
      S P R A W O Z D A N I E 

   z  realizacji  wydatków  gminy  za  rok  2007. 

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

 
Dział  Nazwa  działu    Plan         Wykonanie              % 
====================================================================   
  010      Rolnictwo i  łowiectwo              4.063.143          3.859.377,90          94,99  

   400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
    elektryczną, gaz i wodę          1.569.262          1.513.348,56      96,44 

  600  Transport  i  łączność         2.982.138          2.953.019,78          99,02  

   630     Turystyka                27.250      2.230,00            8,18 

  700     Gospodarka  mieszkaniowa            265.100  247.317,80          93,29   

  710     Działalność  usługowa            202.310  194.694,63          96,24 

  750  Administracja  publiczna         2.563.109          2.467.246,81          96,26 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa                27.291    27.154,28          99,50 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpoŜarowa             250.455  235.421,07          94,00 

756      Dochody  od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek nieposia- 
dających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem    49.404    48.311,46          97,79 

  757  Obsługa długu publicznego               55.850               55.847,63        100,00 

  758  RóŜne  rozliczenia     18.225            0                   0 

  801  Oświata  i   wychowanie        12.919.186        12.808.075,66          99,14 

  803  Szkolnictwo  wyŜsze     40.000       40.000,00        100,00 

  851  Ochrona  zdrowia              186.500             178.247,53          95,58 

  852  Pomoc  społeczna           6.301.283          5.910.950,20          93,81 

  854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza            290.666             270.065,78          92,91 

  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska       354.500  297.898,65          84,03 

  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           549.000  499.954,78          91,07 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody     12.000      2.264,36          18,87 

  926  Kultura fizyczna i sport             570.200  569.865,67          99,94 

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

                RAZEM  :      33.296.872        32.181.292,55         96,65 
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Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco : 

 

  010  Rolnictwo  i  łowiectwo                    4.063.143    3.859.377,90     94,99 
 

01008     -   Melioracje wodne               51.565          46.967,84     91,08  

   §  3020  -   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń            520             514,05       98,86 
       4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników           12.485          9.914,02       79,41 
            /prac. interwencyjni/       
       4110  -  składki  na  ZUS      2.020          1.591,43        78,78 
       4120  -  składki  na  FP      1.130          1.114,67       98,64 
       4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia   3.460            1.981,44        57,27 
           /zakup odzieŜy ochronnej/  
       4270  -  zakup usług remontowych             31.070        31.008,87        99,80 
           - renowacja zbiornika w Kokorzynie     22.700,67 

          - odbudowa rowu w Widziszewie            8.308,20 
       4280  -  zakup usług zdrowotnych        300  270,00        90,00 
       4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe       580  573,36        98,86 

Paragrafy: 3020, 4010, 4110, 4120,4210, 4280 i 4410 związane są z zatrudnieniem pracowników 
interwencyjnych w okresie od maja  do października.   
 
01009   -   Spółki  wodne                   50.000          50.000,00    100,00  
 
   §  2830  -  dotacja celowa z budŜetu na finansowanie 
          lub dofinansowanie zadań zleconych do 
          realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 
          do sektora finansów publicznych            50.000           50.000,00    100,00 
          dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich                    50.000   
  
 01010   -   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    3.459.306     3.273.880,81      94,64 

    §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        1.000              603,64       60,36 
          /zakup wody dla pracowników/ 
        4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników           87.744           87.421,50      99,63 
        4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne              4.856           4.855,90     100,00 
        4110  -  składki na ZUS               19.700         18.996,02       96,43 
        4120  -  składki na FP                 2.800           2.702,56       96,52 
        4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe               4.885           4.884,88     100,00  
           /wykonanie prac na umowie-zleceniu/ 
        4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia            26.176         25.435,40       97,17 
           zakup paliwa           3.877  
           zakup kosiarki         2.529       
                      zakup części do samochodów  i  koparki               7.575         
           zakup odzieŜy ochronnej dla pracowników           1.433 
           zakup środków czystości, kart do telefonu, inne       631,40   
           zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków            4.750 
           zakup materiałów budowlanych do wykonania drobnych 
  remontów w oczyszczalniach        4.640  
       4260  -  zakup energii             165.823      120.938,17       72,93
          za energię zuŜytą przez oczyszczalnie ścieków 

           i przepompownie                          120.938,17      
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      4270  -  zakup usług remontowych            20.000         18.232,16       91,16  
          naprawa sprzętu, przegląd agregatów                           2.692,16 
          prace elektryczne w oczyszczalniach,              10.870  
          usuwanie awarii w oczyszczalniach     4.670 
      4280  -  zakup usług zdrowotnych                 300                235,00       78,33         
          badania lekarskie pracowników                                  235  
      4300  -  zakup  usług  pozostałych                      148.000      127.519,20        86,16          

dopłata do  ścieków      87.995 
wykonanie instalacji elektr. oczyszczalnia Racot                     22.630 
usługi transportowe, wywóz nieczystości, mieszanie 
osadu, usługi laboratoryjne, inne drobne usługi,  10.998,20 
wykonanie map i dokument. geodezyjnych do przyłączeń        1.990 
opłata za przyłączenie do sieci       2.320 
roczny nadzór autorski i pakiet transmisyjny     1.586   

       4360  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
         telefonii komórkowej      5.000           3.637,11      72,74 
       4370  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
          telefonii stacjonarnej     2.212          2.211,19      99,96 
       4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
  analiz i  opinii               11.390       10.314,96      90,56 

    4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                  100              23,00      23,00 
4430  -  róŜne opłaty i składki               39.500       38.171,42      96,64  
              ubezpieczenie samochodów,            2.256  

         opłata za szczególne korzystanie ze środowiska                  11.812 
         opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
 kanalizacyjnych               24.103,42   

       4440  -  odpisy na ZFŚS                             2.414        2.414,00   100,00 
       6050  -  wydatki  inwestycyjne jedn. budŜetowych        2.887.406 2.775.284,70     96,12
           budowa kanalizacji  w N. Dębcu                    93.602,20 
           budowa kanalizacji w St. Oborzyskach cz.I          738.292,76 
           budowa kanalizacji Osiek – Nowy Dębiec          214.361,54 
  w tym 122.965 zł. przekazano na wydatki niewygasające, 
           budowa kanalizacji  St. Oborzyska cz.II       1.518.915,85 
           rozbudowa oczyszczalni ścieków w  Racocie            90.000,00 
             w tym  89.796 zł. przekazano na wydatki niewygasające,  
           budowa garaŜy przy oczyszczalni ścieków w Racocie         95.612,35 
           budowa poletek przy oczyszczalni w Racocie           24.500,00   
      6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.        30.000       30.000,00      100,00 
          zakup samochodu               30.000 

01030  -  Izby  rolnicze              18.040      13.690,49      75,89  
 
  §  2850  -  wpłaty  gmin na rzecz izb rolniczych w 
          wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
          podatku rolnego              18.040      13.690,49       75,89 
Wysokość wydatków związanych z 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej planowana jest wg 
prognozy dochodów w podatku rolnym. Wykonanie niŜsze od planu wynika z tego, Ŝe plan 
dochodów z tyt. podatku rolnego nie został wykonany i dlatego wysokość odpisu teŜ jest niŜsza. 
 
01038  -  Rozwój obszarów wiejskich             1.500          1.500,00     100,00  
 
  §  4170  -  wynagrodzenia bezosobowe             1.500          1.500,00      100,00 
         wykonanie dokumentacji planu odnowy wsi Spytkowki             1.500,00  
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01095   -  Pozostała  działalność           482.732      473.338,76        98,05 
 
     §  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             3.282          1.339,73        40,82   
         4260  -  zakup energii                3.500          3.500,00      100,00 
         4300  -  zakup usług pozostałych              7.800           2.469,10        31,66 
             przewóz rolników na targi i wycieczki 
             szkoleniowe             969,10 
  koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy     1.500 
         4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej     1.000          1.000,00     100,00 
         4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
  analiz i opinii      1.100          1.085,00       98,64 
  badanie gleb na zawartość minerałów      1.085 
         4430  -  róŜne  opłaty i składki            464.050      461.944,93       99,55 
  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
  oleju napędowego wykorzystywanego do 
  produkcji rolnej  
          4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych  1.500           1.500,00      100,00 
          4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
  programów  i licencji         500  500,00      100,00   
 
400       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 

      wodę i gaz        1. 569.262   1.513.348,56        96,44  
=====================================================================  
 
40002  -  Dostarczanie  wody        1.569.262     1.513.348,56        96,44 
 
     §  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników        184.600      182.384,23        98,80 
        4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne           13.231           13.230,32        99,99    
        4110  -  składki  na  ZUS             34.300        30.915,92        90,13           
        4120  -  składki  na  FP                4.900          4.401,15        89,82  
        4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           83.478        72.023,46        86,28 
  zakup wodomierzy             12.395 
  zakup materiałów do usuwania awarii          40.044,46 
  zakup paliwa             14.450 
  zakup odzieŜy ochronnej             2.310 
  zakup siarczanu glinu i podchlorynu sodu           1.360 
  zakup pompy hydraulicznej             1.464    
        4260  -  zakup  energii            500.000      479.315,10        95,86 
           zakup wody dla mieszkańców gminy         397.284,10 
           za energię             82.031 
        4270  -  zakup usług remontowych            45.000        39.190.31        87,09 
           naprawa dachu – hydrofornia St. Oborzyska           8.108 
           remont pompy               1.940 
           naprawa samochodu i agregatu            3.142,31 
           remont studni w Mikoszkach           26.000    
        4280  -  zakup usług zdrowotnych              1.000              555,00      55,50      
        4300  -  zakup usług pozostałych            32.000          26.403,44      82,51 
            dopłata do zakupionej wody             8.854 
  roczny nadzór autorski             1.220 
  wykonanie systemu monitoringu – Widziszewo          2.208 
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  regulacja i naprawa zaworów            2.662 
  usługi transportowe, koparką dźwigiem          3.103 
  wykonanie tablic informacyjnych           2.385 
    regeneracja elementów koparki           1.855 
  przygotowanie koncepcji przebudowy stacji 
  uzdatniania wody w Katarzyninie           2.500 
  wykonanie głowicy             1.000 
  drobne usługi w hydroforniach              616,44 
         4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii komórkowej              7.000          6.166,69      88,10      
          4370  -  opłaty z tyt. zakupu  usług telekomunikacyjnych 
  telefonii  stacjonarnej              1.500  779,18       51,95 
          4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
  analiz  i  opinii              5.000          2.660,41        53,21 
          4410  -  podróŜ słuŜbowe krajowe             4.800          4.388,10        91,42
  wypłacone ryczałty samochodowe pracowników 
  hydroforni                4.388,10         
          4430  -  róŜne opłaty i składki            35.300         35.262,42        99,89 
  opłata za korzystanie ze środowiska           32.541,42 
  opłata za dozór techniczny               2.439 
  ubezpieczenie koparki      282     
          4440  -  odpisy  na  ZFŚS               4.815          4.815,00      100,00         
          4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych           1.000  906,83        90,68 
          4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
  programów  i  licencji              2.200          2.135,00        97,05 
          6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych    589.276          587.954,65       99,78 
  budowa hydroforni w Widziszewie           249.999,03 
   w tym  46.377 zł. przekazano na wydatki niewygasające, 
  budowa wodociągu GryŜyna-Nielęgowo                     198.680,00 
   w tym  192.680 zł. przekazano na wydatki niewygasające 
  budowa hydroforni w Katarzyninie             38.500,00 

 w tym  38.500 zł. przekazano na wydatki niewygasające,      
  budowa hydroforni w Mikoszkach             40.000,00 
              w tym   40.000 zł. przekazano na wydatki niewygasające, 
  budowa hydroforni w St. Oborzyskach             40.000,00   

             w tym  40.000 zł. przekazano na wydatki niewygasające, 
  budowa wodociągu w Nowym Dębcu            20.775,62 
          6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.     19.862        19.861,35     100,00
  zakup szperacza      3.468,35 
  zakup pomp głębinowych              16.393   
         
600  Transport  i  łączność                   2.982.138      2.953.019,78      99,02 
 
60013   -  Drogi publiczne wojewódzkie           20.000           20.000,00     100,00  
 
    §  6300  -  dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
  między jedn. samorządu terytorialnego na 
  dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
  i zakupów inwestycyjnych           20.000           20.000,00     100,00 
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60014   -  Drogi  publiczne  powiatowe                    655.615      646.184,50       98,56 
 
    §  6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych      655.615      646.184,50       98,56 
  budowa drogi Wławie - Świniec          345.614,69 
  budowa ścieŜki rowerowej Racot – GryŜyna        300.569,81 
Obydwie inwestycje były współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Kościanie. 
 
60016  -  Drogi  publiczne  gminne                   2.306.523     2.286.835,28      99,15 
 
  §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          4.000                 144,57        3,61 
         wynagrodzenie  poborowych                       144,57  
      4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                        4.510           2.896,94       64,23  
          wynagrodzenie pracownika interwencyjnego        2.896,94    
      4110  -  składki  na  ZUS                            8.190             3.594,58       43,89 
      4120  -  składki  na  FP        500              400,01       80,00 
      4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              1.000           1.000,00     100,00   
  wypłata umowy – zlecenie za wykonanie 

   dokumentacji ewidencji dróg        1.000 
      4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                    253.425       253.424,84     100,00 
          zakup ŜuŜla, Ŝwiru, tłucznia, kamienia,  
          piasku, kruszywa na remonty dróg gminnych             168.669 
          zakup rur, włazów, bloczków,                 60.115 
          zakup farby, pędzli, blachy, worków na śmieci   

         Ŝyłki, środków chemicznych,                                   1.691,84 
          zakupy na remont i odnowę wiat autobusowych      1.521 
          zakup znaków drogowych i części do nich                 5.176 
          zakup  paliwa                           12.700 
          zakup odzieŜy ochronnej, wody                    1.112 
          zakup kosiarki STHIL         2.440   
       4270  -  zakup usług remontowych                       623.313         622.977,69      99,95 
          równanie i profilowanie dróg gminnych, rekultywacja        159.906,69                     
           remont, utwardzenie drogi w St. i N. Luboszu          302.277 
           remont kanalizacji deszczowej w  Kokorzynie            12.836 
           remont, utwardzenie drogi w Kiełczewie                   75.621 
           utwardzenie poboczy                       24.223   
           odbudowa i czyszczenie rowu przydroŜnego w St. Oborzyskach 15.000 
           czyszczenie rowów, wymiana rur, przepustów                     13.148   
           naprawa kanalizacji burzowej i wykonanie studni 

w Widziszewie                      19.966 
        4280  -  zakup usług zdrowotnych     500  120,00      24,00 
        4300  -  zakup usług pozostałych                    430.600      430.595,95    100,00 
          odśnieŜanie  dróg gminnych                           7.690 
           transport ŜuŜla, piasku tłucznia            123.947,95 
           spychanie, wałowanie dróg            216.468   
           wykonanie map projektów dróg gminnych                           16.355 
           kruszenie gruzu               31.335            
                      wykonanie przydroŜnego rowu w Oborzyskach             4.122 
           odnowienie rowu w Turwi              25.053 
           wykaszanie i karczowanie poboczy dróg              5.625   
        6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych      975.985       967.180,70     99,10  
           budowa drogi Kiełczewo – Szczodrowo         109.999,88 
           przebudowa drogi w Spytkówkach               252.865,01  
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           utwardzenie drogi Wyskoć - Turew          204.243,07 
           utwardzenie drogi Darnowo - Spytkówki               295.073,10 
              budowa ul. Szkolnej w Racocie            15.000,00 
  w tym 13.048 zł. przekazano na wydatki niewygasające   
           budowa ul Ogrodowej w Kiełczewie                     14.999,64 
  w tym 14.818 zł. przekazano na wydatki niewygasające   
 Przekazanie środków na wydatki niewygasające na inwestycje : 
  budowa mostu w Kokorzynie            50.000 
  budowa drogi w Kokorzynie             25.000  
        6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.  4.500            4.500,00     100,00
  zakup przyczepki samochodowej     4.500 
 
630       Turystyka                27.250          2.230,00         8,18 
 
  63003   -  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         2.250          2.230,00        99,11 
 
      §  4270  -  zakup usług remontowych                1.530          1.530,00     100,00 
             odnowienie szlaków turystycznych                1.530 

4300 -  zakup usług pozostałych                   720       700,00       97,22 
              współudział w przygotowaniu rajdu PTTK       700 
 

  63095   -  Pozostała  działalność               25.000    0                   0 
 
      §  4810  -  rezerwy      25.000               0   0 
  udzielenie poręczenia dla Fundacji „Wielkopolska 
  Gościnna dla PilotaŜowego Programu Leader”                 
 
 700    Gospodarka  mieszkaniowa            265.100       247.317,80        93,29 
 
   70005   -   Gospodarka gruntami i nieruchomościami          265.100       247.317,80       93,29 
 
      §  4300  -  zakup usług pozostałych            104.760         91.494,60       87,34 
  ogłoszenie w prasie               2.480  
  wypisy i załoŜenie aktów notarialnych, zakupionych       
                        znaków skarbowych                               10.222  
  wykonanie map do planu zagospod. przestrzennego         9.394 
  wskazanie granic, podział działek          32.151,60 
  określenie wartości nieruchomości          37.247  
         4430  -   róŜne  opłaty i składki                5.000              486,40          9,73 
             opłata roczna za uŜytkowanie wieczyste gruntu  486,40    
         6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.        155.340      155.336,80      100,00  
  zakup  działki pod boisko w Kurzej Górze                       9.000,00 
  zakup działki w Kokorzynie pod rozbudowę   

            stacji uzdatniania wody                                                   11.677,60 
  zakup gruntu pod drogi gminne       134.659,20      
  
  710     Działalność  usługowa            202.310      194.694,63        96,24 
 
     71004  -  Plany zagospodarowania przestrzennego            139.749        132.473,00        94,79   
 
       §   4170  -  wynagrodzenia bezosobowe            10.000        10.000,00      100,00 
  /opracowanie strategii rozwoju gminy/           10.000 
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 4300  -  zakup usług pozostałych           129.749      122.473,00        94,39 
            opracowanie planów zagosp. przestrzennego,    
  przygotowanie projektów decyzji o warunkach 
             zabudowy            122.473 
Trudno określić ile wniosków o wydanie decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego lub o 
warunkach zagospodarowania i zabudowy terenu wpłynie do Urzędu.  
 
    71014  -  Opracowania geodezyjne i kartograficzne             10.251        10.250,85      100,00 
 
      §  4300  -  zakup usług pozostałych                         10.251        10.250,85      100,00
  wykonanie dokumentacji geodezyjnych, 
  podział nieruchomości              10.250,85 

      71035   -   Cmentarze              52.310         51.970,78      99,35 
 
       §   4110  -  składki  na  ZUS         50                0                 0 
            4170  - wynagrodzenia bezosobowe              3.360          3.360,00     100,00  

4210  - zakup materiałów i wyposaŜenia                576             305,72        53,08 
   zakup materiałów budowlanych na drobne remonty 

             na cmentarzu         305,72  
4260  -  zakup  energii       216   215,42       99,73 
4270  -  zakup usług remontowych            40.200         40.182,51       99,96 
  wykonanie remontu kaplicy cmentarnej           40.182,51   
4300  -  zakup usług pozostałych              7.908             7.907,13       99,99 
    wywóz nieczystości stałych    7.907,13 

  750      Administracja  publiczna                  2.563.109      2.467.246,81       96,26 
   
   75011   -   Urzędy  wojewódzkie                        99.600        99.599,99      100,00 
      
     §  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                      71.000        71.000,00      100,00 
          4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne                        6.250          6.250,00      100,00 
          4110  -  składki na ZUS                        13.300        13.300,00      100,00 
          4120  -  składki na FP                           1.900          1.900,00      100,00 
          4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             1.372          1.372,00      100,00 
          4260  -  zakup  energii                     2.000          2.000,00      100,00            
          4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii stacjonarnej        350  350,00      100,00    
          4440  -  odpisy na ZFŚS               2.450          2.450,00      100,00 
          4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych    500  500,0      100,00     

4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
    programów  licencji       478             477,99      100,00 

   75022   -   Rady  gmin                       107.400         100.729,60       93,79 
 
     §  3030  -  róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych                 93.600        89.000,00        95,09 
  diety radnych                89.000 
         4210  - zakup materiałów i wyposaŜenia             3.000          2.332,99        77,77 

           zakup kwiatów, art. na posiedzenie       
            komisji i Sesji  RG, prasa i kalendarze dla radnych,  2.332,99            
         4300  -  zakup usług pozostałych               4.930           4.926,40       99,93 
  spotkanie studyjne Przewodniczącego Rady                         2.032 
  przewóz radnych, udział w naradach    2.894,40 
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         4370  -   opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii   stacjonarnej    3.800            3.575,30      94,09  
         4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                             600               550,43      91,74 
         4420  -   podróŜe słuŜbowe zagraniczne      970                 344,48      35,51 
  podróŜ słuŜbowa Przewodniczącego Rady                  344,48 
         4700  -   szkolenia pracowników niebędących  członkami 
  korpusu słuŜby cywilnej        500  0  0 

   75023   -   Urzędy  gmin                      2.119.469     2.038.182,24      96,16 
 
   §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  2.000           1.742,36       87,12  
  dopłata  do zakupu okularów          898,80 
  zakup wody dla pracowników         843,56   
       4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                  1.042.123    1.038.876,86       99,69 
       4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne             67.829         67.828,03     100,00 
       4110  -  składki na ZUS                         166.350       165.473,65       99,47 
       4120  -  składki na FP                25.350         25.301,53       99,81 
       4140  -  wpłaty na  PFRON                 8.000           6.776,00       84,70 
Zaplanowane środki nie zostały wykorzystanie, poniewaŜ przy zatrudnieniu pracowników 
interwencyjnych były osoby z grupą inwalidzką i dlatego byliśmy zwolnieni z wpłat.  
       4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                67.171         58.613,98       87,26 
         osoby zatrudnione na umowy zlecenia dot.  
          BHP, dostarczania wezwań, decyzji, przygotowania 
          dokumentów do archiwizacji i innych drobnych zadań        58.613,98   
       4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                       45.000         43.135,23       95,86 
                 zakup art. biurowych      2.725 

         zakup druków       2.465             
          środków czystości                           1.368    
          zakup paliwa do samochodów słuŜbowych                      14.382 
          zakup monitorów i drukarek               8.410   
          zakup  części do samochodów, opon              2.962    
          zakup prasy, broszur, Dz .U. i M.P., czasopism            9.050 
          drobne zakupy do urzędu               1.773,23    
       4260  -  zakup  energii                6.000           1.656,41       27,61 
ZuŜycie energii,wody i gazu jest tak niskie, poniewaŜ rachunki za zuŜycie zostały pokryte zgodnie 
z wykorzystaniem przez inne rozdziały klasyfikacji budŜetowej takie jak: pobór podatków, GOPS, 
       4270  -  zakup usług remontowych            12.000         11.300,80       94,17       

naprawy i przeglądy techniczne samochodów  4.870,80 
 naprawa ksera i komputera                2.017  
 konserwacja centrali telefon., alarmu, instal. elektr.             4.413      
        4280  -  zakup usług zdrowotnych                             1.800           1.712,50       95,14 
           badania lekarskie pracowników    1.712,50 
        4300  -  zakup usług pozostałych                     171.900      171.539,62        99,79 

    opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska      
    nad programami, koszty egzekucyjne, oprawy Dz. U. 
    i M.P, mycie samochodów, wykonanie pieczątek, 
    wywóz nieczystości, abonament Max-serwer, koszty 
    związane z prowadzeniem MKZP, inne            18.766,62 

               usługi pocztowe                           35.205 
           abonament i aktualizacja programów    9.451 
           przeprowadzenie kontroli wewnętrznej   9.760 
           montaŜ klimatyzacji w urzędzie             71.725 
           opracowanie projektu rozbudowy urzędu   2.800 
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           konsultacje z pracownikami  WOKiSS   4.068 
           serwis sprzętu komputerowego i oprogramowania           19.764   
4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet             4.000            2.972,78        74,32 
4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii  komórkowej            10.000          9.214,26       92,14 
4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii  stacjonarnej             23.000        20.745,60       90,20 
4410 -  podróŜe słuŜbowe krajowe               5.000          4.536,46        90,73 

    ryczałty samochodowe, delegacje słuŜbowe   4.536,46 
        4430  -  róŜne opłaty i składki                       12.900        12.890,50        99,93 
  ubezpieczenia samochodów                3.085 
             ubezpieczenie Urzędu                9.476   
  kaucja za dozowniki do wody       329,50 
        4440  -  odpisy  na  ZFŚS                       24.786       24.786,00     100,00 
        4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
  korpusu słuŜby cywilnej           10.000         7.707,50        77,08 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
drukarskiego i urządzeń kserograficznych   900             760,62       84,51 

4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
programów  i licencji            13.000          12.309,40        94,69 
aktualizacja programu LEX             4.392 
zakup programów, akcesoriów komputerowych, 
tuszu i tonera do drukarek              7.917,40    

        6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych      390.360        340.359,74         87,19 
  rozbudowa Urzędu Gminy         340.359,74  
    w tym 7.506 zł. przekazano na wydatki niewygasające 
        6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.       10.000            7.942,41        79,42 
  zakup zestawów komputerowych            7.942,41 
 
    75095   -   Pozostała  działalność                     236.640     228.734,98        96,66  
 
     §  2900  -  wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
  jednostek samorządu terytorialnego oraz 
  związków gmin lub związków powiatów  
  na dofinansowanie zadań bieŜących                     31.920       31.874,60        99,86 
  wpłaty członkowskie na rzecz związków gmin 
  Międzygminny Związek Turystyczny 

 „Wielkopolska Gościnna” Pępowo           16.748,60 
Związek Międzygminny „Selekt” w Czempiniu               15.126,00  

         4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                  19.600        19.596,67        99,98 
         4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne            1.300          1.290,46        99,27 
         4110  -  składki  na  ZUS              3.665          3.595,16        98,09 
         4120  -  składki  na  FP                  515             511,74        99,37 
  wynagrodzenie i pochodne pracownika GCI                 
         4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe                     3.000          1.860,00       62,00 
  wykonanie tablic informacyjnych dla sołtysów 
  na podstawie umowy – zlecenia    1.860,00 
Środki były planowane na wykonanie większej ilości tablic ogłoszeniowych dla sołtysów. 

4210 -  zakup materiałów i wyposaŜenia                       34.705        34.698,22        99,98    
              zakup drobnych upominków dla jubilatów,         
              kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia         
              delegacji i gości, zakup nagród na róŜne   
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  spotkania, imprezy itp.                        14.977,22 
zakup gazety sołeckiej dla sołtysów              2.264 
zakup upominków dla odchodzących sołtysów                   1.836 
zakup Orędownika Samorządowego            11.040 
zakup aparatu fotograficznego dla biura rady na 
prowadzenie kroniki      2.999   
zakup art. biurowych, środków czystości - biuro GCI          1.582 

W paragrafie tym planowane są równieŜ środki na wydatki  reprezentacyjne Wójta Gminy, 
których nie moŜna przewidzieć.  
          4260  -  zakup energii /GCI/                2.250         2.224,56         98,87 
          4270  -  zakup usług remontowych /GCI/     500            452,50        90,50 
          4280  -  zakup usług zdrowotnych /GCI/                300              0           0 

 4300  -  zakup usług pozostałych                        35.290       34.451,24        97,62         
  przygotowanie spotkania noworocznego            20.430 
            ogłoszenia w prasie, spotkania z mieszkańcami gminy 

            przyjęcia delegacji, uczestnictwo w róŜnych imprezach 8.356,24 
  przewóz sołtysów  do Lichenia i Częstochowy  3.500 
  róŜne wydatki w GCI      2.165 
 4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  telefonii  stacjonarnej              3.000            600,00       20,00   

          4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                                     69.960       69.672,30       99,59 
  zwrot kosztów podróŜy sołtysów             69.672,30 
          4430  -  róŜne opłaty i składki                       26.080       25.666,00        98,41 
  ubezpieczenia mienia gminnego GCI                 105 
  opłata składek członkowskich do Stowarzyszeń: 
  Stowarzyszenie Gmin Nadodrzańskich                                 6.068,40 
  Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości             9.102,60 
  Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego              2.500 
  Stowarzyszenie  WOKiSS w Poznaniu   7.890  
          4440  -  odpis na  ZFŚS                  805            805,00     100,00 
          4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
  drukarskiego i urządzeń kserograficznych            1.750  671,74       38,39 

4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
  programów i licencji     2.000  764,79       38,24 
Zaplanowano środki na zakup papieru i akcesoriów komputerowych w GCI.  

 
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 

    i ochrony prawa oraz sądownictwa            27.291      27.154,28     99,50 
  ==================================================================== 

       75101   -   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
    kontroli  i  ochrony  prawa             2.328        2.328,00   100,00  
   
      §  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                 628           628,00      100,00 
          4260  -  zakup  energii                   750           750,00        100,00 
          4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej                   750           750,00      100,00  
4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 

drukarskiego i urządzeń kserograficznych     200            200,00       100,00 
 

      75108   -   Wybory do Sejmu i Senatu             24.563        24.426,28        99,44 
 
      §  3030  -  róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych                  11.835        11.700,00        98,86 
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   wypłata diet członkom Komisji Wyborczej                 11.700 
          4110  -  składki  na  ZUS                1.378          1.377,79        99,98 
          4120  -  składki  na  FP                  197             196,38        99,69 
          4170  -  wynagrodzenia bezosobowe               8.300          8.300,00      100,00 
          4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                             800             800,00      100,00         
          4300  -  zakup usług pozostałych                   978             977,53        99,95 
          4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe               1.075          1.074,58        99,96   
Środki niewykorzystanie na wybory zostały zwrócone na konto Krajowego Biura Wyborczego w 
Lesznie. 
 
      75109   -   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 
  burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 
  powiatowe i wojewódzkie      400            400,00      100,00   
 
       §  2910  -  zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 
  przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej  

            wysokości        400            400,00      100,00 
 
 754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa  250.455    235.421,07     94,00 
===================================================================== 

       75405   -   Komendy powiatowe Policji            22.900         22.891,65       99,96 
 
      §  4210  - zakup materiałów i wyposaŜenia           11.926         11.918,36       99,94 
   pomoc w remoncie i umeblowaniu pokoju 
   przesłuchań w Policji     11.918,36 
          4300  -  zakup usług pozostałych              3.074           3.073,29       99,98 
  malowanie biura, połoŜenie parkietu w KPP                        3.073,29 
          6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budŜet.         7.900          7.900,00      100,00 
    zakup Radarowego Miernika Prędkości           7.900 
  
       75411  -  Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej   22.000    21.999,00   100,00  
 
       §  2320  -  dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
   zadania bieŜące realizowane na podstawie 
   porozumień między jednostkami samorządu 
   terytorialnego                2.000          1.999,00       99,95 
       dotacja dla powiatu na wyposaŜenie Powiatowego 
   Stanowiska Kierowania  w Komendzie Powiatowej 
   StraŜy PoŜarnej w Kościanie     1.999 

6620 -  dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
    inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane  
    na podstawie porozumień między jednostkami 
    samorządu  terytorialnego                20.000        20.000,00     100,00 
    dotacja dla powiatu na zakup samochodu z 
    wysięgnikiem dla Powiatowej StraŜy PoŜarnej                20.000 
 

       75412  -  Ochotnicze  straŜe  poŜarne                     191.555      176.687,94        92,24 
 
       §  2820 -  dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub 
  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
  stowarzyszeniom                            3.555            3.552,00        99,92 
Dotacje przekazane dla Gminnych Jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu straŜackiego 
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           4110 -  składki  na  ZUS                  830             826,20        99,54 
           4120 -  składki  na  FP        120  117,60        98,00 
           4170  -  wynagrodzenia bezosobowe            14.402       14.300,00        99,29 
    wynagrodzenie kierowców OSP    14.300 
           4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                       53.725        53.720,29       99,99 
    zakup paliwa                18.966 
    zakup umundurowania                3.643 
    zakup części do samochodów               1.607 
    zakup kalendarzy, nagród na zawody,              7.307 
    zakupy na spotkania i zawody straŜackie                            2.975,29 
    zakup sprzętu, akumulator, terminal GSM, 

  beton towarowy dla OSP Racot    5.990 
  zakup sprzętu do nurkowania                5.944 
  zakup krzeseł dla OSP Bonikowo    1.580 

    zakup wyposaŜenia remiz OSP, zakup węŜy, 
    kamizelek ochronnych, łańcuchów i  inne drobne zakupy 5.708  
 4260  -  zakup  energii                      27.378        22.259,62        81,30 
      zuŜycie gazu, prądu, wody w straŜnicach   22.259,62 
 4270  -  zakup usług remontowych                      43.500        42.528,54        97,77 
    naprawy i przeglądy techniczne samochodów             11.829 
              naprawa motopomp        3.815 
    naprawa  zbiornika        1.265 
    remont remizy OSP Kokorzyn    10.251 
    remont remizy OSP Spytkówki      9.978 
    legalizacja aparatu nadciśnieniowego     5.213  
    inne drobne remonty w remizach OSP        177,54  
          4280  -  zakup usług zdrowotnych               2.000          1.865,00       93,25 
    okresowe badania kierowców                1.865 

4300  -  zakup usług pozostałych             22.800        15.405,92        67,57 
    zlot straŜaków       5.291 
    wpłata członkowska – udział w zawodach sikawek     600  
    oplata za kurs płetwonurków        900 
   opłata za występ orkiestr straŜackich    1.600 
    montaŜ syreny i gaśnic      2.417 
   przygotowanie spotkań inne wydatki                 4.597,92 

Środki na wydatki zostały zaplanowane w przybliŜeniu do roku 2006, lecz wykonanie było niŜsze.  
           4360   -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    telefonii  komórkowej             1.000            320,37        32,04 
           4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                300       0           0 
           4430  -  róŜne opłaty i składki                             6.000         5.905,00        98,42 
     ubezpieczenie samochodów i druŜyn młodzieŜ.   5.905 
           4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu  słuŜby cywilnej             1.500         1.442,40         96,16 
               udział straŜaków w szkoleniu     1.442,40 
           6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
                             budŜetowych              14.445          14.445,00     100,00 
    zakup spręŜarki dla OSP Racot    14.445      
        
   75414   -   Obrona  cywilna             14.000       13.842,48        98,87 
 
       §   4170 -  wynagrodzenia bezosobowe       200           200,00       100,00 
   umowa-zlecenie za przeprowadzone szkolenie               200 
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4210 -  zakup materiałów i wyposaŜenia             8.552         8.551,56        99,99 
             zakup nagród na konkursy                 5.053 
  zakup notebooka                1.940 
  zakup filmów, przygotowanie spotkań i konkursów  

  leków do apteczki, inne drobne  zakupy             1.558,56 
           4300 -  zakup usług pozostałych               3.550         3.457,69        97,40 
   współfinansowanie w przygotowaniu obozu 

   w Kołobrzegu      1.974 
   wywołanie filmów, kopiowanie kaset,  inne  

  drobne usługi            1.483,69 
           4410 -  podróŜe słuŜbowe krajowe                  348           340,24       97,77 
    zwrot kosztów podróŜy za udział w szkoleniach      340,24 
           4430 -  róŜne opłaty i składki                  300            243,00        81,00 
   ubezpieczenie uczestników obozu        243    
 4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
  programów  i licencji               1.050          1.049,99      100,00 
 
  756         Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
          innych jednostek nieposiadających osobowości 
          prawnej oraz wydatki związane z ich poborem    49.404       48.311,46         97,79 
  ==================================================================== 

75615       Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno- 
       prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych  
       i innych jednostek organizacyjnych.                        3.404            3.404,00      100,00  
       §  2680  -  rekompensaty utraconych dochodów w 
   podatkach i opłatach lokalnych              3.404            3.404,00      100,00 

 75647      Pobór podatków, opłat i niepodatkowych 
          naleŜności budŜetowych            46.000        44.907,46        97,62 
    
        §  4100  -  wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne          22.244        22.240,00        99,98 
    inkaso sołtysów za pobór podatków            22.240 
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              5.490         5.489,28        99,99  
    umowa-zlecenie dostarczanie nakazów                        5.489,28   
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             3.266         2.816,02        86,22 
    zakup art. kancelaryjnych, sprzętu, druków             2.816,02 
 4260  -  zakup energii                4.000         4.000,00      100,00 
 4300  -  zakup usług pozostałych              4.000         3.999,85      100,00
    opłaty pocztowe, sądowe, konsultacje z WOKiSS              3.999,85 
 4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    telefonii stacjonarnej    1.500            1.146,65       76,44 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
    korpusu słuŜby cywilnej    1.500           1.470,00       98,00 
 4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych  1.000   902,19       90,22 
 4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
    programów  i licencji    3.000           2.843,47       94,78  
    zakup monitora, tuszu do drukarek, sprzętu  
    do  komputerów       2.843,47 
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   757         Obsługa  długu  publicznego            55.850        55.847,63      100,00 
    
       75702   -  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek 
  jednostek  samorządu  terytorialnego          55.850        55.847,63      100,00 
       
       §  8070  -  odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 
      papierów wartościowych oraz od krajowych  

                poŜyczek i kredytów                       55.850        55.847,63      100,00 
        spłata  odsetek od zaciągniętych poŜyczek  55.847,63 
 
   758         RóŜne  rozliczenia             18.225            0          0 
 
     75818   -  Rezerwy ogólne i celowe              18.225            0          0  
    
       §  4810  -  rezerwy              18.225            0          0 
 
   801         Oświata  i  wychowanie               12.919.186      12.808.075,66      99,14 
 
     80101   -   Szkoły  podstawowe                   5.972.938       5.967.115,32      99,90
  
       §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  247.770      247.767,05      100,00 

3240  -  stypendia  dla  uczniów              7.790          7.790,00      100,00 
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników            3.600.164      3.600.159,67     100,00 
           4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne         272.131      272.125,44      100,00 
           4110  -  składki  na  ZUS           684.551      684.546,92      100,00 
           4120  -  składki  na  FP             96.510        96.506,42      100,00 
           4170  -  wynagrodzenia bezosobowe            21.927        21.926,82     100,00 
           4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia         224.697      224.630,56        99,97 
           4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

    i ksiąŜek               35.009        35.005,66        99,99 
           4260  -  zakup  energii            170.686      170.683,60      100,00 
           4270  -  zakup usług remontowych          176.989      176.986,52      100,00 
           4280  -  zakup usług zdrowotnych              1.368          1.368,00      100,00 
           4300  -  zakup usług pozostałych            70.417        70.413,99      100,00 
           4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet                      1.848          1.847,48        99,97 
 4360 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
   telefonii  komórkowej     3.770          3.768,64       99,96 
 4370 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
   telefonii  stacjonarnej             20.310        20.307,16       99,99 
 4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
   analiz  i  opinii     6.911            6.910,08       99,99 
           4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe               5.599          5.597,29        99,97 
           4430  -  róŜne opłaty i składki                       6.880          6.880,00      100,00 
           4440  -  odpisy  na  ZFŚS           232.953      232.953,00      100,00    
           4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu  słuŜby cywilnej      360             360,00      100,00 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych          12.703        12.699,18        99,97 
4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

 programów  i licencji             11.595           11.591,84       99,97 
 6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych      60.000         54.290,00      90,48 
   wykonanie projektu budowy sali w Kokorzynie   29.290 
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   wykonanie projektu budowy sali w Turwi               25.000 
  
Środki przekazano dla szkół na działalność w następujących wysokościach :  

    -  Bonikowo                              669.212,57 zł. 
   W/w środki rozdysponowano na : 
 -  płace i pochodne od płac  552.833,27 zł.  
 -  wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę  660 zł.    
 -  podpisano umowy-zlecenia na opiekę w czasie dowozu  7.000 zł. 
 -  dokonano zakupów na kwotę  16.824,20 zł. na: środki czystości, art. kancelaryjne,  
                 prenumeratę prasy, bojler, sprzęt RTV i inne drobne zakupy, 
 -  zakupiono pomoce naukowe i dydaktyczne na kwotę  10.016,56 zł. takie jak: sprzęt  
               muzyczny, sprzęt sportowy, zestawienia do ćwiczeń i inne, 

-  opłata za zuŜytą energię, wodę i gaz   25.771,92 zł.  
-  wykonano remonty na kwotę   11.215,19 zł.  : malowanie sal lekcyjnych, 
zakonserwowanie wykładziny podłogowej i płyt wiórowych, montaŜ podłóg , 
-  badania lekarskie     40 zł.  
-  pozostałe usługi takie jak: wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i 
gazowej, opłaty pocztowe i RTV, inne drobne usługi  na kwotę     11.803,28 zł. 
-  opłaty za rozmowy telefonii komórkowej    736,54 
-  opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej     816,43 
-  ubezpieczenie szkoły 1.718 zł. 
-  odpis na ZFŚS           25.753 zł. 
-  zakup papieru                      1.022,06 zł. 
-  zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek    3.002,12 zł.       

-  Kiełczewo     1.388.928,27 zł  
  W/w  środki rozdysponowano na : 
 -  place i pochodne od płac  1.150.096,44 zł. w tym  6 nagród jubileuszowych na kwotę  
                                                        18.803,59 zł.  i  1 odprawę emerytalna na kwotę 
             3.859,20 zł.  
 -  wypłacono stypendia uczniowskie    1.160 zł. 
 -  umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego   9.000 zł.  
 -  zakupiono towaru na kwotę  64.073,41 zł. w tym : 
  zakup węgla         8.565 zł.  
     zakup monitora, zestawu audio, aparatu cyfrowego, drukarki, zasilaczy, 

  rolet      8.930 zł.  
  zakup  mebli       22.370 zł.  

zakup art. kancelaryjnych, środków czystości, prenumerata prasy  i inne drobne 
zakupy na kwotę  24.208,41 zł.  

 -  zakupiono pomoce dydaktyczne takie jak: piłki, pomoce do nauki j. angielskiego,  
    mapy na  kwotę  1.070,36 zł.  
-  opłata za zuŜytą energię, wodę i gaz    42.047,44 zł.  
-  dokonano remontów na kwotę  32.084,97 zł. w  tym: 
 prace malarskie 4.015 zł. 
 prace remontowe      18.195 zł.  
 prace wodno-kanalizacyjne   3.400 zł. 
 prace dekarskie    1.960 zł.  
 inne drobne remonty na kwotę   4.514,97 zł.  
 -  badania lekarskie   420 zł.  
 -  na  pozostałe usługi wydano  15.553,65 zł. na : wywóz nieczystości, przewozy 
     uczniów  na zawody sportowe, przegląd kotłowni, usługi kominiarskie, usługi  
     serwisowe, czyszczenie wykładzin,  i  inne, 
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 -  opłata za rachunki telefonii komórkowej    1.516,96 zł. 
 -  opłata za rachunki telefonii stacjonarnej    4.561,26 zł. 
 -  opłaty za przeprowadzenie badań, wydanie ekspertyz     5.124 zł.   
 -  delegacje słuŜbowe      1.999,19 zł.  
 -  ubezpieczenie szkół     1.442 zł. 
 -  odpisy na ZFŚS     55.500 zł.    
 -  zakup papieru za kwotę    3.278,59 zł.   

   -  Stary Lubosz       819.221,37 zł.   
     W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac     682.977,67 zł. w tym 6 nagród jubileuszowych na kwotę     
                                                                  15.239 zł.  
   -  wypłacono stypendia na kwotę    1.160 zł., 
     -  umowa-zlecenie przygotowanie salki informatycznej  -  2.131,82 zł.  
   -  dokonano  zakupów na ogólna kwotę  17.797,08 zł. w tym :  
         zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, czasopism, krzeseł i  
                   stolików oraz inne drobne zakupy,  
   -  zakup pomocy dydaktycznych  na kwotę  4.572,59 zł. w tym: zakup tablic korkowych, 
          ksiąŜek do biblioteki, inne, 
   -  opłata za zuŜytą energię, wodę i gaz    31.360,54 zł.  
   -  dokonano remontów na kwotę  22.447,29 zł. na adaptację pomieszczeń na bibliotekę  
                 szkolną, remont okna, drzwi, podłogi, prace budowlane, malowanie, 
   -  za badania lekarskie     80 zł.  
   -  pozostałe  usługi   8.098,68 zł. w tym: wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,   
                 wykonanie pieczątek, serwis programów i  inne drobne usługi, 
   -  za korzystanie z Internetu      930,60 zł. 
   -  opłata za rachunki telefonii komórkowej    1.515,14 zł. 
     -  opłata za rachunki telefonii stacjonarnej      3.425,66 zł.  
    -  przegląd gaśnic, pieców, kominów – wydanie  ekspertyz   1.786,08 
   -  delegacje słuŜbowe        78,92 zł.  
   -  ubezpieczenie klasy internetowej   1.214 zł.  
   - odpisy na ZFŚS    33.000 zł.   
   -  zakup papieru      5.283,19 zł.  
   -  zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek     1.362,11 zł. 

  -  Stare Oborzyska            782.012,89 zł.  

    W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac 672.483,89 zł.       
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie  1.520 zł.  
   -  wypłacono umowy-zlecenia za zastępstwo księgowej   3.235 zł. 
   -  na zakupy wydano  23.236,54 zł. w tym na  prenumeratę prasy i czasopism, 
         zakup środków czystości , art. kancelaryjnych, centralki do alarmu, suszarki do    
                   łazienki, drukarkę i inne drobne zakupy, 
   -  zakup pomocy dydaktycznych  na kwotę   10.640,61 zł. zakupiono : ksiąŜki do  
                 biblioteki szkolnej i pomoce do nauki róŜnych przedmiotów,   

  -  opłata za zuŜytą wodę   2.474,47 zł.  
   -  dokonano  remontów na kwotę  18.628,73 zł. w tym: remont ksera i alarmu, remont  
                  biblioteki, remont świetlicy i szatni, 
   -  badania lekarskie         50 zł. 
   -  wywóz nieczystości inne drobne usługi na kwotę  2.411,47 zł.  
   -  za korzystanie  z Internetu za kwotę    476,88 zł. 
   -  oplata rachunków telefonii stacjonarnej   3.135,49  
   -  delegacje słuŜbowe        1.528 zł.  
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   -  ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej        832 zł.  
   -  odpisy na  ZFŚS          36.600 zł.  
   -  wykonanie ekspertyzy komina    360 zł. 
   -  zakup papieru          1.499,36 zł. 
   -  zakup akcesoriów komputerowych, programów tuszu do drukarek   2.900,45 zł.    

   -  Racot    1.523.471,46 zł.  
   -  płace i pochodne od płac    1.221.850,86 zł. w tym: wypłacono 3 nagrody jubileuszowe                                                  

w kwocie  11.782,75 zł.,1 odprawę emerytalną na kwotę  7.454,79 zł.  i 1 z tytułu 
zwolnienia w  kwocie  10.974 zł.      

   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie   2.270 zł. 
   -  podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę  560 zł. 
   -  wydatkowano na zakupy kwotę  73.891,14 zł. na :  
  zakup mebli     35.400 zł.  
  zakup kserokopiarki, komputera, telefonu   5.942 zł.     
  zakup art. biurowych, kancelaryjnych, środków czystości, opału, narzędzi, rolet, 
  prenumerata prasy i czasopism      24.679,30 zł.    
  zakup mleka dla uczniów     4.966,84 zł. 
  zakup materiałów do malowania korytarzy      2.903 zł.  
   -  zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę   7.257,06 zł. takie jak :stoliki, ksiąŜki do  
                 nauki języków obcych, wyposaŜenie klas w pomoce dydaktyczne,      
   -  opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły    49.527,76 zł. 
   -   koszty wykonanych remontów wyniosły  83.200,84 zł. w tym: 
                   połoŜenie kostki brukowej     38.868,20 zł. 
        wymiana instalacji  c.o.          28.495,50 zł. 
        malowanie korytarzy                9.516 zł. 
        modernizacja sieci telefonicznej i komputerowej    2.539,36 zł. 
        przyłącze 5-taryfowe      2.441 zł.  
        montaŜ instalacji gazowej i inne drobne remonty   1.340,78 zł.     
   -  badania lekarskie     240 zł.  

  -  pozostałe wydatki w kwocie     18.873,73 zł. wydano na : usługi kominiarskie, opłata  
        RTV, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, otwarcie szkoły „catering”, opłaty  
        pocztowe i inne usługi, 
  -  opłaty rachunków telefonii stacjonarnej     4.382,70 zł. 
  -  podróŜe słuŜbowe krajowe    1.732,64 zł. 
  -  ubezpieczenie szkoły   722 zł.  
  -  odpisy na ZFŚS           54.100 zł. 
  -  zakup   papieru                    535,57 zł.  
  -  zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek       4.327,16 zł.  
 
 -  Turew       729.978,76 zł.   

  W/w środki  wykorzystano na : 
   -  płace i pochodne od płac      620.863,37 zł. w tym: wypłacono  nagrody jubileuszowe       
                na   kwotę  3.434,76 zł. i  odprawy emerytalne i z tyt. zwolnienia na łączną kwotę   
                  43.940,07 zł. 
   -  wypłacono stypendia uczniowskie  w  kwocie    1.020 zł.  
   -  na róŜne zakupy wydatkowano kwotę  28.808,19 zł. w tym: 

       zakup węgla     9.120 zł.  
       zakup mebli i UPS     4.807 zł. 
       zakup środków czystości, prenumerata prasy, art., kancelaryjnych i inne    14.881,19 zł 

   -  pomocy dydaktycznych zakupiono za     1.448,48 zł.  
   -  opłaty za energię wodę i gaz wyniosły    19.501,47 zł.  
   -  koszty remontu w kwocie   9.409,50 zł. wydano na malowanie klas i inne remonty, 
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   -  badania lekarskie  -   538 zł.  
   -  kwotę  13.673,18 zł. wydatkowano na : wywóz nieczystości, opłaty RTV, serwis 
           oprogramowania, usługi kominiarskie, opłaty pocztowe i inne drobne usługi,  
   -  za korzystanie z Internetu     440 zł. 
   -  oplata rachunków za telefon  stacjonarny    3.985,62 zł.   
   -  delegacje słuŜbowe       258,54 zł. 
   -  ubezpieczenie sali komputerowej   kwotą    952 zł. 
   -  odpis  na  ZFŚS     28.000 zł.  
   -  zakup papieru          1.080,41 zł.  
  
   80104   -   Przedszkola                     1.500.949      1.500.679,41      99,98 
 
       §  3020  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   63.274        63.270,93      100,00 
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników              868.649      868.645,92      100,00 
           4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne          66.574        66.570,04        99,99 
           4110  -  składki  na  ZUS                     170.199      170.196,22      100,00 
           4120  -  składki  na  FP            24.028        24.024,81        99,99 
           4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                        1.675          1.675,00      100,00 
           4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia          62.670        62.653,34        99,97 
           4220  -  zakup środków Ŝywności           57.700        57.484,92        99,63  
           4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
      i  ksiąŜek               9.029          9.026,44        99,97 
           4260  -  zakup  energii                        67.239        67.235,30       99,99 
           4270  -  zakup usług remontowych           21.043        21.040,91       99,99 
           4280  -  zakup usług zdrowotnych                648             648,00      100,00 
           4300  -  zakup usług pozostałych           19.930        19.925,92        99,98 
           4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet               672  672,00      100,00  
 4370 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
              telefonii  stacjonarnej             6.347          6.343,37        99,94 
 4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
   analiz i opinii                  488             488,00      100,00  
           4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                323             322,91        99,97 
           4430  -  róŜne opłaty i składki                            237             237,00      100,00 
           4440  -  odpisy  na  ZFŚS            56.280        56.280,00      100,00 
           4700 -   szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu słuŜby cywilnej                540             540,00      100,00 
 4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych           2.926          2.920,38        99,81      
            4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
   programów  i licencji         478             478,00      100,00   
    
  Środki przekazano na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :   

 -  Bonikowo       274.270,84 zł.  
  W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac       222.967,92 zł.  
   -  zakupiono  środków za kwotę   5.973,47 zł. zakupiono: środki czystości, art. kancelar. 
                    prasa, art. gospodarcze, 
   -  zakup Ŝywności dla dzieci       12.650 zł.  
   -  zakup zabawek           1.801,71 zł.  
   -  opłaty za zuŜytą energię, wodę i gaz    15.816,59 zł.  
   -  wykonano remontów za kwotę     1.069,55 zł, 
   -  badania lekarskie   80 zł.  
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  -  pozostałe usługi wykonano na kwotę  3.999,12 zł. na : usługi kominiarskie,     
      opłaty pocztowe, konserwacja podłóg i inne drobne usługi, 
  -  zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej    852,48 zł. 
  -  odpis  na  ZFŚS           8.700 zł. 
  -  opłaty za udział w szkoleniach     360 zł.  
   
-  Kiełczewo       156.684,96 zł.  

     W/w środki rozdysponowano na: 
   -  płace i pochodne od plac    140.699,80 zł.  
   -  zakupiono na kwotę  2.000 zł. art. kancelaryjne, środki czystości i inne drobne zakupy 
   -  zakup zabawek na kwotę  1.000 zł. 
   -  zuŜyto energii, wody i gazu za kwotę  3.890,06 zł. 
   -  pozostałe drobne usługi na kwotę     217,75 zł. 
   -  zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej   977,35 zł.  
   -  odpis  na  ZFŚS        7.900 zł.   

 -  Stary Lubosz      284.404 ,23 zł.   
     W/w kwotę rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac       230.397,83 zł.   
   -  zakupy dokonano na kwotę  3.646,79 zł. na środki czystości, art. kancelaryjne, stolik, 

       DVD, telewizor, wykładzinę, farby,  
  -  zakup art. Ŝywnościowych dla dzieci    13.385 zł. 
  -  zabawek zakupiono na kwotę        819,13 zł.  
  -  opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę    18.317,09 zł. 
  -  dokonano remontów  na  kwotę   4.712,95 zł. w tym: adaptacja sali gimnastycznej na  
         salę zabaw w przedszkolu, 
  -  badania lekarskie        120 zł. 
  -  kwota  1.568,03 zł. została wydana na:  przeglądy, opłata RTV, wywóz  nieczystości, 
  -  zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej      986,72 zł.  
  -  dokonano opłat za wykonanie opinii i ekspertyz w przedszkolu   488 zł.  
  -  odpisy  na  ZFŚS       9.800 zł. 
  -  zakup papieru za kwotę   162,69 zł.  

 -  Stare Oborzyska      332.027,45 zł.   
   W/w kwotę rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac       247.509,27 zł. 
   -  wypłacono umowę – zlecenie na kwotę  1.000 zł,  
   -  dokonano zakupów na kwotę  24.103,35 zł.:  zakupiono sprzęt RTV, AGD, stoły,  
                  krzesła, regały,rolety, drzwi, okna, środki czystości artykuły kancelaryjne, prenumerata  
                  prasy  i inne drobne zakupy,   
   -  zakupiono środków Ŝywności za kwotę  18.748 zł. 
   -  pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę  3.855,22 zł. w tym: zabawki, ksiąŜeczki  
                 dla dzieci, gry,  

  -  opłata za zuŜycie wody, gazu i prądu  wyniosła   7.649,51 zł.  
  -  usługi remontowe :wymiana okien i drzwi  za kwotę  1.574,85 zł.  
  -  badania lekarskie         318 zł. 
  -  na pozostałe usługi  wydano  10.461,01 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości    
        8.563,80  zł. , c.o., wywóz śmieci i inne drobne usługi, 
  -  opłata za korzystanie z Internetu       672 zł.  
  -  opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej    1.375,34 
  -  delegacje słuŜbowe     322,91 zł. 
  -  dokonano ubezpieczenia pomieszczeń na kwotę  237 zł. 
  -  odpisy  na  ZFŚS    11.280 zł. 
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  -  opłata  za udział w szkoleniach pracowników     180 zł.  
  -  zakup papieru za kwotę  2.262,99 zł.  
  -  zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do ksera  za kwotę  478 zł.   

 -  Racot       317.339,20 zł.   
    W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac     253.003,28 zł. 
   -  wypłacono umowę – zlecenie na kwotę  675 zł.  
   -  zakupów dokonano na kwotę  20.899,80 zł. na :  zakup mebli  17.619,13, środki   
                 czystości, , art. kancelaryjne, wykładzinę i inne drobne zakupy za 3.280,67 zł. 
   -  zakup art. Ŝywnościowych      8.917 zł. 
   -  zabawek zakupiono na kwotę   1.235,77 zł.  
   -  opłaty za prąd, gaz i wodę       16.433,85 zł. 
   -  dokonano drobnych remontów za kwotę  393,06 zł. 
   -  badania lekarskie   130 zł.  
   -  na usługi pozostałe wydano  1.018,99 zł. na  opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi    
                 kominiarskie, i inne drobne zakupy, 
  -  opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej  na kwotę  1.332,45 zł.  
   -  odpis  na  ZFŚS                   13.300 zł.  

 -  Turew       135.952,73 zł.    
   W/w środki  rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac     98.129,82 zł.  
   -  zakupów dokonano za  6.029,93 zł. na  zakup mebli i sprzętu RTV, środków czystości, 
   -  zakup środków Ŝywności   3.784,92 zł.  
   -  zakup zabawek na kwotę    314,61 zł.  
   -  opłaty za prąd, gaz i wodę    5.128,20 zł. 
   -  dokonano remontów za kwotę    13.290,50 zł. przystosowanie klasy dla oddziału „O” 
   -  dokonano zapłaty rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej   819,03 zł.  
   -  na  pozostałe usługi wydano  2.661,02 zł. na wywóz śmieci, czynsze, drobne usługi, 
   -  odpisy  na  ZFŚS       5.300 zł.   
   -  zakup papieru za kwotę  494,70 zł.  
 
     80110   -   Gimnazja        4.463.263   4.404.981,33        98,69 
 
       §  3020  -   wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154.403     154.401,71      100,00 

3240  -  stypendia dla uczniów             5.590         5.590,00      100,00 
4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników    2.091.916      2.091.914,93       100,00 
4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne        154.494      154.492,60      100,00 
4110  -  składki  na  ZUS          404.469      404.467,32      100,00 
4120  -  składki  na  FP            56.141        56.139,52      100,00 
4170  -  wynagrodzenia bezosobowe             6.800          6.800,00      100,00 
4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia        212.198      211.962,79        99,89 
4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych          
   i  ksiąŜek              21.043        21.041,98      100,00 
4260  -  zakup  energii           170.949      170.948,54      100,00 
4270  -  zakup usług remontowych            40.054        40.053,45      100,00 
4280  -  zakup usług zdrowotnych              2.346           2.346,00      100,00 
4300  -  zakup usług pozostałych            58.455        58.454,31      100,00 
4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet                443             442,20        99,82 
4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
   telefonii komórkowej                 430               429,92        99,98  
4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
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   telefonii stacjonarnej            12.769          12.767,95        99,99 
4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              1.189          1.187,60        99,88 
4420  -  podróŜe słuŜbowe zagraniczne     609                609,00     100,00 
4430  -  róŜne opłaty i składki            14.985        14.985,00      100,00 
4440  -  odpisy  na  ZFŚS           130.650      129.795,00        99,35 
4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu  słuŜby cywilnej       320               320,00     100,00 
4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych             5.868             5.867,12       99,99 
4750  -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
   programów  i licencji              7.909             7.907,51       99,98 
6050  -  wydatki inwestycyjne jedn. budŜet.         852.746       845.387,76       99,14 

                  budowa sali sportowej w Racocie              845.387,76 

Środki przekazano na działalność gimnazjów w wysokościach : 

 -  Stare Oborzyska   1.707.258 zł.  
   W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac    1.397.086,16 zł. w tym:  nagrody jubileuszowe w wysokości   

                    13.164,32  zł.   
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie   2.970 zł.  
   -  wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę  6.800 zł. – czyszczenie podłóg,  

        malowanie  ścian, 
  -  zakupiono środków na kwotę   69.866,63 zł. na: zakup środków czystości łącznie z salą  
       sportową  -  14.924 zł., zakup art. kancelaryjnych, prasy , leki  3.394 zł.,     
       pojemniki na odpady  2.196 zł., rusztowania   8.723,60 zł., ławki na boisko szkolne   
       2.694,34 zł, wyposaŜenie łazienek   5.385,89,materiały na stoły, biurka, szafy i gabloty   
       5.425,53 zł., flagi, stojaki, tablice, foldery, antyramy  4.777,21 zł., materiały  
       izolacyjne dolnego poziomu budynku  3.341 zł. części zamienne do kserokopiarki,  
       drabinę i inne  zakupy za kwotę   19.005,06 zł.  
  -  na pomoce dydaktyczne wydano  15.038,32 zł. na doposaŜenie sali komputerowej w  
     komputery, monitory i programy, zakup ksiąŜek do biblioteki, zakup pomocy  
      naukowych, 
  -  koszty oświetlenia i ogrzania  szkoły i sali gimnastycznej    82.948,83 zł., 
  -  remontów wykonano za kwotę  20.110,95 zł.- naprawa dachu na sali sportowej,  
      konserwacja i naprawa sprzętu, 
  -  badania lekarskie    920 zł. 
  -  na pozostałe usługi wydano 25.348,39 zł. na:  wyjazd na Węgry i przyjęcie Czechów    
     7.341,57 zł.wywóz nieczystości  7.305 zł. opłaty RTV inne drobne usługi 10.701,82 zł.,  
  -  zakup usług dostępu do sieci Internet   442,20 zł. 
  -  opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej      5.371,25 zł    
  -  delegacje słuŜbowe 846,19 zł. 
  -  ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej  8.221 zł.  
  -  odpisy  na  ZFŚS         62.300 zł.  
  -  zakup papieru      4.406,72 zł.  
  -  zakup akcesoriów komputerowych, programów, tuszu do drukarek        4.581,36 zł.   

Gimnazjum w Starych Oborzyskach otrzymało środki z Fundacji Rozwoju Systemu  
 Edukacji „Comeniius” Partnerski Projekt Szkół na współpracę między szkołami –  
Gimnazjum   w Starych Oborzyskach a Gimnazjum w Czechach – otrzymana kwota  to   
56.487 zł. i została rozdysponowana na : 
  §  4217  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             4.487 zł.  wydano       0 
      4307  -  zakup usług pozostałych                        30.000 zł.       ″          758,13 zł. 
      4377  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
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        telefonii stacjonarnej                               1.000 zł.        ″             0 
               4417  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                      7.000 zł.        ″           240,20 zł. 
       4427  -  podróŜe słuŜbowe zagraniczne              10.000 zł         ″        5.670,79 zł.  
       4747  -  zakup materiałów papierniczych do 
         sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.    2.000 zł.        ″              0 
       4757  -  zakup akcesoriów komputerowych, 
          w tym programów i licencji                    2.000 zł.        ″               0 
 Ogółem  wydano  6.669,12 zł. a pozostałe środki zostały przekazane na specjalnie  
            wyodrębnione  konto. 
   
   -  Racot            1.845.666,45 zł.   
     W/w środki rozdysponowano na : 
   -  środki na płace i pochodne od płac:     1.464.329,92 zł. w tym 3 nagrody jubileuszowe 
  w kwocie   6.804 zł. 
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie    2.620 zł.  
   -  dokonano zakupów na kwotę  142.096,16 zł. na : zakup paliwa do gimbusa  21.348 zł. i  

materiałów do naprawy za  9.265 zł., wyposaŜenie sali gimnastycznej nagłośnienie        
33.157 zł., zakup środków czystości 23.700 zł., zakup art. biurowych i kancelaryjnych, 

                   prenumerata czasopism za  kwotę   14.206 zł., zakup mebli, komputerów, sprzętu  
       nagłaśniającego 12.076 zł. zakup mleka dla uczniów -  5.022 zł. oraz pozostałe drobne       
       zakupy na kwotę  23.322,16 zł.  

   -  zakup pomocy dydaktycznych i ksiąŜek do biblioteki  za kwotę   6.003,66 zł.  
   -  koszty oświetlenia, energii i wody  wyniosły  87.999,71 zł.  
   -  na  remont  wydano  19.942,50 zł. w tym na malowanie sal lekcyjnych – 13.664 zł. 
       naprawa gimbusa i kserokopiarki  - 6.278,50 
   -  badania lekarskie    1.426 zł.  
   -  na pozostałe usługi wydano  33.105,92 zł. na : wywóz nieczystości i za ścieki 10.971 zł. 

      przeglądy okresowe i za dozór techniczny  -  7.827 zł., obsługa portalu, ochrona  
       budynku, modernizacja instal. elektr. i inne drobne usługi na kwotę  14.307,92 zł. 

   -  opłacono rachunki za rozmowy telefonii komórkowej     429,92 zł., 
   -  opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej     7.396,70 zł.  
   -  delegacje słuŜbowe krajowe   341,41 zł. 
   -  delegacje słuŜbowe zagraniczne      609 zł. 
   -  ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej   6.764 zł. 
   -  odpisy na  ZFŚS  67.495 zł. 
   -  szkolenia pracowników    320 zł.  
   -  zakup papieru           1.460,40 zł.  
   -  zakup akcesoriów komputerowych, tuszu do drukarek    3.326,15 zł.        

    80113   -   DowoŜenie uczniów do szkół          495.180      494.371,72        99,84 
  
        §  4110  -  składki na ZUS                  800  747,03        93,38 
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              5.000          4.340,00        86,80 
    opieka w czasie dowozu       4.340 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             2.000          1.908,30        95,42 
   paliwo zakupili  rodzice, którzy 
    samodzielnie dowoŜą dzieci do szkół     1.908,30 
            4300  -  zakup usług pozostałych                      487.380      487.376,39      100,00 
      dowóz dzieci do szkół              487.376,39   
 
   80146   -    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          49.620        30.458,00       61,38 
 
        §  4300  -  zakup usług pozostałych            49.620        30.458,00       61.38 
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    środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli  
    we wszystkich szkołach gminnych    30.458  
  
    80195   -   Pozostała  działalność           437.236      410.469,88        93,88 
 
        §  4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                 800             200,00        25,00 
     wynagr. komisji egzaminacyjnej         200 
W ubiegłych latach odbywało się więcej konkursów na podwyŜszenie kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli i dlatego planowano wyŜszą  kwotę 

  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           16.301          1.952,50        11,98 
     zakup nagród na konkursy szkolne                 1.952,50 

W paragrafie tym planowane są środki na róŜne konkursy w szkołach, w 2007 roku konkursów 
odbyło się mniej a na niektóre  nagrody zostały zakupione z GFOŚ i GW poniewaŜ dotyczyły 
ochrony środowiska, 

  4240  -   zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
     i  ksiąŜek                3.122             3.121,80       99,99 
  4300  -  zakup usług pozostałych           359.733       349.626,58      97,19   
   są to koszty dokształcania młodych pracowników             349.626,58 
  4440  -  odpisy  na  ZFŚS             57.280         55.569,00      97,01 
    odpis świadczeń dla nauczycieli rencistów 
     i  emerytów       55.569    

 
    803           Szkolnictwo  wyŜsze             40.000        40.000,00     100,00 
 
      80395   -  Pozostała  działalność            40.000        40.000,00      100,00 
 
        §  4300  -  zakup usług pozostałych            40.000        40.000,00      100,00 

  współfinansowanie w utrzymaniu oddziału 
   zamiejscowego UAM w Kościanie             40.000      

 
     851  Ochrona  zdrowia           186.500     178.247,53       95,58 
 
       85111   -   Szpitale  ogólne             15.000       15.000,00      100,00  
 
        §  6220  - dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub 
   dofinansowanie  kosztów realizacji inwestycji 
   i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 
   sektora finansów publicznych          15.000          15.000,00      100,00 
   dotacja przekazana do szpitala jako dofinansowanie 
   zakupu  aparatu rentgenowskiego.          15.000 
 
       85117   -   Zakłady opiekuńczo-lecznicze i  
    pielęgnacyjno - opiekuńcze          15.400      15.049,25      97,72 
 
        §  4300  -  zakup usług pozostałych            15.400      15.049,25      97,72 

  dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka 
   w Kościanie                      15.049,25 

 
     85153   -   Zwalczanie  narkomanii            1.000           0        0  
 
       §  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           1.000           0        0 
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     85154   -   Przeciwdziałanie  alkoholizmowi       155.100    148.198,28       95,55 
 
        §  4110  -  składki  na  ZUS             2.000        1.783,49         89,17 
            4120  -  składki  na  FP                250             94,08       37,63 
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe          36.900      36.891,50       99,98 
    wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych, 
     wynagr. pracowników administrc.            36.891,50 
            4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                    43.980       39.555,47       89,94  
    zakupy art. spoŜywczych do przygotowania 
     posiłków w świetlicach terapeutycznych           13.239,67 
     zakupy na przygotowanie paczek świątecznych            4.839 
     zakupy na półkolonie                       5.283 
     zakup art. biurowych do świetlic                 183,80 
     zakupy na przygotowanie spotkania w klubie „Dromader” AA 903              
     zakup sprzętu sportowego do sali gimnastycznej w 

               oddziale leczenia uzaleŜnień przy Woj. Szpitalu 
   Neuropsychiatrycznym w Kościanie    1.452   

     zakupy na obozie rowerowym        903 
     zakup huśtawek na plac zabaw w Pianowie           10.550  
     zakup upominków na Dzień Dziecka   2.202 
 4300  -  zakup usług pozostałych                        67.370       67.362,08       99,99 
      przygotowanie obozów i koloni letnich i zimowych 

               dla dzieci i młodzieŜy                 36.211,40 
      przygotowanie  półkolonii  dla dzieci, wyjazdy 
         na basen, do kina              19.282,88 
      przewóz dzieci na spotkania, do kina, palmiarni, zakup 

     biletów do wymienionych instytucji             3.561  
     opłata za przygotowanie spektakli dot. profilaktyki            890  
     udział w szkoleniach               3.000  
      opłacenie roczne RTV Klubu AA” Dromader” oraz   
      opłata  orkiestry za granie na zabawie w Klubie AA       1.448,80 
      wykonanie drzwi wejściowych do Woj. Szpitala 
      Neuropsychiatrycznego w Kościanie Oddział Dzienny 
      Terapii UzaleŜnień                                   2.968  
 4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
    analiz  i opinii               1.000              731,00        73,10 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              1.500            625,27       41,68 
 4430  -  róŜne opłaty i składki                 600            591,00        98,50 
     ubezpieczenie  uczestników obozu      591 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędacych członkami  
    korpusu  słuŜby cywilnej             1.000             140,00       14,00 
 4740  -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych              500             424,39       84,88  

    852  Pomoc  społeczna        6.301.283      5.910.950,20        93,81 
 
      85202  -    Domy pomocy społecznej            93.435           91.124,37       97,53  
 
       §  4330  - zakup usług przez jednostki samorządu  

terytorialnego od innych jednostek samorządu                 
terytorialnego               93.435        91.124,37        97,53 
pobyt podopiecznych w domach pomocy        91.124,37 
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      85212  - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia     
                        emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
                         społecznego        5.143.900    4.840.224,06       94,10 
 
        §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    1.000                335,02       33,50 

3110  -  świadczenia społeczne       4.958.411    4.670.765,95       94,20 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników          57.915         57.914,67     100,00 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne             3.169           3.168,06       99,97 
 4110  -  składki  na  ZUS             39.326          39.325,33     100,00 
       składka za pracownika              10.842,83 
       składka za podopiecznych              28.482,50   
 4120  -  składki  na  FP               2.000         1.606,31        80,32 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           12.371       12.370,42      100,00 
    zakupy do wyposaŜenia biur             10.042,89 
    zakup art. biurowych, kancelaryjnych, środków 
    czystości, paliwa,                            2.327,53 
 4260  -  zakup  energii              10.000       10.000,00      100,00 
 4270  -  zakup usług remontowych    2.000         1.097,56        54.88 
    konserwacja ksera, alarmu        1.097,56 
 4280  -  zakup usług  zdrowotnych     1.000  117,50        11,75 
     badania  pracowników          117,50 
 4300  -  zakup usług pozostałych            34.043       34.042,33       100,00 
    opłata prowizji bankowych za wypłatę 
     świadczeń        7.568,18 
     opłaty pocztowe                          16.673,69 
     wykonanie mebli           9.800,46 
 4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych    2.000           1.668,65         83,43 
    telefonii  stacjonarnej 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe              1.000            246,08        24,61 
 4430  -  róŜne opłaty i składki              1.854            676,58         36,49 
    ubezpieczenie ośrodka          676,58 
 4440  -  odpisy  na  ZFŚS               2.011         2.011,00      100,00 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu słuŜby cywilnej             5.000               388,00           7,76 

4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych           4.000            353,51           8,84 

4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
   programów i licencji              6.800         4.137,09         60,84 
 

      85213    -   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
                         świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 
   świadczenia rodzinne                    11.400         8.517,73       74,72
  
        §  4130  -  składki na ubezpieczenie  zdrowotne          11.400         8.517,73        74,72 
  
      85214   -   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
  ubezpieczenia  emerytalne i rentowe        368.008      311.773,79        84,72 
 
         §  3110  -  świadczenia  społeczne          366.708     311.773,79        85,02  
     wypłata zasiłków stałych, okresowych,     
     celowych,  na zakup leków         311.773,79 
   4110  -  składki  na  ZUS               1.300          0            0 
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     85215   -   Dodatki  mieszkaniowe          101.170     101.166,28      100,00    
 
         §  3110  -  świadczenia społeczne                     101.170     101.166,28      100,00 
      wypłata dodatków mieszkaniowych            101.166,28    

    85219   -   Ośrodki  pomocy  społecznej                     324.200     298.974,83        92,22 

       §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń    2.000         1.343,72        67,19  
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników               202.005     202.004,99      100,00 
           4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne           12.876       12.876,00       100,00 
           4110  -  składki na ZUS                        39.000       38.747,83        99,35  
           4120  -  składki na FP                                      5.269         5.268,73        99,99 
           4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia            27.562       11.666,51        42,33  

  zakup art. kancelaryjnych ,biurowych,             
  środków czystości, druków,  paliwa                        11.666,51 

           4260  -  zakup  energii                                     13.000       11.589,41        89,15 
           4270  -  zakup usług remontowych    2.065         2.064,09         99,96 
           4280  -  zakup usług zdrowotnych                  500              60,00        12,00 
           4300  -  zakup usług pozostałych                8.212         4.280,11         52,12 

   opłaty pocztowe,  RTV, opieka autorska               4.280,11  
 4370 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
   telefonii  stacjonarnej               3.300          2.393,34         72,53      
           4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe                  500            270,00        54,00 
           4440  -  odpisy  na ZFŚS                4.962         4.962,00      100,00 
 4700  - szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu  słuŜby cywilnej               1.000   0  0 
 4740  - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych  1.449           1.448,10        99,94 
 4750  - zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
   programów  i licencji        500     0  0 
  
    85228   -   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   6.065    6.065,00    100,00
  
       §  4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                          6.065          6.065,00      100,00 
       wynagrodzenie opiekunek gminnych       6.065 
  
   85278    -   Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych                892             892,00      100,00  
 
       §  3110  -  świadczenia  społeczne                  892             892,00      100,00
  
     85295   -   Pozostała  działalność           252.213      252.212,14      100,00 
  
       §  3110  -  świadczenia społeczne                       225.932      225.931,57      100,00 
      zakup obiadów w szkołach          225.931,57 
           4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia            22.310       22.309,73      100,00  
     zakupy na spotkania w Klubach Seniora          22.309,73 
           4270  -  zakup usług remontowych    3.103           3.103,00       100,00 
   remont dachu mieszkania podopiecznych    3.103 
           4300  -  zakup usług pozostałych                                         868            867,84         99,98 
                   przewóz  seniorów na spotkania      867,84 
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   854          Edukacyjna  opieka  wychowawcza        290.666     270.065,78       92,91  
 
     85401   -   Świetlice  szkolne            66.963           66.926,78       99,95 

        §  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników               53.967       53.934,44       99,94 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne            1.100         1.100,00     100,00 
 4110  -  składki  na  ZUS              9.100         9.097,76       99,98  
 4120  -  składki  na  FP              1.296         1.294,58        99,89    
 4440  -  odpisy na  ZFŚS              1.500         1.500,00     100,00 

    85415  -  Pomoc materialna  dla uczniów        223.703     203.139,00       90,81  
     
   §  3260  -  inne formy pomocy dla uczniów        223.703     203.139,00       90,81 
  Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona  we wszystkich  szkołach gminnych, a takŜe   
  przyznana uczniom uczęszczającym do szkół poza terenem gminy, część niewypłacona została  
  zwrócona.  
 
   900         Gospodarka komunalna  i  ochrona  środowiska  354.500      297.898,65       84,03 
===================================================================== 
 
    90004   -   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach          10.000         8.809,70      88,10  
 
       §  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia                       10.000         8.809,70      88,10 
   zakup sadzonek drzew                8.809,70
 Zakupiono mniejszą ilość sadzonek drzewek, gdyŜ  nie było takiej potrzeby. 
 
    90015   -   Oświetlenie ulic, placów i dróg                    263.500        231.504,26       87,86 
 
       §  4260  -  zakup energii                        168.500      153.432,29       91,06 
           4270  -  zakup  usług  remontowych            44.000        43.947,61       99,88 
  konserwacja i usługi remontowe oświetlenia  43.947,61 
           4300  -  zakup usług pozostałych                                     1.000             447,93       44,79 
           6050  -  wydatki inwestycyjne jedn. budŜet.                       50.000        33.676,43       67,35 
   budowa oświetlenia ulicznego               33.676,43 
 
    90095   -   Pozostała  działalność            81.000          57.584,69      71,09 
  
        §  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia             3.000         1.075,50       35,85 
    zakupiono materiały na remont pieca    1.075,50 
 4260  -  zakup energii                          8.000         2.352,68       29,41 
 4270  -  zakup usług remontowych            10.000         1.081,77       10,82 
     wymiana okien w Turwi     1.081,77 

4300 -  zakup usług pozostałych                                      15.000   10.868,74       72,46       
               opłata za mieszkanie w St. Oborzyskach,                               

   usługi kominiarskie,  wywóz nieczystości             10.868,74 
            6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych    45.000            42.206,00      93,79 
                przebudowa starej szkoły w Turwi na mieszkania           15.000,00 
      w tym  14.538 zł. przekazano na wydatki niewygasające, 
     budowa mieszkań socjalnych w Kurzej Górze            27.206,00 
W rozdziale tym planowane są środki na utrzymanie budynków gminnych, nie wszystkie zostały 
wykorzystane, poniewaŜ planowane remonty nie zostały wykonane. 
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     921          Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego       549.000     499.954,78        91.07 
      

       92109   -   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        166.500     158.748,35        95,34 

         § 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              2.500         1.800,00        72,00 
    nadzór nad świetlicami wiejskimi        1.800 

4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           50.270       50.268,92      100,00 
    zakup krzeseł do świetlic w Darnowie, Mikoszkach, 
      Wyskoci, Witkówkach, Widziszewie, Sierakowie            15.082 
    zakup kotła do c o. – Widziszewo       4.941 
    zakup wykładziny – Ponin        2.344 
    zakup siatki -  Pianowo        1.209 
    zakup materiałów do remontu – Januszewo     4.567 
    remont dachu we Wławiu        7.570 
    zakup okien, parapetów -  N.Lubosz      1.085   
    pozostałe drobne zakupy w świetlicach               13.470,92  
 4260  -  zakup energii             16.120       14.163,84        87,87 
 4270  -  zakup usług remontowych            84.010       79.756,81        94,94  
    remonty instalacji gazowej w Kokorzynie   15.000   
    remont świetlicy i dachu w Katarzyninie   15.755  
    remont świetlicy i utwardzenie placu w Luboszu  10.250 
    remont instalacji w Choryni       3.729 
    remont szamba i wentylacji – Łagiewniki                             5.734  
    remont świetlicy w Januszowie      9.888 
    remont dachu we Wławiu       6.500 
    remont świetlicy w Widziszewie      3.855 
    remont świetlicy w Darnowie      8.685 
    pozostałe drobne remonty w świetlicach        360,81  

4300  -  zakup usług pozostałych            11.800       11.795,28        99,96 
4430  -  róŜne opłaty i składki              1.800            963,50         53,53  

 
     92116   -   Biblioteki            295.000     295.000,00      100,00 
 
       §  2480  -  dotacja podmiotowa z budŜetu dla  

 samorządowej instytucji  kultury          295.000     295.000     100,00 
    Informacja dot. wykorzystania przekazanej dotacji w załączeniu do niniejszego sprawozdania 

     92195 Pozostała działalność            87.500       46.206,43        52,81 
 
        §  4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                       12.500       10.200,00        81,60 
    umowy - zlecenia za granie na zabawach 
   wiejskich, doŜynkach, spotkaniach               10.200  

4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia           35.000       17.673,39        50,50 
     zakupy na spotkania doŜynkowe, festyny  
     wiejskie i gminne              17.673,39 
           4300  -  zakup usług pozostałych            40.000        18.333,04        45,83 
      przygotowanie doŜynek gminnych            13.295  
      oprawa muzyczna na festynach i doŜynkach  

                wiejskich,        5.038,04 
 
 
 
       



 30 

   925         Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
      obszary  i  obiekty  chronionej  przyrody          12.000         2.264,36       18,87 

 
         92502   -   Parki  krajobrazowe            12.000            2.264,36       18, 87 
 
        §  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia            10.000           2.264,36        22,64 
      zakup sadzonek drzewek na teren 
       Parku Krajobrazowego                    2.264,36  
            4300  -  zakup usług pozostałych              2.000               0                  0 

Zakupiono mniej drzewek i krzewów, gdyŜ nasadzenia mają odbywać się na terenach 
wyznaczonych a brak rozgraniczeń co do przebiegu granic utrudnia wykazywanie planu 
nasadzeń.  

   
      926 Kultura  fizyczna  i  sport                     570.200     569.865,67        99,94 
 
        92604   -   Instytucje kultury fizycznej                    240.000     239.821,81        99,93 
 
        §  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników       105.000     104.997,15      100,00 
            4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne            7.902         7.902,00      100,00 
 4110  -  składki  na  ZUS            20.310       20.280,41        99,85  
 4120  -  składki  na  FP              2.770         2.751,26        99,32  
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                      17.010       17.010,00      100,00 
              /umowy-zlecenia podpisane z pracownikami 
    w ośrodku, ratownikami, wych. na  obozach/  17.010 
 4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia          36.475       36.452,51        99,94 
     materiały biurowe, środki czystości, 
     materiały gospodarcze, prenumerata prasy    11.094,51 
    zakup materiałów do remontu /farby, płyty faliste i 
     PCV, zadaszenia, listwy,  baterie natrysk inne./     5.280 
    wyposaŜenie domków w czajniki bezprzewo- 
     dowe,  telewizory, lodówka, podgrzewacz wody                7.884  
    inne drobne zakupy: paliwo do motorówki, 
    zakup mebli, ksera, kosy spalinowej, komputera              12.194   
 4260  -  zakup  energii              3.600         3.595,66       99,88 
 4270  -  zakup usług remontowych             7.860         7.852,90        99,91 
    remont przebieralni na plaŜy       4.440 
    badania i naprawa instal. elektrycznej w ośrodku                 2.245 
    inne drobne remonty         1.167,90  
 4280  -  zakup usług zdrowotnych       60              60,00      100,00 
 4300  -  zakup usług pozostałych           28.150       28.122,15        99,90 
     wywóz śmieci z ośrodka     5.642 
     koszenie trawy, szkolenia, usługi reklamowe, 
      kontrola kąpieliska, dzierŜawa gruntu, za ścieki           14.004,15 
     zabudowa wnęk, wykonanie krat, przełoŜenie inst. telefon. 8.476 
 4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    telefonii  stacjonarnej             3.120             3.116,83        99,90 
 4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe             3.470         3.422,18        98,62 
     ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR   3.422,18 
 4440  -  odpisy  na  ZFŚS              2.213         2.213,00      100,00 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących 
    członkami korpusu słuŜby cywilnej       70               61,00        87,14 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
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   drukarskiego i urządzeń kserograficznych    370                365,08       98,67 
4750 -  zakup akcesoriów komputerowych, w tym 

  programów  i licencji              1.620             1.619,68       99,98 
 

         92605   -   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   330.200    330.043,86       99,95 
        
         §   4170  -  wynagrodzenia bezosobowe           55.630        55.630,00      100,00 
       umowy-zlecenia, wynagrodzenia sędziowskie,                         21.280 
        obsługa kosiarek, gospodarza obiektów             34.350  

  4210  -  zakup materiałów i wyposaŜenia         134.605      134.509,57        99,93 
      zakup napojów, art., spoŜywczych i gospodarczych      13.263,35 
      zakup art. sportowych, sprzętu i odzieŜy sportowej       81.365,72 
      zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych           31.002,72 
      zakup wapna, nawozu, środków ochrony roślin, 

         inne drobne zakupy na remonty   8.877,78 
  4260  -  zakup  energii             10.500       10.480,89        99,82 
  4270  -  zakup usług remontowych              6.370          6.363,03        99,89 
     remont kosiarek        1.472,21 
     remont pomieszczeń, wymiana drzwi - GryŜyna              2.286 
     naprawa pieca gazowego, naprawa przyczepki, remont 
     instal. elektr. i inne prace remontowe              2.604,82     
  4280  -  zakup usług zdrowotnych              3.160         3.160,00      100,00 
      badania lekarskie zawodników             3.160  

   4300  -  zakup usług pozostałych                       66.000       65.976,36        99,96 
       wpisowe na imprezy sportowe, opłaty regulaminowe     13.215 
       przewozy zawodników            36.695,35 
       wynajem sali                 4.223,60  
       wykonanie bramek, opieka medyczna, wywóz śmieci, 

                 ścieków, wykonanie zdjęć, folderów, dyplomów, 
                 najem płotków, inne             11.842,41    

   4410  -  podróŜe słuŜbowe krajowe            11.300       11.294,81       99,95 
      delegacje na imprezy sportowe, przejazdy  
       sędziowskie,            11.294,81     
   4430  -  róŜne opłaty i składki              2.570         2.569,00      99,96 
       ubezpieczenie zawodników            2.569 

4740 -  zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
     drukarskiego i urządzeń kserograficznych      65                60,53       93,12 
6050 -  wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych    40.000         39.999,67     100,00
     wiercenie 2 studni do nawadniania boiska 
      w tym  27.757 zł. przekazano na wydatki 

      niewygasające 
      ---------------------------------------------------------------- 

         Razem  :        33.296.872      32.181.292,55     96,65 

 ================================================================ 
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  Plany i wykonanie dotacji celowych  z zakresu administracji  

                    rządowej zadań zleconych oraz innych zadań zleconych gminom 

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

           Plan          Wykonanie     % 
      -------------------------------------------------------------- 
  010  Rolnictwo  i  łowiectwo    473.332  471.183,83         99,55  
       01095       Pozostała  działalność    473.332  471.183,83         99,55 
          §  4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia       1.282      1.238,90         96,64 
   4260 - zakup  energii         3.500      3.500,00    100,00 
   4300 - zakup usług pozostałych        1.500      1.500,00    100,00 
   4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    telefonii  stacjonarnej        1.000      1.000,00    100,00  
   4430 - róŜne opłaty i składki    464.050   461.944,93          99,55 
   4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych       1.500      1.500,00        100,00 
   4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
    programów  i licencji           500          500,00       100,00       
 
  750     Administracja  publiczna      99.600     99.599,99     100,00 
       75011  Urzędy wojewódzkie        99.600              99.599,99     100,00 
          §  4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników          71.000     71.000,00       100,00 
   4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne       6.250       6.250,00      100,00 
   4110 - składki  na  ZUS       13.300     13.300,00     100,00  
   4120 - składki  na  FP         1.900       1.900,00     100,00 
   4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia       1.372                1.372,00     100,00 
   4260 - zakup energii          2.000        2.000,00       100,00 
   4370 - zakup usług remontowych           350           350,00       100,00 
   4440 - odpisy na ZFŚS         2.450        2.450,00     100,00 
   4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych         500            500,00       100,00 
   4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
    programów  i licencji           478           477,99       100,00 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
 oraz sądownictwa       26.891       26.754,28        99,49 

        75101   Urzędy naczelnych organów władzy  
              państwowej, kontroli i ochrony prawa       2.328        2.328,00      100,00 

          §  4210 - zakupy materiałów i wyposaŜenia          628           628,00      100,00 
   4260 -  zakup  energii            750           750,00      100,00  
   4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
     telefonii stacjonarnej           750           750,00        100,00 
   4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
    drukarskiego i urządzeń kserograficznych          200           200,00        100,00 
    
         75108  Wybory do Sejmu i Senatu      24.563      24.426,28        99,44          
          §  3030 - róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych    11.835      11.700,00        98,86 
   4110 - składki  na  ZUS         1.378        1.377,79        99,98 
   4120 - składki  na  FP            197           196,38          99,69 
   4170 - wynagrodzenia bezosobowe        8.300        8.300,00      100,00 
   4210 -  zakup materiałów i wyposaŜenia          800           800,00      100,00 
   4300 -  zakup usług pozostałych           978           977,53        99,95 
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   4410 -  podróŜe słuŜbowe krajowe        1.075       1.074,58         99,96 

   754               Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
   przeciwpoŜarowa          2.500       2.499,99      100,00 
      75414  Obrona  cywilna              2.500       2.499,00      100,00               
         §  4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia       1.450       1.450,00      100,00 
  4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym 
   programów i licencji         1.050       1.049,99         100,00   
  
   852     Pomoc  społeczna             5.271.863         4.960.231,47        94,09 
       85212  Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna  oraz składki na ubezpieczenia  
                        emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
   społecznego                    5.143.900         4.840.224,06          94.10 
         §  3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  1.000                335,02          33,50 

 3110 - świadczenia społeczne            4.958.411         4.670.765,95        94,20 
  4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników    57.915      57.914,67      100,00 
  4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne       3.169        3.168,06        99,97 
  4110 - składki  na  ZUS       39.326      39.325,33      100,00 
  4120 - składki  na  FP         2.000        1.606,31         80,32 
  4210 - zakup materiałów i wyposaŜenia     12.371      12.370,42      100,00 
  4260 - zakup  energii        10.000      10.000,00      100,00 
  4270 - zakup usług remontowych        2.000                 1.097,56         54,88 
  4280 - zakup usług zdrowotnych        1.000                    117,50         11,75  
  4300 - zakup usług pozostałych      34.043      34.042,33      100,00 
  4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
    telefonii  stacjonarnej        2.000        1.668,65          83,43  
  4410 - podróŜe słuŜbowe krajowe         1.000           246,08        24,60 
  4430 - róŜne opłaty i składki         1.854           676,58          36,49 
  4440 - odpisy na ZFŚS         2.011        2.011,00      100,00 
  4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu  słuŜby cywilnej        5.000           388,00            7,76 
  4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu 
   drukarskiego i urządzeń kserograficznych        4.000            353,51           8,84   
             4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym  
              programów  i licencji                   6.800          4.137,09         60,84 
 
       85213        Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
   świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 
    rodzinne                   11.400         8.517,73        74,72 
        §  4130 -  składniki na ubezpieczenie zdrowotne    11.400         8.517,73        74,72  
 
       85214        Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 
    emerytalne i rentowe        115.671     110.597,68        95,61 
         §  3110  - świadczenia społeczne               115.671     110.597,68         95,61 
 
       85278         Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych         892            892,00      100,00  
          §  3110  -  świadczenia  społeczne           892            892,00      100,00 
          
          ------------------------------------------------------------------- 
                             Razem :       5.874.186         5.560.269,56     94,66  
     ============================================================== 
 
      Wszystkie dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
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      zostały wykorzystane  zgodnie z przeznaczeniem, a część niewykorzystana została zwrócona   
      na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub na konto  Krajowego  
      Biura Wyborczego w Lesznie. 

 
 
 
 
  Informacja o realizacji inwestycji  w  2007 r. 
                 =========================================== 
     
              Plan    Wykonanie        %  

 
1.  Budowa  hydroforni  w Widziszewie             250.000     203.622,03        81,45 
      Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Osieku              220.000        91.396,54        41,54 
     Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Dębcu          94.000       93.602,20        99,58 
      Inwestycja zakończona, pobudowano 1.655,50 mb sieci w tym 
      24 przykanaliki o łącznej długości 172 mb i 1 przepompownię  
      ścieków.  

4.  Budowa kanalizacji sanitarnej w St. Oborzyskach cz.I 
       z kolektorem tłocznymi pompownią w Kurowie       738.293     738.292,76      100,00 
     Inwestycja  zakończono, pobudowano 4.118 mb sieci  
     w tym 39 przykanaliki o łącznej długości 398,50 mb i  
     2 przepompownie ścieków. 

5.  Budowa kanalizacji sanitarnej w St. Oborzyskach cz. II    1.625.000      1.518.915,85        93,47 
      Inwestycja zakończona, pobudowano 7.123,60 mb sieci 
      w tym 260 przykanalików o łącznej długości 1.555,10 mb 
       i  4 przepompownie.   

6.  Budowa wodociągu GraŜyna – Nielęgowo                          200.000          6.000,00          3,00 
       Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

7.  Budowa garaŜy przy oczyszczalni ścieków w Racocie         95.613           95.612,35      100,00 
      Inwestycja zakończona.  

8.  Budowa ścieŜki rowerowej Racot - GryŜyna        310.000     300.569,81        96,96 
     Pobudowano I etap o długości 1.200 mb w tłuczniu i kostce, 
     budowano przy pomocy środków ze Starostwa Powiatowego. 

9.  Projekt przebudowy hydroforni w Katarzyninie          38.500            0            0 
     Środki przekazano na wydatki niewygasające. 

10. Projekt przebudowy hydroforni w Mikoszkach                      40.000      0  0 
       Środki przekazano na wydatki niewygasające. 

11. Projekt przebudowy hydroforni w St. Oborzyskach                40.000   0  0 
      Środki przekazano na wydatki niewygasające. 

12. Rozbudowa oczyszczalni w Racocie            90.000            204,00          0,23 
      Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

13. Budowa poletek przy oczyszczalni ścieków w Racocie          24.500          24.500,00      100,00    
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14. Przebudowa drogi Wławie -  Świniec                     345.615      345.614,69      100,00 
     Inwestycja zakończona, połoŜono asfalt na długości 1.324 mb 

15. Utwardzenie drogi Wyskoć - Turew          204.400        204.343,07        99,97 
      Inwestycja zakończona, połoŜono tłuczeń na długości 1.050 mb 

16. UłoŜenie asfaltu w Spytkówkach           253.600        252.865,01        99,71 
       Asfalt połoŜono na długości  856 mb - inwestycja zakończona. 

17. Utwardzenie drogi Darnowo – Spytkówki          302.985      295.073,10        97,39 
       Inwestycja zakończono, połoŜono tłuczeń na długości 1.380 mb 

18. Utwardzenie drogi Kiełczewo – Szczodrowo                        110.000               165,88          0,15 
     Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

19. Przebudowa drogi w Kokorzynie          25.000            0        0 
      Środki przekazano na wydatki niewygasające. 

20. Przebudowa  ul. Szkolnej w Racocie            15.000              1.952,00       13,01 
      Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

21. Przebudowa ul. Ogrodowej w Kiełczewie           15.000          181,64         1,21 
      Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające.  

22. Przebudowa mostu na kanale w Kokorzynie          50.000    0  0 
      Środki przekazano na wydatki  niewygasające.  

23. Budowa sali sportowej  w Racocie                 852.746         845.387,76        99,14  
       Inwestycja zakończona. 

24. Budowa oświetlenia ulicznego            50.000       33.676,43        67,35 
       Budowa oświetlenia  w Widziszewie ul Osiedlowa                        28.284,03  
       Budowa oświetlenia w Racocie ul. Wodna             5.392,40 

25. Rozbudowa urzędu gminy          390.360      332.853,74        85,27 

26. Opracowanie projektu przebudowy starej szkoły w 
        Turwi na mieszkania socjalne            15.000                462,00          3,08 
        Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające.  

27.  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turwi          25.000       25.000,00       100,00 
       Wykonano projekt. 

28. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kiełczewie 
      budynek w Kokorzynie.             35.000       29.290,00        83,69 

29. Wiercenie 2 studni do nawadniania boiska          40.000           12.242,67        30,61 
      Pozostałe środki przekazano na wydatki niewygasające. 

30. Opracowanie projektu budynku z mieszkaniami  
       socjalnymi w Kurzej Górze           30.000            27.206,00       90,69 
       Projekt wykonano.   

Z  konta „Środków niewygasających” zakończono budowy : 
-  kanalizacji sanitarnej  w Nowym Dębcu – ogólny koszt    293.998,98 zł. 
-  kanalizacji sanitarnej St. Oborzyska – Kurowo – Bonikowo /dokumentacja/   -  62.492,00 zł. 
-  sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach – ogólny koszt    73.038,40 zł. 
-  stacji uzdatniania wody w Widziszewie  -  ogólny koszt   952.650,62 zł.    
-  rozbudowa OPS  -  ogólny koszt   230.427,50 zł.     
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 Informacja  dotycząca  „Przychodów i rozchodów  budŜetu gminy”  

    w  roku  2007”.  
         =========================================================== 
 
 
  Wprowadzono  w  roku  2007 - przychodów  w kwocie   2.350.707 zł. z  tego : 
 
 -   otrzymano 3 poŜyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  
                 Wodnej w Poznaniu w kwocie  1.773.500 zł. na: 

  -      516,000 zł. -  „Budowę kanalizacji sanitarnej  w Starych Oborzyskach (cz. I) z     
                                  kolektorem tłocznym w Kurowie, 
 -   1.065.000 zł. – „Budowę kanalizacji sanitarnej w Starych  Oborzyskach (cz.II), 
 -      192.500 zł. – „Budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownia ścieków w Nowym  
                                Dębcu”,  
-   wprowadzono przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych tzw. wolne środki 

      w kwocie  577.207 zł.  
 
 Planowano  na rok 2007 rozchody  w   wysokości  760.000 zł. na :  
 
 -  spłatę zadłuŜenia z tytułu zaciągniętych  2 poŜyczek z Wojewódzkiego Funduszu  
                 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na budowę kanalizacji  w 
       Pianowie     -  280.000 zł. - spłacono i  140.000 umorzono, 

- „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach – spłacono  480.000 zł. 
 
 
     BudŜet  Gminy  Kościan  na  rok  2007  wynosi :  
 
Dochody  budŜetowe       31.706.165    Wydatki  budŜetowe       33.296.872 
  +  przychody          2.350.707  +  rozchody             760.000 
   ---------------------    ---------------------- 
         34.056.872           34.056.872 
  ====================   ====================  


