł 

Wydatek został poniesiony przez  Ośrodek Sportu i 

Rekreacji w Kościanie. Zamówiono dwie kamery i 

niezbędny osprzęt do rozbudowy monitoringu kąpieliska. Po 

wykonaniu prac dodatkowe kamery zostały przyłączone do 

istniejącego monitoringu pozwoliło to zwiększyć obszar 

monitorowanego terenu i wpłynęło na poprawę 

bezpieczeństwa osób przebywających nad wodą. 

   

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300,00 12 300,00 100,00 

 Wydatek w powyższym paragrafie został poniesiony przez 

jednostkę budżetową jaką jest Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

W ramach wydatków zgodnie z planem zakupiono na 

potrzeby jednostki kserokopiarkę .  

   

 WYDATKI OGÓŁEM 104 044 402,65 97 009 942,79 93,24 
 

 

 

                       Wójt 

               Gminy Kościan  

          /-/ Andrzej Przybyła 
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Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  

o których mowa w art. 5  ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego 

( opis  wydatków znajduje się przy omawianiu  wykonania  wydatków)  

 
Klasyfikacja 

zadanie 

Plan 

początkowy 

Zmiana w ciągu roku Plan końcowy 

  Zwiększenia Zmniejszenia  

010-01010  Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 

Racocie wraz z solarną suszarnią osadów 

ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w 

Turwi ( wymiana nieszczelnej kanalizacji 

sanitarnej) 

6050 

6057 

6059 

11 000 000,02 

 

 

 

 

2 500 000,02 

5 418 750,00 

3 081 250,00 

1 852 467,38 

 

 

 

 

1 852 467,38 

0,00 

0,00 

1 652 467,38 

 

 

 

 

0,00 

1 053 447,97 

599 019,41 

11 200 000,02 

 

 

 

 

4 352 467,40 

4 365 302,03 

2 482 230,59 

801-80101 Poprawa warunków dydaktycznych 

dla uczniów w szkołach na terenie Gminy 

Kościan 

4017 

4019 

4117 

4119 

4127 

4129 

4177 

4179 

4247 

4249 

4277 

4279 

4307 

4309 

4707 

4709 

666 637,38 

 

 

108 472,86 

12 752,96 

36 144,94 

4 249,50 

5 165,67 

607,32 

122 056,29 

14 349,94 

255 696,19 

30 061,71 

19 686,00 

2 314,00 

47 317,00 

5 563,00 

1 968,00 

232,00 

13 854,07 

 

 

0,00 

5 256,90 

0,00 

307,25 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

5 593,52 

0,00 

986,00 

0,00 

1 612,40 

0,00 

98,00 

133 779,23 

 

 

7 270,02 

0,00 

10 323,35 

0,00 

2 312,75 

103,84 

50 343,18 

2 035,87 

53 649,82 

0,00 

986,00 

0,00 

6 656,40 

0,00 

98,00 

0,00 

546 712,22 

 

 

101 202,84 

18 009,86 

25 821,59 

4 556,75 

2 852,92 

503,48 

71 713,11 

12 314,07 

202 046,37 

35 655,23 

18 700,00 

3 300,00 

40 660,60 

7 175,40 

1 870,00 

330,00 

853-85395   Projekt Ja w internecie . Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji 

cyfrowych. 

4117 

4127 

4177 

4217 

4307 

 

87 360,00 

 

 

0,00 

0,00 

36 972,00 

44 388,00 

6 000,00 

 

2 173,37 

 

 

1 904,85 

268,52 

0,00 

0,00 

0,00 

 

2 173,37 

 

 

0,00 

0,00 

2 173,37 

0,00 

0,00 

 

87 360,00 

 

 

1 904,85 

268,52 

34 798,63 

44 388,00 

6 000,00 

 

900-90005  Instalacja odnawialnych źródeł 

energii w gospodarstwach domowych dla 

mieszkańców Gminy Kościan 

6057 

6059 

6 598 387,92 

 

 

5 048 259,65 

1 550 128,27 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

0,00 

 

 

0,00 

0,00 

6 598 387,92 

 

 

5 048 259,65 

1 550 128,27 
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Wykonanie wydatków niewygasających 

na dzień 31.12.2019  r. 

           

Na sesji w dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Gminy Kościan podjęła uchwałę Nr III/18/18 

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018   

 
Dział Rozdział Paragraf Treść / zadanie Ostateczny 

termin 

dokonania 

wydatku 

Kwota Planu Daty 

dokonania 

wydatku 

Kwota 

wydatku 

400   Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz i wodę 

 10 000,00  10 000,00 

 40002  Dostarczanie wody  10 000,00  10 000,00 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

 

- Budowa sieci wodociągowej w Racocie 

ul. Dworcowa  - Opracowanie 

dokumentacji projektowej budowy sieci 

 

 

 

15.06.2019 r 

 

 

10 000,00 

 

 

10 000,00 

 

 

 

 

 

23.05.2019 r 

 

 

10 000,00 

 

 

10 000,00 

 

   OGÓŁEM  10 000,00  10 000,00 

Wydatki niewygasające zostały wykonane w całości do wysokości ustalonego planu 

                                                                            
Sprawozdanie 

z  realizacji przychodów i rozchodów budżetu oraz informacja o spłacie zadłużenia i spłacie odsetek w 

okresie od 1.01.2019 r.  do 31.12.2019 roku 

 

Przychody 

tytuł Planowana kwota Wykonana kwota 

Przychody z zaciągniętych pożyczek  na rynku krajowym w tym : 

Pożyczki z WFOŚiGW obejmujące: 

< transze z podpisanych umów w roku  2019 r. 

   - rozbudowa oczyszczalni w Racocie wraz z solarną suszarnią osadów    

     ściekowych. Budowa kanalizacji sanitarnej w Turwi ( wymiana nieszczelnej 

     kanalizacji sanitarnej)   kwota transzy wnikająca z podpisanej umowy to 

     4 000 000,00   

  - termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Luboszu kwota 195 000,00 

  - Instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla  

     mieszkańców Gminy Kościan kwota   4 600 000,00      

8 795 000,00 
 

 

 

8 795 000,00 

 

Wolne środki, o których mowa  w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 0,00   5 050 550,00   

Nadwyżki z lat ubiegłych    3 137 809,00     5 467 178,93 

Ogółem przychody 11 932 809,00 19 312 728,93 

Rozchody 
tytuł Planowana kwota Wykonana kwota 

Spłaty pożyczek z WFOŚiGW zaciągnięte na zadania :  

Budowa stacji uzdatniania wody we Wławiu 550 000,00 550 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie  70 000,00 70 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobylnikach 300 000,00 300 000,00 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Polna, Boczna i Łąkowa w Starych 

Oborzyskach 

225 000,00 225 000,00 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czereśniowej w Racocie  56 000,00 56 000,00 

Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie 327 000,00 327 000,00 

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Kręta, Krótka, Ogrodowa, 

Działkowa, generała T.Kutrzeby, I.Krasickiego i działce nr 66/2  w Racocie 

144 000,00 144 000,00 

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Pianowie 131 250,00 131 250,00 

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Krzanie 19 320,00 19 320,00 

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wyskoci wraz z montażem OZE 235 200,00 235 200,00 

Ogółem rozchody 2 057 770,00  2 057 770,00  
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W  2019 roku  uzyskano częściowe umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na ogólną kwotę 149 480,00 zł . 

Powyższe dotyczyło zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek na niżej wymienione zadania 

inwestycyjne: 

- Termomodernizacja i remont świetlicy w Krzanie  kwota  23 480,00 zł 

- Budowa kanalizacji sanitarnej w   ul. Wodnej i Łąkowej w Racocie na kwotę 126 000,00 zł 

  

Wysokość zapłaconych w roku 2019 odsetek od pożyczek zaciągniętych z  Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to kwota  130 147,38 zł   

  

Gmina Kościan w roku 2019  nie udzieliła  gwarancji i poręczeń oraz  nie korzystała z kredytów 

krótkoterminowych 

 

Zobowiązania Gminy Kościan na dzień 31.12.2019 roku to kwota 11 638 300,00 zł w tym  

zobowiązania wymagalne 0 

 

Ogólne rozliczenie  budżetu Gminy Kościan  za rok 2019  z uwzględnieniem przychodów i rozchodów 

budżetu przedstawia się następująco: 

 

< zrealizowane dochody                                                                           90 606 045,56 zł 

< nadwyżka z lat ubiegłych                                                                        5 467 178,93 zł 

< wolne środki z lat ubiegłych                                                                    5 050 550,00 zł    

< zaciągnięte w roku 2019 pożyczki z Wojewódzkiego  

   Funduszu Ochrony   Środowiska i Gospodarki Wodnej                          8 795 000,00 zł 

 

ogółem kwota                                                                                          109 918 774,49 zł 

 

 

< zrealizowane wydatki                                                                             97 009 942,79 zł 

< spłata w roku 2019 wcześniej zaciągniętych pożyczek  

   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

   i Gospodarki Wodnej                                                                                2 057 770,00 zł    

  

                   

ogółem kwota                                                                                            99 067 712,79 zł 

 

 

Z analizy przedstawionego powyżej rozliczenia wynika, że w roku budżetowym 2019  wykonane 

dochody były niższe niż wykonane wydatki a to oznacza, że  rok ten zamknął  

się dla Gminy Kościan deficytem. 

Jednak biorąc pod uwagę  ogólne rozliczenie roku 2019  Gmina Kościan dysponuje wolnymi środkami w 

wysokości 10 851 061,70 zł.   
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Informacja 

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kościan została przyjęta Uchwałą Nr III/19/18 Rady Gminy 

Kościan z dnia 20 grudnia 2018 roku . Zmian  Wieloletniej Prognozy Finansowej w ciągu minionego 

roku  dokonano  z uwagi na  zmiany jakie nastąpiły w planie dochodów i wydatków budżetu jednak 

głównie  wtedy gdy zmianie uległ wynik budżetu i związane z nim kwoty przychodów lub rozchodów  

oraz gdy zmianie uległ dług jednostki a także gdy zmianie uległy kwoty zaplanowane na realizację 

przedsięwzięć.  

Poniżej została przedstawiona szczegółowa informacja dotycząca  kształtowania się wieloletniej 

prognozy finansowej, w tym  realizacji przedsięwzięć . 

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów 

oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. 

 

DOCHODY 

Plan dochodów budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 

94 169 363,65 zł, wykonanie w roku budżetowym 2019 wynosiło 90 606 045,56 zł 

co stanowi 96,22 % 

 

Dochody obejmują: 

 1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 83 922 802,92 zł, wykonane na dzień  

    31.12.2019 r. w kwocie  84 088 645,31 zł, co stanowi 100,20 %,  

 2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 10 246 560,73 zł, wykonane na dzień  

    31.12.2019 r. w kwocie 6 517 400,25 zł, co stanowi  63,61%, w tym: 

    1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 587 321,59 zł, wykonane na  

        dzień 31.12.2019 r. w kwocie 586 826,54 zł,   co stanowi  99,92%; 

    2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie  

        9 635 544,14 zł, wykonane na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 5 900 069,80 zł,  

        co stanowi  61,23 %. 

 

WYDATKI 

Plan wydatków budżetu Gminy Kościan na dzień 31 grudnia 2019 r. po zmianach wynosił ogółem 

104 044 402,65 zł, wykonanie w roku budżetowym 2019 wynosiło 97 009 942,79  

co stanowi 93,24 % 

 

Wydatki obejmują: 

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 70 788 128,08 zł, wykonane na dzień  

   31.12.2019 r. w kwocie 65 920 852,90 zł, co stanowi 93,12 %, w tym: 

   1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 316 412,00 zł, wykonane na dzień 

       31.12.2019 r. w kwocie 130 147,38 zł,  co stanowi  41,13 %. 

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 33 256 274,57 zł, wykonane na dzień  

    31.12.2019 r. w kwocie 31 089 089,89, co stanowi 93,48%. 

 

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU 

Na koniec roku 2019 wystąpił  deficyt budżetu w wysokości 6 403 897,23 zł. 

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące − wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i 

wyniosło 18 167 792,41 zł 
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PRZYCHODY 

Przychody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 19 312 728,93 zł, w tym: 

- nadwyżka z lat ubiegłych –  5 467 178,93 zł, 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 5 050 550,00 zł,  

- kredyty i pożyczki – 8 795 000,00 zł, 

  

ROZCHODY 

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 057 770,00  zł, tj. 

100,00% planu. Całość tej kwoty stanowiły  spłaty rat kapitałowych pożyczek. 

 

KWOTA  DŁUGU 

Według sprawozdania Rb-Z  o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2019 r wystąpiły zobowiązania ogółem 

w kwocie w kwocie 11 638 300,00 zł w całości dotyczące zaciągniętych pożyczek stan zadłużenia Gminy 

Kościan stanowi 12,84 % wykonanych dochodów ogółem. 

 

SPEŁNIENIE RELACJI Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 

Analizując poziom zadłużenia Gminy Kościan można wskazać, że kształtuje się  na zadowalającym 

poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy.  

Pomiędzy wskaźnikiem maksymalnej a faktycznej obsługi zadłużenia występuje relatywnie duży 

margines bezpieczeństwa, co oznacza duży potencjał inwestycyjny gminy oraz jej zdolność do 

regulowania zobowiązań. Struktura budżetu Gminy zapewnia bezpieczeństwo finansowe w 

prognozowanym okresie.  

Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 prezentuje załączony do niniejszego sprawozdania wykres. Z 

wykresu tego wynika, iż na dzień 31.12.2019 r. wskaźnik planowanej i faktycznej łącznej kwoty spłaty 

zobowiązań, wynosi 2,52  % przy dopuszczalnym maksymalnym wskaźniku  spłat równym 22,20  % .  

Ponadto jak już wspomniane  było powyżej z wykresu wynika także, że w każdym następnym roku 

maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty jest wyższy od planowanej łącznej spłaty zobowiązań, zatem 

zostaje spełniony warunek spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
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Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć dotyczących roku 2019 określonych w uchwale o 

Wieloletniej Prognozie Finansowej przedstawia się następująco:  

 

 
Nazwa przedsięwzięcia 

Okres realizacji 

Planowana 

kwota na rok 

2019 r. 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019 r.  

Przebieg realizacji przedsięwzięcia 

Wydatki bieżące  

1. Ja w internecie 

2018-2019 

87 360,00 81 317,14 Projekt zrealizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Projekt miał na celu przeprowadzenie szkoleń w celu 

zwiększenia grupy świadomych i kompetentnych 

użytkowników internetu   zdolnych realizować 

potrzeby informatyczne, kulturalne, biznesowe, 

administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny 

sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi 

cyfrowych. W ramach otrzymanego dofinansowania 

zakupiono sprzęt komputerowy oraz dostosowano sale 

szkoleniowe dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  

W roku 2019 w okresie sprawozdawczym  na potrzeby 

realizacji projektu i zgodnie z harmonogramem 

zakupiono dwanaście laptopów oraz przeprowadzono 

szereg  szkoleń. Ogólna kwota planowana na realizację 

projektu na lata 2018 -2019 to kwota 87 360, zł   przez 

cały okres realizacji projektu wykorzystano kwotę 

81 317,14 zł Taka też kwota została przekazana przez  

instytucję dotująca. Kwota 6 042,86 zł nie została 

wykorzystana podczas realizacji projektu. 

2. Poprawa warunków 

dydaktycznych dla 

uczniów w szkołach na 

terenie Gminy Kościan 

2018-2020 

546 712,22 

 

546 712,22 

 w tym: 

szkoła Racot 

kwota 

234 230,65 

Szkoła Stare 

Oborzyska 

kwota 

312 481,57 

Projekt realizowany ze środków WRPO  w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata  

2014-2020 zgodnie z umową Nr RPWO.08.01.02-30-

0135/17 z 22.01.2019 r. Zgodnie z podpisaną umową 

realizacja projektu rozpoczęła się w roku 2018 i potrwa 

do roku 2020. Realizują ten projekt dwie jednostki 

oświatowe to jest szkoła w Racocie i Starych 

Oborzyskach. W ramach wydatkowanych środków 

dokonano wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi. 

Zawarte umowy dotyczyły zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych z języka angielskiego, niemieckiego, 

biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, astronomii 

i matematyki. Prowadzone były także zajęcia 

pedagogiczno  – terapeutyczne, poniesione  zostały też 

koszty na studia podyplomowe z terapii pedagogicznej, 

logopedii i pedagogiki specjalnej . Wydatkowano 

środki na  wynagrodzenia osób obsługujących projekt 

a także na koszty dojazdu dzieci do Poznańskiego 

Centrum Superkomputerowo- sieciowego, na 

Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz  na Noc 

Naukowców. Dokonano doposażenia pracowni 

przedmiotowych: biologicznej, geograficznej, 

matematycznej, geograficzno-astronomicznej.  

W ramach doposażenia zakupiono między innymi:  

laptopy, monitory interaktywne, drukarki 3D, cyfrowe 

laboratoria, teleskopy, modele ryb, płazów, gadów. 

Wykonano także remont pomieszczenia z 

przeznaczeniem na obserwatorium astronomiczne .  

Projekt jak już wspomniano będzie kontynuowany w 

roku 2020 gdzie planowane jest jego zakończenie 
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Nazwa przedsięwzięcia 

Okres realizacji 

Planowana 

kwota na rok 

2019 r. 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2019 r.  

Przebieg realizacji przedsięwzięcia 

Wydatki majątkowe 

1. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

Mikoszkach 

2017-2021 

240 000,00 230 040,00 Inwestycja jest nadal w trakcie realizacji, zakończono 

opracowywanie dokumentacji projektowej.  

Wykonano roboty budowlane w pasie drogi 

ekspresowej S5, w wyniku czego powstało 395 mb 

sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø110 mm. 

Zadanie to będzie kontynuowane w roku 2020 a jego 

zakończenie planuje się na rok 2021 . 

2. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w 

Czarkowie 

2018-2022 

28 000,00 22 878,00 Inwestycja jest nadal  w trakcie realizacji. W roku 

2019 zostały  zakończone prace nad  dokumentacją 

projektową oraz uzyskano decyzję pozwolenia na 

budowę. Powyższą inwestycję, w zakresie prac 

wykonawczych związanych z  robotami budowlanymi  

planuje się kontynuować  w latach 2021 i 2022 

3. Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków 

w Racocie z solarną 

suszarnią osadów 

ściekowych. Budowa 

kanalizacji sanitarnej 

w Turwi ( wymiana 

nieszczelnej 

kanalizacji sanitarnej) 

2017-2020 

11 200 000,02 11 175 065,84 Na omawiane zadanie została  podpisana umowa  

Nr RPWP.04.03.01-300022/17-00  w dniu 12.09.2018, 

o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach osi 

Priorytetowej Gospodarka wodnościekowa 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014-2020 w wysokości 

 7 239 893,12. Wykonanie zadania rozpisano na lata 

2019 – 2020. Inwestycja nadal jest  realizowana, do 

końca 2019 r. wykonano i zafakturowano  50 % robót 

dotyczących rozbudowy oczyszczalni ścieków  wraz z 

solarną suszarnią osadów ściekowych . W tym 

wykonano rozbudowę, nadbudowę, przebudowę 

budynku socjalno-administracyjnego. Oraz 100 %  

wykonano roboty dotyczących budowy kanalizacji 

sanitarnej. W ramach robót dotyczących kanalizacji 

sanitarnej wykonano niżej wymienione prace : 

- kolektory PVC 200 mm - 990,00 m  

- przyłącza PVC 160 mm - 113,00 m /13 szt.  

- przyłącza PVC 200 mm - 81,00 m /4 szt. 

- roboty drogowe odtworzeniowe – 1 kpl. 

Roboty dotyczące oczyszczalni ścieków wraz z solarną 

suszarnią osadów ściekowych są w trakcie realizacji, 

wykonano między innymi.: 

- roboty budowlane dotyczące reaktora biologicznego 

RB1 i RB2, komór pomiarowych ścieków RB1 i RB2, 

przepompowni ścieków surowych, komory stabilizacji 

osadu nadmiernego, zbiornika wody technologicznej, 

podpór rurociągów (100% prac) 

- roboty budowlane dotyczące budynku kraty wstępnej 

(90%), budynku recyrkulacji ze stacją dmuchaw 

zblokowanego z komorą rozdziału (83%), suszarni 

osadów ściekowych (47%).Poza powyższym robotami 

prowadzonymi  na oczyszczalni ścieków wraz z 

solarną suszarnią osadów ściekowych,  wykonano 

część prac dotyczących: technologii (44%), sieci 

wodociągowo-kanalizacyjnej  

 i  technologicznych (71%),  robót elektrycznych 

(67%), instalacji wentylacji mechanicznych (66%), 

instalacji wodno-kanalizacyjnej  (54 % ) oraz 

zagospodarowania terenu (13%).  Do końca 2019 r. 

wykonano także część prac dotyczących budynku 

socjalno administracyjnego.Zadanie będzie 

kontynuowane w roku 2020 i na ten też rok planowane 

jest zakończenie zadania. 
-  53  - 
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4. Przebudowa ulicy 

Wielichowskiej i 

Krótkiej w Pelikanie 

2018-2020 

60 000,00 

w tym FS 

 20 000,00 

58 081,40 

w tym FS  

20 000,00 

Inwestycja nadal w realizacji, zakończono prace nad 

projektami budowlanymi branży drogowej, 

kanalizacyjnej i elektrycznej Na koniec 2019 r. stopień 
zaawansowania prac na poziomie 85% 
Zadanie będzie kontynuowane w roku 2020 i na ten 
rok planowane jest zakończenie zadania. 
 

5. Budowa drogi 

Widziszewo-Ponin-

Kobylniki 

2017-2020 

 

 

150 000,00 70 778,00 W latach poprzednich zostały przygotowane mapy do 

celów projektowych oraz wstępna koncepcja. 

Aktualnie zakończono prace projektowe dla odcinka 

Widziszewo – Ponin, dlatego też odcina w sierpniu 

2019 r. otrzymano Decyzję na Realizację Inwestycji 

Drogowej oraz złożono wniosek o dofinansowanie 

realizacji z Funduszu Dróg Samorządowych. 

Dla odcinka Ponin – Kobylniki wykonano aktualizację 

map projektowych (w związku z zakończeniem prac 

przecinającej drogę gminną trasy ekspresowej S5) 

Planowane złożenie  wniosku dla tego odcinka  o 

Decyzję na Realizacje Inwestycji Drogowej to 

początek lipca 2020 r. Kontynuacja i zakończenie 

zadania planowane na rok 2020. 

6. Budowa drogi 

Sierakowo – 

Kiełczewo 

2016-2019 

6 770 450,63 6 251 549,60 W latach poprzednich zakończone zostały prace  

budowlane dotyczące I etapu budowy.  Inwestycje 

zakończono 29.11.2019 r. Inwestycja polegała na 

budowie drogi gminnej Sierakowo -Kiełczewo, 

budowie ulicy Polnej i Zaułek w Kiełczewie.  

Droga Sierakowo-Kiełczewo o nawierzchni 

bitumicznej i długości  2 518 m. Droga gminna  

ul. Polna w Kiełczewie o nawierzchni bitumicznej, 

długości 839 m oraz wzdłuż drogi wybudowano 

oświetlenie LED. Droga gminna ul. Zaułek w 

Kiełczewie o nawierzchni z kostki betonowej, długości 

94 m oraz wzdłuż drogi oświetlenie LED. 

Na zadanie to uzyskano dofinansowanie  w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 
2 781 424,00 zł. 

7. Budowa ścieżki 

rowerowej Racot – 

Katarzynin – Choryń  

2017-2019 

54 100,00 53 499,99 Zostały zakończone prace projektowe. W lipcu 2019 

roku została przekazana dokumentacja projektowa do 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich  w 

Poznaniu, aby jako Inwestor złożyli wniosek o 

wydanie decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej.   

Do końca 2019 roku WZDW nie złożył wniosku o 

wydanie Decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej. 

8. Przebudowa drogi 

Kościan  ul. 

Czempińska- 

 Pianowo Przebudowa 

drogi gminnej nr 

576018P w m.Pianowo 

na długości ok. 250 m 

2017-2019 

2 850 000,00 2 772 779,20 W latach poprzednich zakończono prace projektowe , 

obejmujące przebudowę drogi Pianowo – Kościan 

(część gminna), i ul. Czempińską (część miejska).  

Inwestycję zakończono o czym świadczą  protokoły 

odbioru z dnia 26.09.2019  oraz z dnia  17.10.2019 r. 

W ramach przebudowy wykonano remont kanalizacji 

deszczowej oraz położono nową nawierzchnię w ciągu 

pieszo-rowerowym na odcinku 250 m wraz z 

częściowym remontem nawierzchni bitumicznej. 

Wykonano także  drogę o nawierzchni bitumicznej o 

długości 585 m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym 

oraz wybudowano oświetlenie uliczne LED na obu 

odcinkach. Na zadanie to uzyskano dofinansowanie  w 

ramach Funduszu Dróg Samorządowych  w wysokości 

1 217 790,00 zł 
-  54  - 
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9. Przebudowa ulicy 

Długiej w Kokorzynie 

2018-2020 

55 000,00 50 476,60 Zostały zakończone prace nad  projektami 

budowlanymi branży drogowej, kanalizacyjnej i 

elektrycznej . Na koniec 2019 r. stopień 

zaawansowania prac jest na poziomie 90 %. 

Zakończenie zadania planowane jest w roku 2020 . 

 

10. Przebudowa ulicy 

Ogrodowej w 

Katarzyninie 

2018-2021 

40 000,00 39 999,99 Zakończono prace nad  projektami budowlanymi 

branży drogowej, kanalizacyjnej i elektrycznej 

Powyższą inwestycję, w zakresie prac wykonawczych 
związanych z  robotami budowlanymi  planuje się 
kontynuować  w roku 2021 . 

11 Modernizacja i 

rozbudowa oświetlenia 

ulicznego na terenie 

gminy Kościan 

2016-2021 

151 100,00 

w tym FS: 

 Stare 

Oborzyska 

7 500,00 

Turew  

24 800,00 

38 127,53 

w tym FS: 

 Stare 

Oborzyska 

7 500,00 

Turew  

24 800,00 

Kontynuacja prac projektowych  Nacław – stopień 

zaawansowania prac 95 %. Darnowo – prace 

projektowe realizowane będą w 2020 r. 

Na koniec roku 2019 r. zakończono i rozliczono prace 

związane z modernizacja i rozbudową oświetlenia w 

Starych Oborzyskach. 

W IV kwartale 2019 r. rozstrzygnięto przetarg na 

modernizację i rozbudowę oświetlenia ulicznego w 

Kurowie. Realizacja na przełomie 2019/2020 r. 

Do końca roku 2019 wybudowano linię oświetleniową 

i zamontowano fundamenty pod słupy oświetleniowe 

w Turwi. 

Realizacja zadań związanych z modernizacją i 

rozbudową oświetlenia kontynuowana będzie także  w 

latach 2020 i 2021 

12. Instalacja 

odnawialnych źródeł 

energii w 

gospodarstwach 

domowych dla 

mieszkańców Gminy 

Kościan 

2017-2019 

 

6.598.387,92 6 002 796,88 Inwestycja została zakończona. W dniu 21.12.2018 r. 

Gmina Kościan podpisała umowę  z Województwem 

Wielkopolskim na  dofinansowanie przedmiotowej 

inwestycji ze środków zewnętrznych w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego na lata 2014-2020 pod nazwą 

„Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”. 

Jest to inwestycja proekologiczna związana z instalacją 

na obiektach prywatnych mieszkańców Gminy 

Kościan instalacji fotowoltaicznych  służących do 

produkcji energii elektrycznej ze słońca oraz 

kolektorów słonecznych , a co za tym idzie 

umożliwienia mieszkańcom znacznego obniżenia 

rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej ochronie 

środowiska. W roku poprzednim. w ramach 

przedmiotowej inwestycji wydatkowano środki 

związane z nadzorem nad dokumentacją . W ramach 

zadania zamontowano 303 instalacje fotowoltaiczne o 

łącznej mocy 1,31MW oraz 40 instalacji kolektorów 

słonecznych o łącznej mocy 0,17 MW. 

13. Przebudowa 

budynku remizy OSP 

Racot 

2018-2021 

100 000,00 0,00 W związku z   przesunięciem terminu rozpoczęcia 

robót budowlanych na pierwsze półrocze 2020 r. nie 

dokonano żadnego planowanego wydatku w roku 

2019.  Realizacja powyższego zadania planowana jest 

także w latach 2020 i 2021.  Planowany termin 

zakończenia zadania to pierwsze półrocze 2021. 
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