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

   z  realizacji  wydatków  gminy  za  rok  2014. 

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

 
Dział  Nazwa  działu    Plan          Wykonanie              % 
====================================================================   
  010      Rolnictwo i  łowiectwo              5.947.939,63      5.241.073,38          88,12  

   400     Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 
    elektryczną, gaz i wodę          3.887.414          3.449.449,22      88,73 

  600  Transport  i  łączność              7.928.394          7.758.252,46          97,85  

   630     Turystyka                  2.750      2.750,00        100,00 

  700     Gospodarka  mieszkaniowa        1.015.100          1.005.425,68          99,05   

  710     Działalność  usługowa            112.773    90.719,72          80,44 

  750  Administracja  publiczna         4.098.614          3.761.240,23          91,77 

751 Urzędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa              115.919    86.343,65           74,49 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona  
przeciwpożarowa              447.844  311.804,59           69,62 

  757  Obsługa długu publicznego             222.376             175.970,43           79,13 

  758  Różne  rozliczenia                97.392        0                      0 

  801  Oświata  i   wychowanie   18.171.056,66        17.846.944,01           98,22 

  851  Ochrona  zdrowia              330.447             323.926,74           98,03 

  852  Pomoc  społeczna           7.645.372          7.382.014,48           96,56 

  853    Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   129.785             116.180,62           89,52  

  854  Edukacyjna  opieka  wychowawcza            339.235             279.147,23           82,29 

  900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      858.365             800.808,99           93,29 

  921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        1.448.715          1.374.313,05           94,86 

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz    
naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody     15.000      4.437,61            29,58 

  926  Kultura fizyczna i sport             941.642             935.574,08            99,36 

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

                RAZEM  :    53.756.133,29      50.946.376,17          94,77 
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Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco : 

 

010  Rolnictwo  i  łowiectwo                5.947.939,63     5.241.073,38        88,12 
 
01008   -   Melioracje  wodne              48.500            48.050,00        99,07  

  §  6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            48.500           48.050,00        99,07 
                    -  koncepcja  zbiornika retencyjnego – Sepienko  48.050,00 

01009   -   Spółki  wodne                   50.000           50.000,00      100,00  

   §  2830  -  dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
          lub dofinansowanie zadań zleconych do 
          realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym 
          do sektora finansów publicznych            50.000           50.000,00       100,00 
             dotacja dla Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich                50.000,00    

01010   -   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi    4.765.686     4.061.569,28         85,23 

    §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń        5.000           3.074,73         61,49 
            zakup wody, posiłków regeneracyjnych dla 
                 pracowników w terenie,                 3.074,73   
        4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników         220.000        214.082,99          97,31 
        4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne            13.738         13.737,61       100,00 
        4110  -  składki na ZUS               38.000         36.606,78         96,33 
        4120  -  składki na FP                 5.000           4.969,07         99,38 
        4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe       600                470,00         78,33 
        4210  -  zakup materiałów i wyposażenia            88.400          80.164,98         90,68 
            zakup  odzieży  ochronnej       2.932 
            zakup paliwa         12.162  
            zakup uszczelek do pomp i uszczelek mechanicznych   7.173 
            zakup materiałów do oczyszczalni      7.490        
                       zakup części do samochodów, koparki, ładowarki, 

               kos, kosiarki, prasy                      9.653  
             zakup środków czystości,          328,98  
             zakup środków chemicznych do oczyszczalni ścieków         26.296 
             zakup falownika         1.750  
   zakup sond hydrostatycznych       9.750 
  zakup napinacza  pneumatycznego        2.630 
       4260  -  zakup energii             445.000       367.192,02         82,52
           za energię, wodę i gaz zużyte w oczyszczalniach 

           ścieków i przepompowniach                   367.192,02      
       4270  -  zakup usług remontowych            13.934         12.210,00         87,63  
           naprawa sprzętu, przegląd agregatów, dmuchaw                   10.740 
           drobne remonty w oczyszczalniach i przepompowniach         1.470   
       4280  -  zakup usług zdrowotnych               1.000                100,00         10,00         
          badania lekarskie pracowników                               100,00  
       4300  -  zakup  usług  pozostałych                      574.000       560.655,61         97,68          

  dopłata do  ścieków                           360.750 
   nadzór techniczny nad pracą oczyszczalni       13.580 
   opłata za pakiet transmisyjny       15.644 
   usługi transportowe, usługi WUKO, wywóz osadu  
     i nieczystości stałych i płynnych                          40.915 
  sterowanie i monitoring przepompowni               17.052 
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  odmulanie  rowu       40.600 
  wykonanie rozruchu technologicznego    16.797 
  przegląd i serwis agregatów prądotwórczych, pras, dmuchaw   9.885    
  spryzmowanie osadu na oczyszczalni       8.400 
  montaż klimatyzacji w oczyszczalni Racot        2.500 
  prace elektryczne w oczyszczalniach i przepompowniach  32.700 
  usługi serwisowe, inne drobne usługi       1.832,61 

       4350  - zakup usług dostępu do sieci Internet    1.000             650,00          65,00 
       4360  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
         świadczonych w ruchomej publicznej sieci 

         telefonicznej       3.000            1.831,90          61,06 
       4370  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
         świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
                    telefonicznej       2.500          2.104,29          84,17 
       4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
  analiz i  opinii               15.000          7.738,99          51,59 
           badanie laboratoryjne ścieków                7.738,99  
       4410  -  podróże służbowe krajowe               3.000          1.353,98           45,13 

4430  -  różne opłaty i składki             160.000      154.106,12           96,32  
               ubezpieczenie Caterpilara                   941  

          opłata za szczególne korzystanie ze środowiska                  15.935 
           opłata za dostęp dojazdu do oczyszczalni   1.750  
           opłata z tyt. ustanowienia służebności i koszty 

 postępowania          888,72 
          opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń 
 kanalizacyjnych             133.776,36 

       4440  -  odpisy na ZFŚS                             5.470           5.470,00       100,00 
       4480  -  podatek od  nieruchomości           696.528        696.528,00        100,00 
       4610  -  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego     1.000                916,27         91,63 
       6050  -  wydatki  inwestycyjne jedn. budżetowych            1.850.262    1.291.515,00         69,80 
           budowa kanalizacji sanitarnej  w  Kurowie                  789.460,20   
           budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew II Etap     13.817,92 
           budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew III Etap    410.786,88 
           budowa kanalizacji sanitarnej w N. Oborzyskiach – projekt     77.450 
        6057 -  wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                460.916        460.915,26        100,00    
            budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew II Etap     460.915,26           
        6059 -  wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych                  81.338          81.337,99         100,00 
            budowa kanalizacji sanitarnej Wyskoć - Turew II Etap      81.337,99 
        6060 -  wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych          30.000           15.837,69          52,79 
             zakup pompy zatapialnej            6.987,69 
  zakup zasuwy nożnej do Racotu       8.850 
        6230 -  dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
          dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji  
           i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych  
           do sektora finansów publicznych               51.000          48.000,00          94,12 
              dofinansowanie budowy przydomowych  
                         oczyszczalni  ścieków            48.000,00  

01030  -  Izby  rolnicze              32.647         32.361,05         99,12  

   §  2850  -  wpłaty  gmin na rzecz izb rolniczych w 
          wysokości 2% uzyskanych wpływów z 
          podatku rolnego              32.647         32.361,05         99,12 
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01095   -  Pozostała  działalność    1.051.106,63    1.049.093,05         99,81 

     §  4110  -  składki  na  ZUS               2.191             2.190,02          99,96 
         4120  -  składki  na  FP                   190             188,20          99,05 
         4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe             15.015        15.015,00        100,00 
         4210  -  zakup materiałów i wyposażenia         1.439,64           1.439,64       100,00   
         4260  -  zakup energii                 1.000           1.000,00       100,00 
         4300  -  zakup usług pozostałych             10.410          10.399,20         99,90 
             przewóz rolników na wycieczki szkoleniowe               9.989,20 
  koszty związane z wypłatą podatku od akcyzy            410 
         4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
             telefonicznej         129              129,00       100,00 
         4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
  analiz i opinii      2.000                  0                 0 
  badanie gleb na zawartość składników mineralnych - nie było zgłoszeń.  
         4430  -  różne  opłaty i składki              1.018.731,99    1.018.731,99       100,00 
  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie 
  oleju napędowego wykorzystywanego do 
  produkcji rolnej          1.018.731,99  

400       Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 
       gaz  i  wodę         3.887.414    3.449.449,22         88,73  

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

40002  -  Dostarczanie  wody        3.887.414       3.449.449,22         88,73 

     §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       5.000          3.324.73          66,49 
  zakup wody dla pracowników posiłków regeneracyjnych  1.329,73 
  wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży                1.995,00 
        4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników        286.400      256.215,91          89,46 
        4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne           20.200           18.088,30           89,55    
        4110  -  składki  na  ZUS             52.900        47.346,06          89,50           
        4120  -  składki  na  FP                7.600          5.788,48          76,16 
        4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe              2.500          2.500,00         100,00 
        4210  -  zakup materiałów i wyposażenia         119.042       103.682,06          87,10 
             zakup programu KOBRA                   2.275  
  zakup wodomierzy             21.714 
  zakup materiałów do usuwania awarii            9.672 
  zakup paliwa             40.194 
  zakup środków chemicznych na potrzeby oczyszczalni    7.813 
  zakup odzieży ochronnej              3.980   
  zakup części do naprawy samochodów, sprzętu                8.930    
  zakup materiałów na potrzeby wodociągów           9.104,06    
        4260  -  zakup  energii         1.000.000       884.564,92          88,46 
             zakup wody dla mieszkańców gminy        630.328,52 
             za energię           254.236,40 
        4270  -  zakup usług remontowych            83.640         18.870,20         22,56 
             wykonanie włazów do zbiorników retencyjnych  

    SUW  Katarzynin                12.800 
              naprawa samochodu i pompy           6.070,20            
        4280  -  zakup usług zdrowotnych              1.000              170,00         17,00      
        4300  -  zakup usług pozostałych          128.000          98.613,84         77,04 
  usługi  pocztowe              3.020 
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             wykonanie  map              7.507 
  instalacja monitoringu telewizyjn. SUW Mikoszki         11.525 
  usuwanie awarii sieci wodociągowych             5.644 
  wykonanie prac elektrycznych w hydroforniach               7.220 
  opłata za dozór techniczny              4.471 
  nadzór nad programem WODA            2.460 
  wymiana silnika sprężarki             4.797  
  budowa sieci wodociągowej w St. Luboszu         23.800 
  odmulanie rowu odprowadzającego wodę           3.050  

            usługi transportowe, koparką, dźwigiem, WUKO         6.605 
 przegląd techniczny sprężarek i agregatów          8.710 
  za nadzór techniczny hydroforni           3.672 
 wykonanie prac w hydroforniach            6.132,84     

         4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet        3.000          1.400,00          46,67 
         4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
             świadczonych w ruchomej publicznej sieci  

  telefonicznej              6.000          5.235,85          87,26      
         4370  -  opłaty z tyt. zakupu  usług telekomunikacyjnych 
  świadczonych w  stacjonarnej publicznej sieci 
  telefonicznej                 1.700          1.450,04          85,30 
         4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
  analiz  i  opinii              25.000        19.755,36          79,02 
    badanie laboratoryjne wody             19.755,36  
         4410  -  podróż służbowe krajowe             15.000           6.184,07         41,23
   wypłacone ryczałty samochodowe pracowników 
    hydroforni                 6.184,07         
         4430  -  różne opłaty i składki              75.000          62.147,09         82,86 
  opłata za korzystanie ze środowiska           45.650 
  opłata za zajęcie pasa drogowego             5.745,09  
             ubezpieczenie pojazdów               3.397  
  opłata za ustanowienie służebności przesyłu           7.355 
          4440  -  odpisy  na  ZFŚS                 7.658          7.658,00         100,00    
          4480  -  podatek od nieruchomości           267.360        267.352,00        100,00 
          4610  -  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.000            3.020,77           75,52 
          6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     645.983        529.761,14           82,01  
     rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach       109.966,79 
     przebudowa rowu melioracyjnego Nowy Lubosz 

         Kurza Góra              174.543,94 
     budowa sieci wodociągowej Wławie - Granecznik        180.000,00 
                budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze                    7.500,00  
     budowa sieci wodociągowej w St. Oborzyskach   5.000,00  
     przebudowa sieci wodociągowej Łagiewniki 

        - Bonikowo – projekt      4.600,00 
   budowa przyłącza wodociągowego, światłowodowego 
         i energetycznego dla studni S2 w Katarzyninie 48.150,41 

          6057  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     481.440         481.439,50       100,00 
   rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach           481.439,50 
          6059  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     608.991         608.990,10       100,00  
   rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach            608.990,10 
          6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.       40.000           15.890,80         39,73 
       zakup sprężarki śrubowej                12.358,00 
       zakup pompy dozującej       3.532,80  
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600  Transport  i  łączność                    7.928.394       7.758.252,46       97,85 
 
60014  -  Drogi publiczne  powiatowe             23.000           23.000,00      100,00 

  §  6300  -  dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
         między jednostkami samorządu terytorialnego 
         na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 

        i zakupów inwestycyjnych             23.000          23.000,00       100,00 
          dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kościanie 
          na przebudowę chodnika wraz z zatoką w Sierakowie          23.000,00 

60016  -  Drogi  publiczne  gminne                    7.905.394     7.735.252,46         97,85 

  §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          4.000              2.993,92        74,85 
           zakup  wody i posiłków  regeneracyjnych                           2.993,92     
      4010  -  wynagrodzenie osobowe pracowników                112.844        111.515,85         98,82 
      4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne             5.825            5.824,13         99,99 
      4110  -  składki  na  ZUS                          20.450            19.896,80         97,29 
      4120  -  składki  na  FP                3.150            3.140,27         99,69 
      4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe              2.500             2.500,00       100,00 
          umowa zlecenie – utrzymanie zieleni i porządku 
  w Starych Oborzyskach - FS               2.500,00   
      4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                    123.550          43.639,28         35,32 
          zakup materiału na remonty dróg gminnych                        8.128 
  w tym  zakup gruzu droga Mikoszki -  FS    4.000 
          zakup tablic i znaków drogowych            20.200 
          zakup odzieży ochronnej dla pracowników             3.140 
          zakup kosy FS 460                3.039 
          zakup materiałów na remonty przystanków autobusowych    1.860 
          zakup materiałów na remont mostu    2.027  
          zakup pojemnika na piasek – FS  Racot                  3.090    
          zakup blachy, worków na śmieci, żyłki, środków  

           chemicznych, paliwa, części do kos, inne zakupy                2.155,28 
    w tym drobne zakupy z FS     -   1.118,11        

      4270  -  zakup usług remontowych                       145.441          141.145,82         97,05 
           remont cząstkowy dróg gminnych              49.204,86  
           remont chodnika i kanalizacji deszczowej St. Oborzyska     42.609,64 
           remont  chodnika   w  Widziszewie-  FS             25.441 
           remont chodnika w Turwi   -  FS              12.000 
           remont chodnika w Witkówkach  -  FS    7.995,52  
           remont wjazdu na cmentarz      2.764,80 
           naprawa przystanków, barierek     1.130 
        4280  -  zakup  usług  zdrowotnych                250   250,00       100,00   
        4300  -  zakup usług pozostałych                    375.235       296.901,06         79,12 
            odśnieżanie  dróg gminnych i posypywanie solą                 24.493 
            zakup piasku na zimę      8.960 
  wycinka  drzew  i krzewów  przy  drogach             21.602,49 
  wykonanie znaków drogowych i tablic   1.053,50  
             transport żużla, piasku tłucznia, konstrukcji            17.244   
       w  tym  płatne  z  FS   -  860 zł.  
             profilowanie dróg              109.825 
     w tym płatne  z  FS  -   1.995,80  
  inwentaryzacja nawierzchni dróg    2.214  
                        wykonanie badania do przebudowy ulic   3.505,50 
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             wykaszanie traw na poboczach    5.996 
             wykonanie koncepcji kanalizacji deszcz. W Kurzej Górze  4.920 
  sprzątanie przystanków autobusowych            18.223  
  wykonanie nawierzchni drogi w Nowym Dębcu  -  FS 7.800 
  przełożenie chodnika w Starych Oborzyskach  -  FS 8.000  
  wykonanie dokumentacji technicznej   6.150 
  wykonanie pylonu               21.402 
  wykonanie przystanku autobusowego i barierek drogowych  3.060 
  wykonanie instalacji elektrycznej w Nacławiu -  FS             5.383  
  usługa  ładowarką      3.136 
  wykonanie odwodnienia w Kiełczewie   1.545 
             wywóz odpadów i inne drobne prace            22.388,57  
        4430  -  różne  opłaty  i  składki      335              335,00        100,00 
  oplata  za korzystanie ze środowiska         335,00  
        4440  -  odpisy  na  ZFŚS              4.513           4.513,00        100,00 
        6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     6.107.843    6.103.140,32           99,92  
  przebudowa ulicy Sosnowej i Torowej w Kiełczewie      828.089,55 
  przebudowa ulicy Leśnej w Starym Luboszu                 4.209.907,41 
  przebudowa  drogi Nowy Dębiec – Osiek           566.091,25 
  budowa ścieżki rowerowej Pianowo  -  Stare Oborzyska   285.968,81 
  przebudowa ulicy Lipowej w Widziszewie - projekt          15.990 
  przygotowanie dokumentacji budowy drogi w Kurzej Górze     83.943  
   przygotowanie dokumentacji budowy ul. Wodnej w Racocie     20.000 
  przygotowanie dokumentacji odwodnienia ul. Łąkowej 

     w Starych Oborzyskach       7.995  
  utwardzenie ulicy Poprzecznej w Pelikanie   32.262,84 
       w  tym płatne  z  FS  -   3.357 
  utwardzenie ulicy Malinowej w Racocie   13.990,02 
  utwardzenie ulicy Łąkowej w Racocie              10.740,36 
  utwardzenie ulicy Krótkiej w Nowym Luboszu  11.468,52 
  utwardzenie ulicy Sosnowej w Nowym Luboszu   16.693,56 
        6057  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      244.000        244.000,00        100,00 
  budowa ścieżki rowerowej Pianowo - St. Oborzyska    244.000,00 
        6059  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych      254.138           254.137,01         100,00 
  budowa ścieżki rowerowej Pianowo - St. Oborzyska     254.137,01  
        6060  -  wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.          11.320             11.320,00         100,00  
  zakup wiaty przystankowej w Kurowie   -  FS  5.000 
  zakup wiaty przystankowej w Nacławiu   -  FS  6.320 
        6300  -  dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
           miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 
           na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
           i  zakupów  inwestycyjnych          490.000         490.000,00       100,00 
  pomoc finansowa na budowy dróg: 
     Powiat Kościański      40.000 
     Gmina Czempiń      70.000 
     Miasto Kościan               380.000  

630       Turystyka                2.750             2.750,00       100,00 
 
63003   -  Zadania w zakresie upowszechniania turystyki         2.750             2.750,00       100,00 

      §  4270  -  zakup usług remontowych               1.800             1.800,00       100,00 
              współudział w przygotowaniu rajdu PTTK               1.800,00 
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4300 -  zakup usług pozostałych                 950                 950,00       100,00 
                oznakowanie szlaków turystycznych      950,00 

700    Gospodarka  mieszkaniowa       1.015.100         1.005.425,68        99,05 
 
   70005   -   Gospodarka gruntami i nieruchomościami     1.015.100       1.005.425,68        99,05 

     §  4300  -  zakup usług pozostałych          144.920          135.615,69        93,58 
   ogłoszenie w prasie               7.091  
   wypisy i sporządzenie aktów notarialnych, zakup       
                         znaków skarbowych                               50.724,69  
   wznowienie punktów granicznych            1.722  
   prowizja transakcji na rzecz Suer Polska          44.440 
   podział  i wycena  działek            31.638 
         4520  -  opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

             terytorialnego          180                179,90        99,94 
               opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu      179,90          
         6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.        870.000         869.630,09       99,96  
      wykup gruntu do gminnego zasobu nieruchomości     869.630,09  

  710     Działalność  usługowa          112.773           90.719,72        80,44 
 
     71004  -  Plany zagospodarowania przestrzennego             47.000              36.389,86        77,43    

      §  4300  -  zakup usług pozostałych             44.000           33.432,86        75,98 
              opracowanie planów zagosp. przestrzennego,    
    przygotowanie projektów decyzji o warunkach 
               zabudowy, ogłoszenia w prasie                            33.432,86 
          4610 -  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  3.000  2.957,00        98,57 

     71014  -  Opracowania geodezyjne i kartograficzne            18.000           13.933,50        77,41 

      §  4300  -  zakup usług pozostałych                        18.000           13.933,50        77,41
     wykonanie dokumentacji geodezyjnych, 
       podział nieruchomości              13.933,50 

      71035   -   Cmentarze              47.773           40.396,36        84,56 

       §   4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              2.520             1.800,00        71,43  
4210  -  zakup materiałów i wyposażenia             3.000             1.524,00        50,80 
     w tym zakup pomieszczenia na cmentarz  

     w Racocie   płatne  z  FS   -  1.480 
4260  -  zakup  energii       350      211,69        60,48 
4270  -  zakup usług remontowych              1.500                      0               0 
4300  -  zakup usług pozostałych            37.403             33.860,67         90,53 
    wywóz nieczystości stałych               6.198,72 
    opłata za gospodarowanie odpadami i dzierżawa 

    kontenerów na cmentarzach    5.558,18    
               pełnienie obowiązków gospodarza  cmentarza                  2.400 
    wykonanie chodnika na cmentarzu w N. Luboszu  - FS    16.703,77 
     utwardzenie terenu pod kubły – cmentarz Racot -  FS      3.000  
4480  -  podatek od nieruchomości    3.000              3.000,00      100,00 

  750      Administracja  publiczna                  4.098.614        3.761.240,23        91,77 
   
   75011   -   Urzędy  wojewódzkie                       108.072        108.072,00       100,00      
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     §   4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                  88.400          88.400,00       100,00 
          4110  -  składki na ZUS                        17.507          17.507,00       100,00 
          4120  -  składki na FP                           2.165            2.165,00       100,00 

   75022   -   Rady  gmin                       143.130           132.875,83        92,84 

     §  3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych               128.130        118.120,00         92,19 
  diety radnych            118.120,00       
         4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe                 584                584,00       100,00 
         4210  - zakup materiałów i wyposażenia             8.000            7.799,03        97,49 

             zakup kwiatów, art. na posiedzenie komisji i sesji RG,     
              zakup  prasy dla radnych,               6.261,53 

  zakup programu Legiuslator     1.537,50   
         4300  -  zakup usług pozostałych               5.916            5.872,80        99,27 
   objazd radnych po gminie, zakup kwiatów 
   wpisowe na turniej                2.574,80 
   udział w szkoleniu Przewodniczący Rady      798 
   spotkanie radnych po zakończeniu kadencji Rady              2.500               
         4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
   telefonicznej          500                500,00       100,00 

   75023   -   Urzędy  gmin                      3.358.187      3.055.742,31         90,99 

   §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  4.000             3.517,97         87,95  
            dopłata do okularów ochronnych, zakup wody 
  dla pracowników, ekwiwalent za pranie i odzież             3.517,97   
       4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników                  2.050.000      1.913.132,14         93,32 
       4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne           141.716         141.715,30       100,00 
       4110  -  składki na ZUS                         344.850         316.530,25         91,79 
       4120  -  składki na FP                33.600           24.166,65         71,92 
       4140  -  wpłaty na  PFRON               40.000           34.778,00         86,95 
       4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                76.750           76.745,20         99,99 
           osoby zatrudnione na umowy zlecenia                                76.745,20   
       4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                      150.000         131.559,52          87,71 
                  zakup art. biurowych              38.447,66 

          zakup środków czystości,                          9.480,65            
           zakup  wyposażenia do biur, komputerów           30.026,26  
           zakup paliwa do samochodów służbowych                      18.480,84  
           zakup  części do samochodów, opon i inne zakupy          22.508,69    
           zakup prasy, broszur, czasopism             12.615,42 
       4260  -  zakup  energii              55.000           35.909,33         65,29 
  zakup  energii elektrycznej, gazu i wody           35.909,33    
       4270  -  zakup usług remontowych              7.000             2.719,05         38,84       

naprawy i przeglądy techniczne samochodów,   
 naprawa ksera, systemu alarmowego, konserwacja                    

           centrali telefon., alarmu,                        2.719,05  
        4280  -  zakup usług zdrowotnych                             2.000             1.380,00         69,00 
           badania lekarskie pracowników               1.380,00             
        4300  -  zakup usług pozostałych                     317.462         254.189,07         80,07 

     opłata RTV, wywóz nieczystości, opieka autorska      
     nad programami, koszty egzekucyjne,  mycie 
     samochodów, wykonanie pieczątek, 
       inne  usługi                      48.748,56 
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               usługi pocztowe               51.592,61 
             przygotowanie projektu WPF             11.439 
  zastępstwo adwokackie     3.444 
            abonament i aktualizacja programów             13.338 
            czyszczenie  klimatyzacji                   3.111,90  
            opłata za zarządzanie siecią informatyczną   3.542,40    
            przeprowadzenie audytu wewnętrznego                       12.300 
               konsultacje z pracownikami  WOKiSS   3.940 
            usługi  prawne i informatyczne             87.912  
            opłata za prowadzenie konta bankowego              8.400 
            opłata czynszu za dzierżawę parkingu   6.420,60  
4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet             8.500              6.688,74         78,69 
4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
            świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
             telefonicznej                7.000            5.621,50         80,31 
4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 

      świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
      telefonicznej              16.000           14.463,36        90,40 

4410 -  podróże służbowe krajowe             10.000             9.467,99        94,68 
    ryczałty samochodowe, delegacje służbowe   9.467,99 

        4430  -  różne opłaty i składki                        25.000           20.658,00        82,63 
  ubezpieczenia samochodów                1.554 
             ubezpieczenie Urzędu              19.104   
        4440  -  odpisy  na  ZFŚS                        43.309           43.309,00      100,00 
        4610  -  koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  11.000              8.174,94       74,32 
        4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
  korpusu służby cywilnej             15.000           11.016,30        73,44 

75075   -   Promocja jednostek samorządu terytorialnego      149.400           142.936,18        95,67     

     §  4170  -  wynagrodzenia bezosobowe             13.220            13.220,00        100,00 
  wypłaty umów-zlecenia dot. promocji gminy  13.220 
         4210  -  zakup materiałów i wyposażenia            35.000            28.722,56          82,06 
  zakup Orędownika Samorządowego           21.420 

            zakupy na dożynki gminne i spotkanie noworoczne           7.302,56        
        4300  -  zakup usług pozostałych            99.180          99.136,32         99,96 
  wydatki związane ze spotkaniem noworocznym                36.750,87 
  wydatki związane z dożynkami gminnymi                         23.453 
  wdrażanie serwisu informatycznego             14.760  
  wykonanie koncertu zespołu              10.000 
  przygotowanie filmu „Ocalić od zapomnienia”                   3.690 
  obsługa techniczna „Powitanie lata”    6.500  
  przygotowanie kalendarzy gminnych   2.998,43 
  inne drobne usługi         984,02   
        4430  -  różne  opłaty i składki               2.000             1.857,30         92,87 
            opłata składki ZAIKS za dożynki gminne   1.857,30 

 75095   -   Pozostała  działalność                      339.825        321.613,91         94,64  

     §  2900  -  wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 
  jednostek samorządu terytorialnego oraz 
  związków gmin lub związków powiatów  
  na dofinansowanie zadań bieżących                      31.652          31.652,00        100,00 
  wpłaty członkowskie na rzecz związków gmin 
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  Międzygminny Związek Turystyczny 
 „Wielkopolska Gościnna” Pępowo           31.652,00 

         3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych              136.970           136.970,00         100,00 
  wypłata  diet sołtysom             136.970,00 
         4100  -  wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne         26.630          26.489,00          99,47 
   inkaso dla sołtysów               26.489,00 
         4110  -  składki  na  ZUS                 140               136,58          97,56 

4210 -  zakup materiałów i wyposażenia                      25.000          20.230,48          80,92    
              zakup drobnych upominków dla jubilatów,         
              kwiaty, przygotowanie spotkań, przyjęcia         
              delegacji i gości, zakup nagród na różne   
  spotkania, imprezy itp.                        16.154,23 
  zakup  gazety  sołeckiej               2.508 

zakup  flag                 1.568,25 
W paragrafie tym planowane są również środki na wydatki  reprezentacyjne Wójta Gminy. 

4300  -  zakup usług pozostałych                        24.433          24.368,85          99,74        
    zakup biletów i przewóz członków klubów do kina 
    i na wycieczki krajobrazowe               5.700 
    współfinansowane w przygotowaniu spotkań, zakup 
     wiązanek kwiatów, usługi cateringowe na spotkania 

   władz gminy z delegacjami i inne wydatki                      16.351,25 
  naprawa  sztandaru      1.000 

    koszty związane z MKZP     1.317,60  
          4430  -  różne opłaty i składki                        95.000          81.767,00         86,07 
   opłata składek członkowskich do Stowarzyszeń: 
   Stowarzyszenie Oświatowe im. D. Chłapowskiego              2.500 
   Stowarzyszenie  WOKiSS w Poznaniu   10.350  
   Stowarzyszenie  „Lokalna Grupa Działania”                       30.342 
              Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości                   15.575 
    Stowarzyszenie  „Centrum Rozwoju Gminy Kościan”       15.000   
               Stowarzyszenie  Wielkopolska Gościnna                              8.000 

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli 
    i ochrony prawa oraz sądownictwa         115.919          86.343,65        74,49 

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

  75101   -   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
    kontroli  i  ochrony  prawa             2.640            2.640,00       100,00    

      §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia              1.440            1.440,00       100,00 
          4260  -  zakup  energii                   600               600,00       100,00 
          4300  -  zakup  usług  pozostałych      300    300,00       100,00  
          4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
telefonicznej                    300               300,00       100,00  

75109     -   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
                    burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda 
                    gminne, powiatowe i wojewódzkie                           86.021             56.447,13         65,62 
 
       §  3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych                 52.365           31.910,00         60,94 
  wypłata diet dla członków Komisji      31.910 
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników            17.128           14.008,00         81,78 
    wynagrodzenie za przeprowadzenie wyborów     14.008 
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 4110  -  składki  na  ZUS       1.991   1.455,48         73,10 
 4120  -  składki  na  FP          375                   75,72        20,19 
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe     3.870   2.460,00         63,57 
    wynagrodz. za przygotowanie lokali wyborczych 
     i  za  obsługę informatyczną         2.460 
 4210  -  zakup materiałów i wyposażenia     1.400   1.200,00         85,71 
    zakup  art. papierniczych, paliwo                        1.200 
 4260  -  zakup  energii          300      300,00       100,00 
 4300  -  zakup  usług  pozostałych      7.200   4.396,05         61,06 
     wykonanie kart wyborczych, obwieszczeń, 
     obsługa  informatyczna        4.396,05 
 4410  -  podróże służbowe krajowe      1.392                 641,88         46,11 

75113    -  Wybory do Parlamentu Europejskiego                       27.258           27.256,52        99,99 

       §  3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych  13.300           13.300,00      100,00 
  wypłaty diet członkom Komisji       13.300 
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników    7.818             7.818,00        100,00 
           4110  -  składki  na  ZUS       1.344             1.343,93          99,99 
           4120  -  składki  na  FP            99        98,51         99,51                         
           4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe      1.810   1.810,00       100,00  
    przygotowanie lokali wyborczych, obsługa informat.             1.810 
           4210  -  zakup materiałów i wyposażenia        770           770,00       100,00  
     zakup art. biurowych, worki, taśmy            770 
           4260  -  zakup  energii           200        200,00       100,00 
           4300  -  zakup usług pozostałych      1.271   1.270,91         99,99 
    usługa informatyczna, wykonanie urny         1.270,91 
           4410  -  podróże  służbowe krajowe         646       645,17         99,87 

754    Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  447.844    311.804,59          69,62 
======================================================================= 

 75405   -   Komendy powiatowe Policji               51.000           50.996,05          99,99 

       §  4210  - zakup materiałów i wyposażenia            14.620           14.616,05          99,97 
           4300  - zakup  usług  pozostałych                  380                380,00        100,00 
           6170  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 
  na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
  inwestycyjnych                  36.000           36.000,00        100,00 
     dofinansowanie do zakupu samochodu      36.000 

75412  -  Ochotnicze  straże  pożarne                      288.404         243.194,74          84,32 

       § 2710 -  dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
            między jednostkami samorządu terytorialnego 
            na dofinansowanie własnych zadań bieżących        15.000           15.000,00        100,00 
   dotacja dla orkiestry OSP         15.000 
          2820 -  dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 
  dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 
  stowarzyszeniom                          25.534              25.533,04       100,00 
Dotacje przekazane dla gminnych jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego 
           3020 -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń    30.000                   0                  0 
Środki przygotowane  na wypłatę wynagrodzenia za udział strażaków w pożarach pozbawionych 
wynagrodzenia w pracy. 
          4110 -  składki  na  ZUS               1.850             1.751,07         94,65 
          4120 -  składki  na  FP        220     205,82         93,55 
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          4170  -  wynagrodzenia bezosobowe            22.800           22.350,00         98,03 
    wynagrodzenie kierowców OSP            22.350 
          4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                       74.800           68.047,72         90,97 
    zakup paliwa                21.728 
    zakup części do samochodów             14.914 
    zakup kalendarzy, nagród na zawody,              6.483,92  
    zakupy na spotkania i zawody strażackie                            4.111 
    zakup umundurowania dla strażaków    4.597 
               zakup  książek  „Ochrona p.poż.”     3.150 
    zakup kostki do utwardzenia przy OSP  Bonikowo  -  FS   7.747,08 
    zakupy na wyposażenie remiz OSP                 5.316,72 
        w tym płatne z FS  -  1.396,05  
          4260  -  zakup  energii                                  35.645           33.636,20         94,36 
      zużycie gazu, prądu, wody w strażnicach            33.636,20 
          4270  -  zakup usług remontowych                        8.000             3.083,40         38,54 
    naprawy i przeglądy techniczne samochodów,              
                 naprawa motopomp      3.083,40 

4300  -  zakup usług pozostałych             62.200           61.871,26         99,47 
    wpłata członkowska – udział w zawodach     3.500  
    szkolenie z zakresu ochrony p.poż.                4.652 
    opłata  za kurs KPP i kat. C      7.230  
    udział w seminarium i kursach                2.460  
    przeniesienie syreny na słup      5.446 
    przewóz uczestników obozu     2.250 
    legalizacja aparatów i butli      8.164  
    przeglądy techniczne samochodów i sprężarek              8.630 
  przygotowanie spotkań,  przewóz strażaków, oprawa 
  muzyczna i konsumpcja na imprezach strażackich 
  inne drobne wydatki                        19.539,26 

          4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
    telefonicznej               1.500               862,23          57,48 
          4430  -  różne opłaty i składki                           10.855          10.854,00          99,99 
                          ubezpieczenie drużyn młodzieżowych                      10.854,00 

75414   -   Obrona  cywilna              15.000          12.580,49          83,87 

       §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          10.000            9.734,95          97,35 
              zakup nagród na konkursy, zakup filmów,  

   przygotowanie spotkań i konkursów, leków  
  do apteczki, prasy fachowej inne  zakupy             9.734,95 

           4300 -  zakup usług pozostałych              3.000             1.927,39          64,25 
    naprawa sprzętu i gaśnic, usługa transport.           1.927,39     
           4360 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
   telefonicznej                 1.000                  761,15          76,12 
           4430 -  różne opłaty i składki               1.000                157,00         15,70 
   ubezpieczenie uczestników obozu               157,00 

75421   -    Zarządzanie  kryzysowe                       93.440             5.033,31           5,39    

       §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia             5.050     5.033,31         99,67 
           4810 -  rezerwy              88.390                    0               0  
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 757         Obsługa  długu  publicznego           222.376         175.970,43         79,13 
     
 75702   -   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 
  jednostek  samorządu  terytorialnego         222.376         175.970,43         79,13       

       §  8110  -  odsetki od samorządowych papierów wartościowych 
     lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu  

               terytorialnego  kredytów i pożyczek        222.376         175.970,43         79,13 
        spłata  odsetek od zaciągniętych pożyczek 
         i  kredytu            175.970,43 

758         Różne  rozliczenia             97.392                   0               0 
 
75818   -  Rezerwy ogólne i celowe                          97.392                  0            0    

       §  4810  -  rezerwy              97.392                  0            0 

 801         Oświata  i  wychowanie           18.171.056,66      17.846.944,01         98,22 
 
 80101   -   Szkoły  podstawowe              9.267.628,66        9.062.889,72         97,79 

       §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  359.017        358.413,38          99,83 
3240  -  stypendia  dla  uczniów            11.080          11.080,00        100,00 
4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników            5.464.111       5.416.260,58          99,12           
4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne         423.620        423.609,98        100,00 

           4110  -  składki  na  ZUS        1.078.018     1.032.696,89          95,80 
           4120  -  składki  na  FP           135.734        111.039,73          81,81 
           4170  -  wynagrodzenia bezosobowe            63.857          63.766,78          99,86 
           4210  -  zakup materiałów i wyposażenia    324.029,41        323.857,38          99,95 
           4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 

    i książek          85.847,25          85.360,75          99,43 
           4260  -  zakup  energii            284.047        283.506,33          99,81 
           4270  -  zakup usług remontowych          419.832        336.105,59          80,06 
           4280  -  zakup usług zdrowotnych              5.640            5.639,00          99,98 
           4300  -  zakup usług pozostałych          201.481        200.918,35          99,72 
           4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet                      2.156            2.155,32          99,97 
           4360 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
  świadczonych w ruchomej publicznej sieci  

telefonicznej                 5.792            5.789,53          99,96 
           4370 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych  
  świadczonych w  stacjonarnej publicznej sieci 
   telefonicznej              10.252            9.752,29          95,13 
           4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
   analiz  i  opinii                1.791              1.790,52          99,97 
           4410  -  podróże służbowe krajowe               9.050             8.919,32         98,56 
           4430  -  różne opłaty i składki                       5.353             5.347,00          99,89 
           4440  -  odpisy  na  ZFŚS            372.796        372.796 ,00        100,00    
           4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu  służby cywilnej    4.125             4.085,00          99,03  

Środki przekazano dla szkół na działalność w następujących wysokościach :  
    -  Bonikowo                              1.197.854,16 zł. 
   W/w środki rozdysponowano na : 
 -  płace i pochodne od płac  983.155,85 zł. w tym nagroda jubileuszowa  -  kwota   
                                                                                         25.949,15 zł, 
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 -  wypłacono stypendia uczniowskie na kwotę     1.120 zł.    
 -  umowy-zlecenia - opieka w czasie dowozu       13.782 zł.   
 -  dokonano zakupów na kwotę     37.940,44 zł. na: 
                  środki czystości, art. kancelaryjne, prenumeratę prasy, druków   9.259,96 zł.  
                  zakup notebuka, projektorów, ekranów sufitowych    17.724,72 zł.  
                  zakup mleka  1.154,54 zł 

      zakup części do ksera, tonerów    9.801,22 zł. 
-  zakup pomocy dydaktycznych                 4.253,65 
-  opłata za zużytą energię, wodę i gaz       32.290,53 zł.  

            -  wykonano remonty na kwotę     32.708,09 zł.  – wymiana drzwi zewnętrznych, malowanie   
                                                                                               pomieszczeń,  

-  badania lekarskie     100 zł.  
-  pozostałe usługi  wydano    40.416,02 zł.  na: 
        wywóz nieczystości, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej, opłaty pocztowe i RTV,     
             wyjazdy na basen na kwotę          3.482 zł.  
        dostęp do sieci Internet i aktualizacja programu „PROGMAN”      4.747 zł., 
-  opłata za korzystanie z sieci Internet     636,36 zł.  
-  opłaty za rozmowy telefonii komórkowej      1.171,07 zł. 
-  opłaty za rozmowy telefonii stacjonarnej        406,07 zł. 
-  podróże służbowe                  125,08 zł. 
-  ubezpieczenie szkoły    660,00 zł. 
-  odpis na ZFŚS           47.979 zł. 
-  szkolenia  pracowników      1.110 zł.   

-  Kiełczewo     2.449.576,75 zł  
  W/w  środki rozdysponowano na : 
 -  płace i pochodne od płac  1.943.284,34 zł. w tym  5 nagród jubileuszowych  21.758 zł. 
 -  wypłacono stypendia uczniowskie    2.280 zł. 
 -  umowa-zlecenie na prowadzenie zespołu folklorystycznego   26.607,00 zł.  
 -  zakupiono towaru na kwotę     136.469,16 zł. w tym :  
     zakup  mebli, sprzętu i komputerów       66.515 zł 
  zakup  środków czystości       14.352 zł.  

zakup art. kancelaryjnych, zakup prasy, inne zakupy  na  kwotę    55.602,16 zł.   
            -  zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę     10.855,94 zł.  

-  opłata za zużytą energię, wodę i gaz      86.031,63 zł.  
-  dokonano remontów na kwotę       75.400,65 zł. w  tym: 
 prace remontowe  - naprawa dachu i malowanie    65.767 zł. 
 różne  przeglądy sprzętu                 9.633,65 zł.     
 -  badania lekarskie    1.020 zł.  
 -  na  pozostałe usługi wydano    59.132,68 zł., na : wywóz nieczystości, przewozy 
     uczniów  na zawody sportowe, usługi kominiarskie, usługi serwisowe, wyjazdy na basen,  
     wywóz nieczystości, naprawy w szkole 
-   opłata za korzystanie z Internetu     356,96 zł. 
 -  opłata za rachunki telefonii komórkowej    1.739 zł. 
 -  opłata za rachunki telefonii stacjonarnej    2.908,62 zł. 
 -  delegacje służbowe      3.305,77 zł.  
 -  ubezpieczenie szkół     1.515 zł. 
 -  odpisy na ZFŚS     97.900 zł.    
 -  udział w szkoleniach pracowniczych     770 zł. 

  -  Stary Lubosz       1.325.701,32 zł.   
     W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac   1.038.500,15 zł.  
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   -  wypłacono stypendia na kwotę        2.340 zł., 
   -  dokonano  zakupów na  kwotę      70.513,72 zł. w tym :  
           zakup komputerów, drukarki, mebli do klas, tonera       55.919,32 zł.  
           zakup środków czystości     1.137 zł. 
            zakup  mleka  2.560 zł.  
           zakup art. biurowych, środków czystości, prenumerata prasy, czasopism,  
                     materiały do remontów pomieszczeń oraz inne drobne zakupy na  kwotę   10.897,40 zł. 
    -  zakup pomoce dydaktyczne  na kwotę      55.009,88 zł.  
        zakup komputerów i projektorów do klas, tablica multimedialna, pomoce dla klas I. 
   -  opłata za zużytą energię, wodę i gaz      57.715,31 zł.  
   -  dokonano remontów na kwotę      4.424,79 zł. -  przegląd  gaśnic, ksera, remont okien,  
   -  za badania lekarskie    740 zł.  
   -  pozostałe  usługi      36.700,24 zł. w tym:  
                    naprawa- serwis ksera, komputerów, pralki     7.902 zł.  
          instalacja sieciowa, montaż sprzętu multimedialnego     6.826,80 zł. 
          instalowanie projektorów      3.250 zł.               
          bilety  na  basen  i  transport    2.680 zł.  
          porządkowanie  terenu    3.000 zł.  
          mycie i konserwacja podłóg       2.335 zł.    
                     wywóz nieczystości, opłaty pocztowe,  serwis programów     10.706,44 zł. 
   -  za korzystanie z Internetu      622 zł. 
   -  opłata za rachunki telefonii komórkowej    1.790,90 zł. 
     -  opłata za rachunki telefonii stacjonarnej      1.931,78 zł.  
    -  przegląd gaśnic, pieców, kominów – wydanie  ekspertyz     1.340,52  zł. 
   -  delegacje służbowe        519,03 zł.  
   -  ubezpieczenie klasy internetowej     1.835 zł.  
   -  odpisy na ZFŚS    50.423 zł.   
   -  udział w szkoleniach             1.295 zł.    

 -  Stare Oborzyska            1.214.291,53 zł.  
    W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac   1.079.321,49 zł. w tym  nagroda  jubileuszowa  -  4.352,67 zł. 
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie    2.160 zł.  
   -  wypłacono umowy-zlecenia      8.500 zł. 
   -  na zakupy wydano     26.957 zł. w tym na:  

        prenumeratę prasy i czasopism    1.282,83 zł. 
        zakup komputerów i projektorów do klas, drukarki    8.974,56 zł.  

         zakup środków czystości, tuszy i tonerów, farb do malowania materiały do woźnego, art.  
                       kancelaryjne, świadectwa, dzienniki    14.615,15 zł.     
         zakup mleka i jogurtów       2.084,46 zł.  
   -  zakup pomocy dydaktycznych  na kwotę      6.356,52, zł. zakupiono :  książki,  
                    pomoce dydaktyczne, prenumeraty dla dzieci,  
   -  dokonano  remontów na kwotę     147,60 zł. w tym: remont ksera i alarmu,  
   -  badania lekarskie        480 zł. 
              -  wydatki na pozostałe  zakupy  kwota     25.256,78 zł.    
       opłaty pocztowe, monitorowanie szkoły, przewóz dzieci na zawody, konkursy, 
                    wyjazd dzieci na basen (bilety, instruktor, autobus)    10.505,27 zł.     
         wymiana schodów wejściowych do szkoły     7.705,64 zł.  
         modernizacja oświetlenia i instalacja sieci bezprzewodowej   2.466,50 zł.  
         usługi  - licencje     4.579,37 zł.     
   -  za korzystanie  z Internetu za kwotę       540 zł. 
   -  opłata rachunków telefonii komórkowej    1.088,56 zł. 
   -  opłata rachunków telefonii stacjonarnej     1.202,48 zł.  
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   -  delegacje służbowe        2.593,10 zł.  
   -  ubezpieczenie szkoły i sali komputerowej      38 zł.  
   -  odpisy na  ZFŚS          59.000 zł.  
   -  udział w szkoleniach          650 zł.   

   -  Racot    2.660.914,89 zł.  
   -  płace i pochodne od płac   2.297.758,73 zł. w tym: wypłacono  nagrody jubileuszowe     
                                 w kwocie  41.538,79 zł. i odprawę emerytalną w wysokości  14.042,40 zł.  
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie     3.180 zł. 
   -  podpisano umowę-zlecenie z kucharką na kwotę     14.877,78 zł. 
   -  wydatkowano na zakupy kwotę     51.846,12 zł. na :  
  zakup  komputera, projektora   ekran ścienny, drukarki     6.907 zł. 
  zakup programu antywirusowego, licencji       2.010 zł. 
  zakup tuszy i tonera do drukarek      4.463,68 zł.  
  zakup  lamp, świetlówek    3.127,77 zł.  
             zakup środków  czystości     12.658,61 zł.  
  zakup art. biurowych, kancelaryjnych, narzędzi, prenumerata prasy i czasopism       

                                                                                                    4.168,11 zł.    
  zakup mleka dla uczniów       3.678,52 zł. 
  zakup materiałów do wody (baterie do umywalek, zawory)       2.048 zł. 
  zakup  mebli i wyposażenia do klas            6.026,20 zł.  
  zakup tuszu i tonera do drukarek i ksera     6.758,23 zł.   
   -  zakupiono pomoce dydaktyczne za kwotę      8.884,76 zł.  
   -  opłaty za korzystanie z energii, wody i gazu wyniosły      107.468,86 zł. 
   -   koszty wykonanych remontów      9.004,33 zł. w tym: 
           przegląd instalacji gazowej i elektrycznej       5.227,50 zł.  
           konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarki, przegląd gaśnic     3.776,83 zł.   
   -  badania lekarskie      3.299 zł.  

  -  pozostałe wydatki w kwocie      39.412,63 zł. wydano na:  
          wywóz nieczystości stałych i ścieków      8.933,29 zł. 
          usługa serwisowa  PROGMAN i innych programów       10.095,81 zł.  
          wyjazdy na basen z nauka pływania       4.416 zł. 
          usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, usługi transportowe, opłaty RTV i inne        
                drobne usługi        15.967,53 zł.   
  -  opłaty rachunków telefonii stacjonarnej     3.303,34 zł. 
  -   za wydanie opinii         450 zł.  
  -  podróże służbowe krajowe      2.376,34 zł. 
  -  ubezpieczenie szkoły   1.299 zł.  
  -  odpisy na ZFŚS             117.494 zł. 
  -  udział w szkoleniach           260 zł. 

Środki rozdysponowane przez urząd:  §  4210  -  130,94 zł. – materiały biurowe (z dotacji) 
       §  4270  -  214.420,13 zł.- remonty dachów na szkołach.    

80104   -   Przedszkola                     2.699.101        2.639.970,68          97,81 

       §  2310 -  dotacje celowe przekazane gminie na zadania 
  bieżące realizowane na podstawie porozumień 
  między jednostkami samorządu terytorialnego    270.300        262.817,09          97,23 
           2540 -  dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 
   jednostki systemu oświaty          310.000           294.756,48          95,08 
           3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   87.416           86.703,35         99,18 
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników            1.211.811      1.200.502,87         99,07 
           4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne           97.405           97.298,07         99,89 
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           4110  -  składki  na  ZUS                      244.033         231.672,74         94,94 
           4120  -  składki  na  FP             33.403           28.157,06         84,30 
           4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                         8.100             6.977,20         86,14 
           4210  -  zakup materiałów i wyposażenia           61.352           60.465,89         98,56 
           4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
      i  książek              21.773           21.262,20         97,65 
           4260  -  zakup  energii                         76.014           73.168,85         96,26 
           4270  -  zakup usług remontowych          117.148         116.651,44         99,58 
           4280  -  zakup usług zdrowotnych              1.225             1.205,00         98,37 
           4300  -  zakup usług pozostałych            71.265           70.860,39         99,43 
           4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet                672    672,00       100,00  
           4370 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
             świadczonych w  stacjonarnej publicznej sieci 
  telefonicznej                2.787            2.485,83         89,19 
           4390 -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
   analiz i opinii                1.438            1.355,40         94,26  
           4410  -  podróże służbowe krajowe                 159               158,82         99,89 
           4440  -  odpisy  na  ZFŚS             70.500          70.500,00       100,00 
           6050  -  wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych             12.300             12.300,00       100,00 
     wykonanie koncepcji budowy  przedszkola  
        w  Starych Oborzyskach            12.300 

  Środki przekazano na działalność przedszkoli w następujących wysokościach :   
 -  Bonikowo       351.103,62 zł.  
  W/w środki rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac     247.403,15 zł. w tym nagroda jubileuszowa na kwotę     
                                        3.859,01 zł 
   -  zakupiono  środków za kwotę    8.365,86 zł. i tak: 

        środki czystości, art. kancelar.  prasa, art. gospodarcze      2.888,13 zł. 
        radio, talerze, farba do malowania     3.168,95 zł.  

   -  zakup zabawek, książek gier      975,88 zł.  
   -  opłaty za zużytą energię, wodę i gaz      20.253,27 zł.  
   -  wykonano remontów na kwotę      33.512,29 zł. – remont pieca gazowego  

  -  pozostałe usługi wykonano na kwotę      28.997,27 zł. na : usługi kominiarskie,     
         opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, naprawy i przeglądy, 
  -  opłata  rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej    405,90 zł. 
  -  odpis  na  ZFŚS         11.190 zł.   

-  Kiełczewo       206.276,05 zł.  
     W/w środki rozdysponowano na: 
   -  płace i pochodne od płac     197.576,05 zł.  
   -  odpis  na  ZFŚS        8.700 zł.  

 -  Stary Lubosz      474.326,54 zł.   
     W/w kwotę rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac       329.619,97 zł. w tym nagroda jubileuszowa   3.216 zł.,  
   -  zakupów dokonano na kwotę     27.473,28 zł. na : 
         zakup  materiałów do remontu łazienek     6.383,33 zł. 
         zakup  mebli do sal       5.595 zł.  
         zakup  rolet do sal         3.960,64 zł.  
         zakup radiomagnetofonu i głośników, projektory i ekrany      6.981 zł.     
                    art. kancelaryjnych, materiały instalacyjne, i inne     4.553,31 zł.     

  -  pomocy dydaktycznych  zakupiono na kwotę        8.575,13 zł.  
        zakup projektora i ekranu     4.560 zł.  
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        zakup  zabawek                     4.015,13 zł.  
  -  opłacono rachunki za energię, wodę i gaz na kwotę      29.157,88 zł. 
  -  wykonano usługi remontowe na kwotę      49.909,03 zł. :  
        remont łazienek      35.391,94 zł.  
        remont instalacji elektrycznej     3.070,50 zł.  
        wykonanie drzwi      5.700 zł.  
        naprawa ksera, remont schodów     5.746,54 zł.    
  -  badania lekarskie        425 zł. 
  -  na zakup usług pozostałych  wydano  kwotę    14.270,15 zł. na:  przeglądy, opłatę RTV,  
          wywóz   nieczystości,  montaż kabin, wykonanie drzwi, czyszczenie dywanów, montaż  
          bramy, instalacja projektora,            
  -  zapłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej      689,70 zł.  
  -  opłata za wykonanie ekspertyzy pieca     1.205,40 zł.  
  -  odpisy  na  ZFŚS       13.001 zł. 

 -  Stare Oborzyska      402.178,99 zł.   
   W/w kwotę rozdysponowano na : 
   -  płace i pochodne od płac       329.693,14 zł.  
   -  wypłacono umowy-zlecenie        3.000 zł.   
   -  dokonano zakupów na kwotę      15.112 zł.:  zakupiono środki czystości, artykuły  
                    kancelaryjne  i BHP, prenumerata  prasy, wyposażenie klas  i inne drobne zakupy,   
   -  pomocy dydaktycznych zakupiono na kwotę     8.220,04 zł. w tym: zabawki, książeczki  
                    i  prenumeraty dla dzieci, zestaw komputerowy z projektorem i ekranem, 

  -  opłata za zużycie wody, gazu i prądu  wyniosła      8.101,41 zł.  
  -  usługi remontowe       1.224,35 zł. w tym: naprawa pieca i konserwacja sprzętu, 
  -  badania  lekarskie          300 zł. 
  -  na pozostałe usługi  wydano    19.995,08 zł. w tym : opłata za utrzymanie nieruchomości, 
             wywóz śmieci, opłaty pocztowe, dowóz dzieci na basen i inne drobne usługi, 
  -  opłata za korzystanie z Internetu       672 zł.  
  -  opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej     790,15 zł, 
  -  delegacje służbowe      158,82 zł. 
  -  odpisy  na  ZFŚS      14.912 zł. 

 -  Racot       636.211,91 zł.   
    W/w środki rozdysponowano na : 

-  płace i pochodne od płac     540.041,78 zł. w tym nagroda jubileuszowa w wysokości     
                                                    5.711,70 zł.  
-  wynagrodzenie na umowę-zlecenie     3.977,20 zł., 

   -  zakupów dokonano na kwotę     9.514,75 zł. na :  zakup środki czystości, art. biurowych,  
                      druków, tonera, stoliki i krzesła, wykładzina dywanowa  i  inne drobne zakupy,       
   -  zabawek zakupiono na kwotę       3.491,15 zł.  
   -  opłaty za energię, gaz i wodę       15.656,29 zł. 
   -  usługi  remontowe     32.005,77 zł. – wykonano  remont  budynku przedszkola w Choryni i  
                                                                                konserwację pieca CO,   
   -  badania lekarskie      480 zł.  
   -  na usługi pozostałe wydano      7.597,89 zł. na  opłaty RTV, wywóz nieczystości, usługi    
                      pocztowe, inne drobne usługi i za usługi umuzykalniające,  
   -  opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej  na kwotę     600,08 zł.   
   -   wydanie opinii            150 zł 
   -  odpis  na  ZFŚS        22.697 zł.  

 80110   -   Gimnazja          5.225.408     5.166.499,66         98,87 

        §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 203.975        203.944,39         99,98 
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3240  -  stypendia dla uczniów             4.400            4.400,00       100,00 
4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników    3.125.732        3.099.116,54          99,15 
4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne        248.364        248.363,33       100,00 
4110  -  składki  na  ZUS          610.576        593.025,40         97,13 
4120  -  składki  na  FP            83.992          69.960,27         83,29 
4170  -  wynagrodzenia bezosobowe           19.760          19.760,00       100,00 
4210  -  zakup materiałów i wyposażenia        219.715        219.707,16       100,00 
4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych          
   i  książek             25.437          25.429,25         99,97 
4260  -  zakup  energii          280.123        279.978,29         99,95 
4270  -  zakup usług remontowych           72.459          72.371,00         99,88 
4280  -  zakup usług zdrowotnych             3.540             3.540,00       100,00 
4300  -  zakup usług pozostałych         133.559        133.545,82         99,99 
4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet            2.951            2.869,68         97,24 
4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
   świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
   telefonicznej               1.704               1.627,04          95,48  
4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
   świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
    telefonicznej              7.131               6.927,54          97,15 
4410  -  podróże służbowe krajowe             6.876            6.819,95          99,18 
4430  -  różne opłaty i składki             9.807            9.807,00        100,00 
4440  -  odpisy  na  ZFŚS          163.048        163.048,00        100,00 
4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu  służby cywilnej             2.259                2.259,00        100,00 

Środki przekazane na działalność gimnazjów w wysokościach : 
 -  Stare Oborzyska   2.523.905,13 zł.  
   W/w środki rozdysponowano na : 

-  płace i pochodne od płac    2.114.692,01 zł. - nagrody jubileuszowe w  17.856,60 zł.                                                       
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie     2.080 zł.  
   -  wykonanie prac na umowie-zleceniu na kwotę     5.600 zł. – czyszczenie podłóg,  

            malowanie  ścian, 
  -  zakupiono środków na kwotę     106.664,63 zł. na:  
         zakup środków czystości łącznie z salą  sportową  -  18.486,69 zł., 
         zakup wyposażenia  49.173,22 zł. – laptop, projektor, ekran, radio, zestaw  
              komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa-kolorowa, fotele  
              biurowe,, pralka, lodówka, odkurzacze, parawany wystawowe na trybuny, kasa  
             fiskalna, łyżka do odśnieżania, materace z pościelami, siedziska na trybuny, akcesoria  
              komputerowe, 
         materiały do remontów i napraw bieżącego utrzymania nieruchomości   22.112,94 zł. 
         zakup tonera do drukarek i ksera, licencji i oprogramowanie, artykuły kancelaryjne,   
              druki, prenumeraty, inne zakupy      16.891,78 zł.  
  -  na pomoce dydaktyczne  wydano      11.086,83 zł.,  
  -  koszty oświetlenia i ogrzania  szkoły i sali gimnastycznej    129.272,19 zł., 
  -  remontów wykonano za kwotę    7.858,80 zł .w tym  naprawa i konserwacja sprzętu,  
        wind, nagrzewnic, pieca, zmiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchennych,  
           naprawa drzwi wejściowych,     
  -  badania lekarskie      515 zł. 
  -  na pozostałe usługi wydano      50.800,50 zł. na:  
         wywóz nieczystości    12.351 zł.  
         dozory techniczne i  przeglądy      10.019,57 zł.  
         opłata przyłączeniowa pomieszczeń kuchennych    3.144 zł.  
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         wymiana płytek na wejściu do szkoły      7.705 zł. 
         montaż siedzisk        1.077 zł.    
         oświetlenie awaryjne     2.706 zł.   
          przewóz uczniów i transport          6.829 zł.  
          licencje komputerowe                    4.708 zł. 
          inne  drobne  usługi                        2.260,93 zł.   
  -  zakup usług dostępu do sieci Internet      950,88 zł. 
  -  oplata za rachunki telefonii komórkowej     1.003,17 zł. 
  -  opłata rachunków za rozmowy telefonii stacjonarnej     2.130,82 zł. 
  -  delegacje służbowe       2.764,30 zł. 
  -  ubezpieczenie budynku, sali komputerowej i gimnastycznej    4.515 zł.  
  -  odpisy  na  ZFŚS         82.962 zł.  
  -  udział w szkoleniach        1.009 zł. 

   -  Racot            2.642.594,53 zł.   
     W/w środki rozdysponowano na : 
   -  środki na płace i pochodne od płac:     2.099.717,92 zł. w tym  nagrody jubileuszowe 
                                                                      w kwocie   18.837 zł.  
   -  wypłacono stypendia uczniowskie w kwocie    2.320 zł.  
   -  wypłacono wynagrodzenie  na umowy – zlecenie na kwotę       14.160 zł.  
   -  dokonano zakupów na kwotę    113.042,53 zł. na : 
                      zakup paliwa do gimbusa     37.083 zł.  

   zakup środków czystości      24.210 zł., 
   zakup art. biurowych i kancelaryjnych,  prenumerata czasopism za  kwotę   17.949 zł.,      

          wyposażenie oraz pozostałe różne zakupy    33.800,53 zł.        
   -  zakup pomocy dydaktycznych    za kwotę       14.342,42 zł.  
   -  koszty oświetlenia, energii i wody  wyniosły    150.706,10 zł.  
   -  na  remont  wydano       64.512,20 zł. w tym na: 
           naprawa gimbusa               5.143 zł., 
                      naprawa  dachu - poliwęglan     49.900 zł. 
           usługi  malarskie       3.227 zł.  
           naprawa kserokopiarki       1.611 zł.     
           pozostałe drobne naprawy     4.631,20 zł.  
   -  badania lekarskie      3.025 zł.  
   -  na pozostałe usługi wydano      82.745,32 zł. na :  
                     wywóz nieczystości i  ścieki       47.451 zł. 
           usługi  licencyjne        5.082 zł.  

          przeglądy okresowe, za dozór techniczny i ochrona budynków    21.367 zł.            
          usługi transportowe i  pozostałe  usługi na kwotę      8.845,32 zł. 
  -  opłata za usługi Internet         1.918,80 zł. 

   -  opłacono rachunki za rozmowy telefonii komórkowej      623,87 zł., 
   -  opłacono rachunki za rozmowy telefonii stacjonarnej     4.796,72 zł.  
   -  delegacje służbowe krajowe      4.055,65 zł.   
   -  ubezpieczenie gimbusa, szkoły i sali komputerowej     5.292 zł. 
   -  odpisy na  ZFŚS     80.086 zł. 
   -  szkolenia pracowników      1.250 zł.   

 80113   -   Dowożenie uczniów do szkół         932.500       931.548,50          99,90  

        §  4110  -  składki na ZUS              1.100           1.043,67          94,88  
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe             6.400           6.080,00          95,00 
    opieka w czasie dowozu        6.080 
            4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          24.745         24.174,69          97,70 
   paliwo zakupili  rodzice, którzy 
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    samodzielnie dowożą dzieci do szkół   24.174,69 
            4300  -  zakup usług pozostałych                     900.255       900.250,14        100,00
      dowóz dzieci do szkół              900.250,14 
 
 80146   -    Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli         35.276         35.272,79          99,99 

        §  4300  -  zakup usług pozostałych           35.276         35.272,79          99.99 
    środki wykorzystano na dokształcanie nauczycieli  
    we wszystkich szkołach gminnych    35.272,79 

 80195   -   Pozostała  działalność               11.143         10.762,66          96,59 

        §  4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe               936                  936,00        100,00 
  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia            8.200           7.826,66           95,45 
     zakup nagród na konkursy szkolne                 7.826,66 
  4300  -  zakup usług pozostałych             2.000           2.000,00         100,00 
                sporządzenie kosztorysu  remontów dachów                       2.000 
  4810  -  rezerwy                      7                 0                  0   

 851  Ochrona  zdrowia         330.447       323.926,74           98,03 
 
 85111   -   Szpitale  ogólne              100.000       100.000,00         100,00  

        §  6300  - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 
   między jednostkami samorządu terytorialnego 
   na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 
   i  zakupów inwestycyjnych                   100.000            100.000,00       100,00 
     dofinansowanie rozbudowy szpitala           100.000 

 85117   -   Zakłady opiekuńczo-lecznicze i  pielęgnacyjno - 
     opiekuńcze                28.330         21.827,52         77,05 

      §  4300  -  zakup usług pozostałych           28.330         21.827,52         77,05 
  dowóz dzieci niepełnosprawnych do ośrodka 
   w Kościanie                      21.827,52 

85154   -   Przeciwdziałanie  alkoholizmowi       202.117       202.099,22          99,99 

        §  4110  -  składki  na  ZUS     537   536,29          99,87 
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe          33.254         33.250,00          99,99     
      wynagr. za prowadzenie świetlic terapeutycznych,          
       wynagrodzenie – opieka na obozach terapeut.                    
       posiedzenia  komisji                33.250,00    
            4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                    33.001         32.995,96           99,98  
      zakupy nagród i art. spożywcze na spotkania  

                gwiazdkowe, konkursy  i  zajęcia profilaktyczne       7.450 
     zakup materiałów profilaktycznych                                       4.681 

      zakupy na  rajd rowerowy, obóz, półkolonie                  9.086 
      zakup  laptopa i drukarki dla Komendy Policji                      2.348 
      zakupy na przygotowanie spotkania w klubie „Dromader” AA 1.102,50 
      zakup telewizora do Klubu Dromader                             1.579 
      zakup krzeseł na oddział leczenia uzależnień   2.000 
      zakup do  świetlic terapeutycznych     1.954  
      zakup zabawek do paczek dla dzieci                                 2.131     
      inne drobne zakupy                    664,46 
 4300  -  zakup usług pozostałych                      73.033         73.024,97           99,99 
      pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym AA           1.800 
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      oprawa muzyczna – Dni trzeźwościowe    685  
      realizacja warsztatów z zakresu profilaktyki                 13.987  
       szkolenie członków komisji PPA              2.670  
      przygotowanie obozów i koloni letnich i zimowych 

                dla dzieci i młodzieży                  21.836 
      przygotowanie  półkolonii  dla dzieci            24.453,97 
      przewóz dzieci na spotkania gwiazdkowe              3.035 
      zabawa rekreacyjna dla dzieci „Gdzie jest Św. Mikołaj”  4.350   
      opłacenie roczne RTV Klubu AA        208  
 4390  -  zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 
    analiz  i opinii                836                  836,00          100,00  
      opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu    836 
 4430  -  różne opłaty i składki                386                 386,00          100,00 
     ubezpieczenie  uczestników obozu         386 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
      korpusu służby  cywilnej              1.970           1.970,00         100,00 
    6060  -  wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.    59.100         59.100,00         100,00 
     zakup  wyposażenia na plac zabaw w Nielęgowie,  

               Kobylnikach, Kawczynie, Sepienku i N. Oborzyskach          59.100   

 852  Pomoc  społeczna       7.645.372        7.382.014,48          96,56 
 
 85202   -    Domy pomocy społecznej         485.000           479.913,22          98,95  

       §  4330  - zakup usług przez jednostki samorządu  
terytorialnego od innych jednostek samorządu                 
terytorialnego            485.000       479.913,22          98,95 
    pobyt podopiecznych w domach pomocy                 479.913,22 

 85204   -     Rodziny  zastępcze            14.000         13.414,49          95,82  

       §  4330  - zakup usług przez jednostki samorządu  
terytorialnego od innych jednostek samorządu                 
terytorialnego             14.000         13.414,49          95,82 
  dopłata za pobyt dzieci w rodzinie  zastępczej               13.414,49  

85205    -     Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 
  w  rodzinie               3.500           3.493,33          99,81 

        §  4170  - wynagrodzenia  bezosobowe             1.500               1.500,00        100,00 
     szkolenie pracowników socjalnych              1.500 
 4210 -  zakup materiałów i wyposażenia            2.000            1.993,33         99,67 
                 zakup zestawu komputerowego, art. kancelaryjnych        1.993,33 

85206    -     Wspieranie  rodziny            42.291          39.672,90         93,81 

        §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      500    370,00         74,00 
4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników         30.483          29.698,87         97,43 

 4110  -  składki  na  ZUS              5.882            5.112,58         86,92 
 4120  -  składki  na  FP                 724    724,00        100,00 
 4210  -  zakup materiałów i wyposażenia               500                 63,96         12,79 
     zakup art. kancelaryjnych                  63,96 
 4280  -  zakup usług zdrowotnych       50          0               0 
 4300  -  zakup  usług pozostałych     200    200,00        100,00 
 4410  -  podróże służbowe krajowe             2.852            2.409,49          84,48 
 4440  -  odpis na  ZFŚS              1.100                1.094,00          99,45  
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 Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.   

 85212   -     Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  alimentacyjnego  oraz składki  
                     na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 
                         społecznego        4.865.000    4.737.523,62          97,38 

        §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń     250                  250,00         100,00 
      dopłata do zakupu okularów ochronnych i 
       zakup wody dla pracowników         250 

3110  -  świadczenia społeczne      4.561.827    4.442.204,20           97,38 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników         79.960         79.208,30           99,06 
 4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne            7.501           7.500,85         100,00 
 4110  -  składki  na  ZUS          160.000        159.874,37           99,92 
       składka za pracownika              10.351,88 
       składka za podopiecznych            149.522,49   
 4120  -  składki  na  FP              1.500           1.138,22          75,88 
 4210  -  zakup materiałów i wyposażenia            1.990           1.671,66          84,00 
      zakupy do wyposażenia biur, art. biurowych,  

    kancelaryjnych, środków czystości, paliwa, druki        1.671,66 
 4260  -  zakup  energii               6.000           5.097,56          84,96 
 4270  -  zakup usług remontowych                 290              290,00         100.00 
    konserwacja ksera, alarmu                 290,00 
 4300  -  zakup usług pozostałych            22.272         22.263,86          99,96 
     usługa informatyczna               685 
     licencja komputerowa            2.428    
     opłaty pocztowe           19.150,86  
 4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet                210             207,87           98,99                
            4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
     świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
     telefonicznej                2.000             904,17           45,21  
 4440  -  odpisy  na  ZFŚS               2.200          2.188,00            99,45 
 4580  -  pozostałe  odsetki             14.000           11.364,60           81,18
     odsetki od spłaty zasiłku dla opiekuna                11.364,60 
 4610  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000           3.359,96          67,20 

 85213    -   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  
                    świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za         
                     osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
          integracji  społecznej                   41.500         40.865,67         98,47 

        §  4130  -  składki na ubezpieczenie  zdrowotne         41.500         40.865,67         99,47 
      opłata składek  podopiecznych     40.865,67  

85214   -   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 
         ubezpieczenia  emerytalne i rentowe       382.468       332.916,03         87,04 

         §  3110  -  świadczenia  społeczne         381.468       332.916,03         87,27  
     wypłata zasiłków okresowych, celowych,    
       zakup leków          332.916,03 
  4110  -  składki  na  ZUS               1.000   0             0 

 85215   -   Dodatki  mieszkaniowe          142.897       120.439,63         84,28    

         §  3110  -  świadczenia społeczne                    142.840       120.418,42         84,30 
      wypłata dodatków mieszkaniowych i energet.      120.418,42 
  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                  30                    11,17         37,23 



 25

  4300  -  zakup usług pozostałych        27      10,04         37,19  

85216   -   Zasiłki  stałe           264.571           257.619,93         97,37  

        §  3110  -  świadczenia  społeczne         264.571           257.619,93         97,37 
        wypłata  zasiłków stałych          257.619,93   

 85219   -   Ośrodki  pomocy  społecznej                    902.265        897.801,14        99,51 

       §  3020  -  wydatki osobowe niezaliczone do  wynagrodzeń  4.074            4.073,52        99,99 
      ekwiwalent za odzież ochronnych,  wodę              4.073,52 
           3110  -  świadczenia  społeczne            2.650           2.650,00        100,00 
           4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników             619.000       618.990,63        100,00 
           4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne         45.042         45.041,97        100,00 
           4110  -  składki na ZUS                    121.431       121.430,28        100,00  
           4120  -  składki na FP                                  14.338         14.337,27          99,99 
           4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe                680              680,00        100,00  
           4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          21.174         21.072,35          99,52 

  zakup art. kancelaryjnych ,biurowych,             
  środków czystości, druków,  paliwa, części 

                             komputerowe, programy komputerowe                      21.072,35 
           4260  -  zakup  energii                                  18.291         16.589,85           90,70 
           4270  -  zakup usług remontowych            2.689           2.688,27           99,97 
     konserwacja instalacji gazowej, klimatyzatora, 
     alarmu,       2.688,27 
           4280  -  zakup usług zdrowotnych                 73                73,00         100,00 
           4300  -  zakup usług pozostałych           25.300         23.565,29           93,14 

   opłaty pocztowe,  RTV, opieka autorska  
   usługi informatyczne, mycie samochodu                         13.266,79 
    nadzór nad  TT-POMOC, usługa informatyczna         7.535 
    usługa  elektroniczna        1.168,50 
    usług – wywóz nieczystości       1.595   

           4350  -  zakup usług dostępu do sieci Internet           2.000             1.857,30          92,87 
           4360  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    świadczonych w ruchomej publicznej sieci 

  telefonicznej               3.100                2.683,18          86,55 
           4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
    telefonicznej              2.300                2.000,41          86,97      
           4410  -  podróże służbowe krajowe            2.800            2.746,02          98,07 
           4430  -  różne opłaty i składki             2.644                2.643,80           99,99 
    ubezpieczenie samochodu, budynku, komputerów            2.643,80  
           4440  -  odpisy  na ZFŚS           14.404          14.403,00          99,99 
           4700  - szkolenia pracowników niebędących członkami 
   korpusu  służby cywilnej               275               275,00        100,00 

85228   -   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  61.000     58.556,59          95,99 

       §  4110  -  składki  na  ZUS             9.800                7.405,67          75,57 
           4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                      51.200          51.150,92         99,90 
     wynagrodzenie opiekunek gminnych                        51.150,92 

85295   -   Pozostała  działalność            440.880        399.797,93         90,68 

       §  3110  -  świadczenia społeczne                    394.958        366.857,85         92,89 
      zakup obiadów w szkołach          366.857,85 
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           4210  -  zakup materiałów i wyposażenia         39.422          26.539,47         67,32  
     zakupy nagród na konkurs, zakup paczek 

    świątecznych, zakup komputera            26.539,47  
           4300  -  zakup usług pozostałych                                   6.500            6.400,61         98,47 
                   przewóz  seniorów i usługa cateringowa   
       na  spotkanie emerytów               6.400,61  

 853            Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  129.785         116.180,62         89,52 
 
 85311   -  Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 
    niepełnosprawnych                                               9.300              8.060,00         86,67   

        §  2320  -  dotacje celowe przekazane dla powiatu na 
    zadania bieżące realizowane na podstawie 
    porozumień między jednostkami samorządu 
     terytorialnego                    9.300               8.060,00          86,67 
Dotacje  przekazane dla powiatu na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej. 

 85395   -  Pozostała  działalność              120.485           108.120,62          89,74  

        §  3119  -  świadczenia  społeczne           39.627             32.303,28          81,52 
 4017  -  wynagrodzenia osobowe pracowników               25.206             25.199,87          99,98 
 4019  -  wynagrodzenia  osobowe pracowników           1.335               1.334,12          99,93  
 4117  -  składki  na  ZUS              4.332            4.331,86        100,00 
 4119  -  składki  na  ZUS                  230               229,34          99,71 
 4127  -  składki  na  FP                 622               617,46          99,27 
 4129  -  składki  na  FP                   33      32,68          99,03 
 4217  -  zakup materiałów i wyposażenia            3.349               2.804,27          83,73 
 4219  -  zakup materiałów i wyposażenia     201                  149,34          74,30 
 4307  -  zakup usług pozostałych           43.187             39.000,55          90,31 
 4309  -  zakup usług pozostałych             2.263               2.063,85          91,20 
 4437  -  różne  opłaty  i  składki       95      51,28          53,98 
 4439  -  różne  opłaty  i  składki         5        2,72          54,40 
GOPS  otrzymał środki na przeprowadzenie programu realizowanego w partnerstwie z PCPOR 
Kościan  pn. „EFS Szansa dla mnie !” z UE – 76.793 zł., budżetu państwa  -  4.065 zł. i środki 
własne  -  39.627 zł.  Środki niewykorzystanie zostały zwrócone na konto  Wojewódzkiego  Urzędu  
Pracy.   
 
 854          Edukacyjna  opieka  wychowawcza        339.235        279.147,23         82,29   
 
 85401   -   Świetlice  szkolne            48.606             44.644,63          91,85 

        §  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników               40.400          37.375,15          92,51 
 4110  -  składki  na  ZUS              7.016            6.427,12          91,61  
 4120  -  składki  na  FP              1.190               842,36          70,79    

 85415  -  Pomoc materialna  dla uczniów         290.629        234.502,60          80,69      

        §  3240  -  stypendia dla  uczniów         250.970            204.368,00         81,43 
            3260  -  inne formy pomocy dla uczniów          39.659          30.134,60          75,98 
 Pomoc materialna dla uczniów została wypłacona w formie stypendiów i zasiłków szkolnych. 
Otrzymana  dotacja została wykorzystana w  kwocie  148.087,00 zł. tj. 70,07 % . Otrzymali ją 
uczniowie (którzy spełniali warunki) we wszystkich  szkołach gminnych, a także  przyznana uczniom 
uczęszczającym do szkół poza terenem gminy. Wyprawka szkolna i zasiłki dla uczniów zostały 
wypłacone  w wysokości  25.735,60  tj.  97,30 %. 
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 900         Gospodarka komunalna  i  ochrona  środowiska  858.365        800.808,99         93,29 
 
 90002   -    Gospodarka  odpadami         109.005            101.482,45         93,10 
        §  2900  -  wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 
    samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 
    związków powiatów na dofinansowanie zadań  

  bieżących             62.905           62.904,00        100,00 
     składka do Związku Międzygminnego „SELEKT”         62.904 

           6230  -  dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
   lub dofinansowanie kosztów realizacji  
   inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
   jednostek niezaliczanych do sektora finansów 
   publicznych             46.100             38.578,45         83,68          
                dotacje na likwidację azbestu    38.578,45 
  
 90004   -   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach         12.000            7.792,60         64,94  

       §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia                      12.000            7.792,60         64,94 
     zakup sadzonek drzew i krzewów            7.792,60 

 90013  -   Schroniska  dla  zwierząt           76.320              61.067,85          80,02  

       §  2310  -  dotacje celowe przekazane gminie na zadania  
   bieżące realizowane na podstawie porozumień 
   między jednostkami samorządu terytorialnego   61.320          55.090,33         89,84 
           6610  -  dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje 
   i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie  
   porozumień między jednostkami samorządu 
   terytorialnego             15.000  5.977,52         39,85 
Pomoc finansowa udzielona Gminie Śrem  na prowadzenie schroniska dla zwierząt w miejscowości 
Gaj – Gmina Kościan jest członkiem. 
 
90015   -   Oświetlenie ulic, placów i dróg                      467.000             448.609,51         96,06 

§  4260  -  zakup energii                      317.000        311.185,33         98,17                
    4270  -  zakup  usług  remontowych        150.000        137.424,18         91,62 

      konserwacja  oświetlenia ulicznego        137.424,18 

90095   -   Pozostała  działalność         194.040            181.856,58          93,72  

       §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          12.630            9.351,01         74,04 
     zakupy  materiałów na remont komina 

    zakup  bażantów i kuropatw           5.987,54 
     zakup worków na śmieci, karmy dla kotów         1.257,11  
     zakup środków chwastobójczych              2.106,36   
 4260  -  zakup energii                            973              584,98          60,12 
 4270  -  zakup  usług  remontowych          65.000        62.300,00           95,85   
      prace dekarskie – budynek Kokorzyn            2.500 
      remont dachu w Kiełczewie          38.800 
      remont instalacji w Kobylnikach          21.000  

4300 -  zakup usług pozostałych                                     20.000    19.786,52          98,93     
      usługi kominiarskie, wywóz nieczystości                      5.802,68      
      wycinka i wywóz drewna                                               3.985 
      montaż wkładu kominowego w Kiełczewie                   4.500     
      seminarium „Zielono mi”                                               1.962 
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      szkolenie  „Zielona Polska”                                            1.476     
      usługa podnośnikiem, wykonanie oceny stanu drzewa 
       wymiana zaworów i rur, odbiór zużytego sprzętu, 
       usługa hydrologiczna, prace dekarskie na budynku 
       w  Turwi i inne drobne usługi                                        2.060,84   

            4400  -  opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
    lokale i pomieszczenia garażowe           3.870                3.832,08          99,02 
      opłata za dzierżawione mieszkania na przedszkole 
        w Starych Oborzyskach             3.832,08 
 4480  -  podatek od nieruchomości            6.254            6.254,00        100,00 
            4500  -  pozostałe podatki na rzecz budżetów  jednostek 
     samorządu terytorialnego      313     313,00       100,00 
       opłata  podatku  leśnego       313  
 6050  -  wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych        85.000               79.434,99         93,45 
                adaptacja mieszkania na bibliotekę w Turwi       35.851,23 
     adaptacja sklepu na mieszkanie socjalne 
     w  Witkówkach            43.583,76 

 921          Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   1.448.715     1.374.313,05        94,86 
      
92109   -   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby              769.032        707.593,72         92,01 

         § 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe             6.000            6.000,00       100,00 
      nadzór nad świetlicami wiejskimi    6.000 

4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          55.253          51.760,73         93,68 
      zakup węgla i oleju opałowego do świetlic  2.556,64 
      pozostałe zakupy w świetlicach                3.488,59     
                 zakupy w świetlicach z funduszu sołeckiego:                     45.715,50 
      -  Choryń – kosiarka, chłodziarka, grill, świetlówki   -  4.256,16 
      -  Gryżyna – stół tenisowy, kosa spalinowa, kosiarka, 

  nożyce, chłodziarka, gra piłkarzyki       -  4.224,46 
      -  Januszewo – namiot, talerze, trawa, paliwo             -  3.640 
      -  Kokorzyn – nagłośnienie, lodówka, paliwo, 

                           drzwi zewnętrzne, krzewy                    -  7.271,90 
    -  Krzan  - zakup materiału na posadzkę         -  5.000 
    -  Kurza Góra – kuchnia, chłodziarka, materiały do 
         remontu świetlic, termosy        -  11.152,55 
    -  Łagiewniki – kuchenka mikrofalowa                     500 
    -  N. Oborzyska – kuchnia Amica, chłodziarka           -   2.695 
    -  N. Lubosz  -  materiały elektryczne         -      147,08 
    -  Pianowo – stół do pin ponga, rakiety tenisowe         -   1.494,80 
    -  Ponin – materiały budowlane do remontu świetlicy -    2.936,32 
    -  Spytkówki – kosiarka            -    2.000 
    -  St. Oborzyska – drobne zakupy do świetlicy             -      397,23      

 4260  -  zakup energii             70.000          62.506,76         89,30 
     zużycie  energii, wody i gazu w świetlicach           62.506,76 
      w tym z funduszu sołeckiego: 
        -  Choryń        -        2.000 
        -  Wławie       -            400     
 4270  -  zakup usług remontowych            43.274          43.272,76        100,00 
       remont  świetlicy w Krzanie              19.452,36  
       remont  świetlicy w Katarzyninie              13.356 
       remont nagrzewnicy w Choryni        590,40 
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       remont świetlicy w Katarzyninie   - FS    9.874 
4300  -  zakup usług pozostałych          160.305        158.790,04          99,05 
      wykonanie projektów  budowy w Turwi, Kokorzynie 
         i Racocie                     6.273 
       wykonanie projektów placów zabaw      5.412 
      wyposażenie placu zabaw w N. Oborzyskach     7.000 
      sprzątanie placów zabaw         9.878,50             
      wykonanie instalacji gazowej w świetlicy Wyskoć     2.800 
      wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej      1.150 
      wykonanie inwentaryzacji obiektów      1.350  
      wykonanie przyłącza do świetlicy      2.201 
      wykonanie przyłącza gazowego w Kobylnikach     1.135,29 
      inne drobne usługi w  świetlicach wiejskich     9.610,29  
      usługi w świetlicach płatne z funduszu sołeckiego:       111.977,96 
       -  Darnowo – wymiana drzwi i instal elektr.          13.270 
       -  Kokorzyn – prace malarskie, montaż blatów na stoły    3.809 
       -  Krzan  -  wykonanie posadzki w  świetlicy           2.516,64 
       -  Kurza Góra – prace budowlane w świetlicy       1.990,98 
       -  Łagiewniki – wykonanie instalacji elektrycznej    6.000 
       -  N. Oborzyska – wykonanie instalacji zewnętrznej  10.000 
       -  N. Lubosz – wykonanie przyłącza kanaliz. wymiana 
  drzwi i okien, prace budowlane        10.254 
       -  Pianowo – wykonanie i montaż drzwi                     3.910 
       -  Ponin – prace budowlane w świetlicy          4.200 
       -  Racot – montaż ogrodzenia, wykonanie huśtawki   10.040 
       -  Spytkówki – odnowa Drewnowa wiaty                    6.020 
       -  St. Lubosz – wymiana drzwi, położenie kostki 
  brukowej przy świetlicy, wykonanie drzwi           11.267,34     
       -  Szczodrowo – wykonanie instalacji c.o.            9.900 
       -  Wławie – wykonanie huśtawek na plac zabaw          6.000 
       -  Wyskoć – wykonanie instal wodnej i c.o.          12.800    
4400  -  opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 
   lokale i pomieszczenia garażowe      200   110,70         55,35 
6050  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    212.432        185.236,68         87,20 
      przebudowa z rozbudową budynku kotłowni 
        na świetlicę wiejską w Kobylnikach                           19.845 
      budowa placu rekreacyjnego z altanami w N. Oborzyskach    11.208,18 
      budowa strefy rekreacyjnej dla seniorów i dzieci 
         w St. Luboszu               11.219,86 
      Ostoja Turew – miejsce rekreacji dla mieszkańców         7.099,91 
      Przystanek Racot – miejsce rekreacji dla mieszkańców   8.226,37 
      Przystań w Kokorzynie – miejsce wypoczynku dla 
  mieszkańców         8.226,37 
      przebudowa i remont świetlic w miejscowościach 
        Darnowo, Sepienko i Łagiewniki           119.410,99  
6057  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    112.502        112.501,38         100,00 

      budowa placu rekreacyjnego z altanami N. Oborzyska   25.000 
      budowa strefy rekreacyjnej dla seniorów St. Lubosz       25.000 
      Ostoja Turew – miejsce rekreacji dla mieszkańców         20.501,38 
      Przystanek Racot – miejsce rekreacji dla mieszkańców   21.000 
      Przystań w Kokorzynie – miejsce wypoczynku mieszkańców   21.000   

         środki pozyskane z UE   
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6059  -  wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych    109.066           87.414,67         80,15  
      budowa placu rekreacyjnego z altanami N. Oborzyska   23.731,23 
      budowa strefy rekreacyjnej dla seniorów St. Lubosz       23.782 
      Ostoja Turew – miejsce rekreacji dla mieszkańców         10.367,80 
      Przystanek Racot – miejsce rekreacji dla mieszkańców   14.766,82 
      Przystań w Kokorzynie – miejsce wypoczynku mieszkańców   14.766,82   
   

92116   -   Biblioteki                 440.000       440.000,00       100,00 

       §  2480  -  dotacja podmiotowa z budżetu dla  
 samorządowej instytucji  kultury         440.000       440.000,00       100,00 

92120    -     Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami         40.000             40.000,00        100,00 

        §  6570  -  dotacje celowe przekazane z budżetu na 
    finansowanie lub dofinansowanie zadań 
    inwestycyjnych obiektów zabytkowych 
    jednostkom niezaliczanym do sektora 
              finansów publicznych           40.000          40.000,00       100,00 
 Dotacja dla kościoła  w  Bonikowie     10.000 
              w  Wyskoci                30.000 

92195    -     Pozostała działalność          199.683        186.719,33          93,51 

        §  4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                      14.010          14.010,00        100,00 
    umowy - zlecenia za granie na zabawach 
   wiejskich, dożynkach, spotkaniach                14.010  
     w  tym z funduszu sołeckiego                  11.810         

4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          64.769          55.739,07          86,06 
    zakup materiałów budowlanych na remont 

       śmietnika w Bonikowie   -  FS    8.565,28 
   zakup art. spożywczych – spotkania Choryń  - FS             2.192,03 
   zakup ławo stołów do Czarkowa  -  FS   3.092,43 
   zakupy na spotkania w Gryżynie   -  FS       792,04 

    zakup ławo stołów, nagłośnienia Januszewo  -  FS 2.742,52 
    zakup art. spożywcze – dzień Dziecka Katarzynin - FS    1.089,35 
    zakup płotu betonowego – Kawczyn - FS    1.172 
    zakup zestawu nagłaśniającego, siatki, cementu – Kiełczewo FS     2.551 
    zakup art. na festyn wiejski – Kobylniki – FS   1.138,28 
    zakup art. na festyny w Kokorzynie – FS    4.089,12 
    zakupy na festyny w Kurzej Górze – FS    1.926,84 
    zakupy na dożynki, festyn wiejski – Mikoszki – FS  1.198,14 
    zakupy na Dzień Dziecka – Nielęgowo – FS      959,17  
    zakup art. na paczki świąteczne – N. Dębiec  -  FS  1.000 
    zakup namiotu, art. elektr. ławostołów  - Osiek -  FS         8.390,08 
    zakupy na festyny wiejskie – Pelikan -  FS              2.480,85 
    zakupy art. spożywczych na festyny – Pianowo -  FS        2.521,21 
    zakupy na dożynki -  Ponin  -  FS        945,09 
    zakup nagród na Dzień Dziecka  -  Racot  -  FS   1.441,18 
    zakupy na festyny w  Spytkówkach  -  FS    1.220,63 
    zakup art. spożywczych na festyny w St. OBorzyskach  -  FS   2.134,97 
    zakup art. spożywczych na festyny  w  Turwi  -  FS  1.604,33  

     zakupy na spotkania dożynkowe i festyny  
     wiejskie w pozostałych wsiach  -  FS     2.492,53            
            4300  -  zakup usług pozostałych          82.404          78.470,36         95,23 
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    współfinansowanie w  widowisku „Kryptonim Wolność”    6.500 
               usługa gastronomiczna, transport ławek  -  Czarkowo  -  FS  1.885,98 
    wykonanie gablot ogłoszeniowych, ogrodzenia placu, 
      oprawa muzyczna - festyny wiejskie -  Kiełczewo  -  FS    22.195,98 
    montaż lamp, usługa transport. -  Kokorzyn  -  FS       4.050 
    instalacja elektr. – plac zabaw  Kurowo  -  FS         8.701,99 
    usługa transp., wypożyczenie zamku dmuchanego, 
       oprawa muzyczna festynu  -  Kurza  Góra  -  FS             9.397,99 
    wynajem zjeżdżalni, oprawa muzyczna -  Łagiewniki  -  FS 1.199,99   
    usługa transportowa, bilety wstępu  -  N. Dębiec  -  FS             1.240 
    wyjazd integracyjny  -  N. Lubosz   -  FS    2.200 
    usługa transp. Catering – festyn wiejski  -  Pelikan  -  FS  1.549,86 
    obsługa muzyczna, catering, bilety wstępu  -  Pianowo  -  FS      2.846,20 
    obsługa muzyczna na festynach wiejskich  -  Racot  -  FS 1.400 
        wykonanie podbudowy pod położenie kostki -  Sierakowo  FS 1.879,37 
    oprawa muzyczna  -  Spytkówki  -  FS    1.200 
    usługa transp., oprawa muzyczna festynu -  St. Lubosz  FS 2.200   
    oprawa muzyczna, zakwaterowanie  _  Turew   FS  1.970 
    wypożyczenie zjeżdżalni, oprawa muzyczna  -  Wławie  FS 1.600 
      usługa transportowa  -  Wyskoć  FS    1.200 
     inne drobne usługi  płatne z FS     5.253 
6060  -  wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.    38.500               38.499,90       100,00 
      -  wyposażenie placu zabaw – Kawczyn  FS             8.000 
      -   wyposażenie placu zabaw – Kobylniki  FS         12.500 
      -  wyposażenie placu zabaw – Nielęgowo       8.000 
      -  zakup altany w Sierakowie  -  FS        9.999,90 

925             Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne 
      obszary  i  obiekty  chronionej  przyrody        15.000           4.437,61         29,58 

 
 92502   -   Parki  krajobrazowe                   15.000                4.437,61         29,58 

        §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          15.000             4.437,61         29,58 
        zakup sadzonek drzewek na teren 
       Parku Krajobrazowego                   4.437,61 

 926  Kultura  fizyczna  i  sport                   941.642       935.574,08         99,36 
 
 92604   -   Instytucje kultury fizycznej                              386.000       384.784,97          99,69       

        §  4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników      196.300       196.256,12          99,98 
            4040  -  dodatkowe wynagrodzenie roczne         14.700         14.611.76          99,40 
 4110  -  składki  na  ZUS           37.550         37.506,95          99,89  
 4120  -  składki  na  FP             2.950           2.942,37          99,74  
 4170  -  wynagrodzenia bezosobowe                     33.550         33.520,00          99,91 
               umowy-zlecenia – malowanie domków i drobne 
      remonty, wynagr. ratowników, pracowników 
       wypożyczalni, sanitariatów    33.520 
 4210  -  zakup materiałów i wyposażenia          21.850         21.529,77          98,53 
      materiały biurowe, środki czystości, materiały 
      gospodarcze, prenumerata prasy, zakup    
      materiałów do remontu, doposażenie domków             21.529,77 
 4260  -  zakup  energii              7.000           6.652,55          95,04 
 4270  -  zakup usług remontowych           36.350         36.331,79          99,95 
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      naprawa pomostu, rowerów wodnych, gaśnic              36.331,79                        
 4280  -  zakup usług zdrowotnych                250              210,00          84,00 
 4300  -  zakup usług pozostałych           25.300         25.179,65          99,52 
      wywóz śmieci z ośrodka               7.822,14 
      dzierżawa gruntu pod parking              6.000 
      koszenie trawy, usługi reklamowe, transport, 
       opłaty pocztowe, pranie, abonament RTV                     11.357,51  
 4370  -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    świadczonych w  stacjonarnej publicznej sieci 
     telefonicznej               2.730               2.619,03         95,94 
 4410  -  podróże służbowe krajowe             3.450           3.416,98         99,04 
      ryczałt samochodowy Dyrektora OSiR   3.416,98 
 4430  -  różne opłaty i składki                   300                  289,00         96,33 
 4440  -  odpisy  na  ZFŚS              3.370            3.369,00        99,97 
 4700  -  szkolenia pracowników niebędących członkami 
     korpusu  służby cywilnej      350    350,00       100,00 

92605   -   Zadania w zakresie kultury fizycznej i  sportu      512.410          507.558,28         99,05        

       § 2360  -  dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu 
              terytorialnego., udzielone w trybie art. 221 ustawy, 

     na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 
    do realizacji organizacjom  prowadzącym  

              działalność pożytku publicznego           200.000          195.679,90         97,84 
       dotacje przekazane do klubów sportowych  

      na działalność             195.679,90 
 4110  -  składki  na  ZUS              2.300            2.210,13        96,09 
            4170  -  wynagrodzenia bezosobowe              65.950          65.930,00        99,97 
       umowy-zlecenia, obsługa kosiarek, gospodarza  

                 obiektów, wynagrodz. arbitrów sędziowskich, 
      animatora sportu                       65.930,00  

4210  -  zakup materiałów i wyposażenia        158.710        158.612,36        99,94 
      zakup art. sportowych i spożywczych         102.017,51 
      zakup paliwa do kosiarek i części zamiennych          21.412,27 
      zakup wapna, nawozu, środków ochrony roślin, 

     zakupy na remonty, art. gospodarcze              15.295,58 
     zakup kosy spalinowej, karuzela, konstrukcja stalowa 
      płyty, siedziska                      19.887    

4260  -  zakup  energii             25.700          25.445,83        99,01 
4270  -  zakup usług remontowych              3.530             3.505,60        99,31 
    remont kosiarek, kotła gazowego, malowanie          3.505,60  

 4300  -  zakup usług pozostałych                       53.500         53.454,46         99,91 
      przewozy zawodników              6.961,63 
      wynajem sali sportowej              2.290 
      czyszczenie boiska, bilety wstępu, zabezpieczenie med.   41.752,62   
          wywóz śmieci               2.450,21  
  4430  -  różne opłaty i składki              2.720            2.720,00        100,00
      ubezpieczenie zawodników i przyczepek              2.720,00 
92695  -   Pozostała  działalność             43.232            43.230,83        100,00 

        §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia           12.265              12.264,33         99,99 
                    zakup kształtownika i blachy -  Choryń  -  FS                1.600 
      zakup siedzisk  -  St. Lubosz -  FS              5.664,88 
      zakup kosy spalin., i mat. na ogrodzenie boiska Turew FS   4.999,45  
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 4270  -  zakup  usług  remontowych              8.105   8.105,00       100,00  
      remont zadaszenia szatni  -  Gryżyna  -  FS                     8.105   
 4300  -  zakup  usług  pozostałych            12.862            12.861,50       100,00 
                 wykonanie 2 wiat na boisko -  Choryń  -  FS            3.800 
      wykonanie siłowni zewnętrznej -  Czarkowo  -  FS        5.000 
                 ogrodzenie terenu sport.  -  Racot  -  FS             4.000 
         usługa  logistyczna  -  S. Lubosz  -  FS                  61,50  
 6060  -  wydatki na zakupy inwest. jednostek budżet.       10.000            10.000,00       100,00
      zakup trybuny stacjonarnej  -  St. Oborzyska  -  FS          10.000 
      ------------------------------------------------------------------- 

        Razem  :     53.756.133,29     50.946.376,17       94,77 

====================================================================== 
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W  2014 r. Gmina Kościan udzieliła dotacji celowych dla: 

    -  010   01009   2830   -    50.000,00 zł. -  Spółki Melioracji Nizin Obrzańskich w Bonikowie, 

    -  010   01010   6230   -    27.000,00 zł. -  budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, 

    -  600   60014   6300   -    23.000,00 zł. -  dla powiatu na budowę  chodnika z parkingiem w  
                                                                                                                                  Sierakowie, 

    -  600   60016   6300   -   490.000,00 zł. -  dla  Miasta  Kościana  420.000 zł. i Gminy Czempiń   
                                                                                                                                    70.000 zł.  

   -   754   75412   2710   -     15.000,00 zł. -  dla Urzędu Miasta Kościan na umundurowanie  
                                                                          członków Orkiestry Dętej OSP  w  Kościanie, 

    -  754   75412   2820   -     25.533,04 zł. - dla OSP gminnych na dofinansowanie zakupu sprzętu  
                                                                       strażackiego, 

    -  801   80104   2310   -   262.817,09 zł.  -  odpłatność za niepubliczne przedszkola,                                                          

    -  801   80104   2540   -   294.756,48 zł. -  dla przedszkola prywatnego, 

    -  851   85111   6300   -   100.000,00 zł. -  dla powiatu na remont szpitala, 

    -  853   85311   2320   -       8.060,00 zł. -  dla powiatu na pomoc w prowadzeniu Warsztatów 
                   Terapii Zajęciowej osób niepełnosprawnych, 

   -   900   90002   6230   -     38.578,45 zł.  -  na likwidację azbestu z obiektów budowlanych, 

    -  900   90013   2310   -     55.090,33 zł. -  dla Gminy Śrem na prowadzenie schroniska dla 
                  bezpańskich  psów w miejscowości Gaj, 

        6610   -       5.977,52 zł.    dla  Gminy Śrem na rozbudowę schroniska dla  
                                                                           bezdomnych zwierząt w Gaju, 

    -  921   92116   2480   -   440.000,00 zł. -  dla instytucji kultury na prowadzenie bibliotek, 

    -  921   92120   6570   -     40.000,00 zł. -  na remont kościołów w Wyskoci i  Bonikowie, 

    -  926   92605   2360   -   195.679,90 zł. -  dla klubów sportowych na prowadzenie działalności 
                     sportowej.        
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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          1.039.106,63 1.039.103,85          100,00  
       01095       Pozostała  działalność          1.039.106,63 1.039.103,85          100,00 
          §  4110 - składki  na  ZUS          2.191        2.190,02           99,96 
   4120 - składki  na  FP             190           188,20            99,05 
   4170 - wynagrodzenia  bezosobowe      15.015       15.015,00          100,00 

  4210 - zakup materiałów i wyposażenia    1.439,64        1.439,64          100,00 
   4260 - zakup  energii          1.000        1.000,00         100,00 
   4300 - zakup usług pozostałych            410           410,00         100,00 
   4370 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    świadczonych w  stacjonarnej publicznej sieci 
    telefonicznej              129           129,00         100,00  
   4430 - różne opłaty i składki           1.018.731,99  1.018.731,99          100,00  
  
  750     Administracja  publiczna     108.072     108.072,00         100,00 
       75011  Urzędy wojewódzkie       108.072             108.072,00         100,00 
          §  4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników           88.400       88.400,00          100,00 
   4110 - składki  na  ZUS        17.507       17.507,00          100,00  
   4120 - składki  na  FP          2.165         2.165,00          100,00 

  751                 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
 oraz sądownictwa      115.919        86.343,65            74,49 

        75101       Urzędy naczelnych organów władzy  
              państwowej, kontroli i ochrony prawa        2.640         2.640,00          100,00 

          §  4210 - zakupy materiałów i wyposażenia        1.440          1.440,00          100,00 
   4260 -  zakup  energii             600            600,00          100,00  
   4300 -  zakup  usług  pozostałych            300            300,00           100,00 
   4370 -  opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
      świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 
      telefonicznej             300            300,00          100,00  

       75109       Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
                          burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda  
                          gminne, powiatowe i wojewódzkie              86.021                56.447,13           65,62 
        §  3030  -  różne wydatki na rzecz osób fizycznych        52.365        31.910,00           60,95 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników    17.128        14.008,00           81,78 
 4110  -  składki  na  ZUS         1.991          1.455,48           73,10 
 4120  -  składki  na  FP            375    75,72           20,19   
 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe       3.870          2.460,00           63,57 
 4210  -  zakup  materiałów  i  wyposażenia       1.400          1.200,00            85,71 
 4260  -  zakup  energii             300   300,00         100,00  
 4300  -  zakup  usług  pozostałych        7.200           4.396,05           61,06 
 4410  -  podróże służbowe krajowe        1.392   641,88           46,11 

       75113        Wybory do Parlamentu Europejskiego      27.258         27.256,52           99,99 
        §  3030  -   różne wydatki na rzecz osób fizycznych       13.300         13.300,00         100,00 
 4010  -  wynagrodzenia osobowe pracowników      7.818           7.818,00         100,00 
 4110  -  składki  na  ZUS         1.344           1.343,93           99,99 
 4120  -  składki  na  FP              99     98,51           99,51   
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 4170  -  wynagrodzenia  bezosobowe       1.810          1.810,00         100,00 
 4210  -  zakup  materiałów  i  wyposażenia          770             770,00          100,00 
 4260  -  zakup  energii             200   200,00         100,00  
 4300  -  zakup  usług  pozostałych        1.271           1.270,91           99,99 
 4410  -  podróże służbowe krajowe           646   645,17           99,87 

  801   Oświata  i  wychowanie              13.373,66          13.224,72           98,89 
      80101         Szkoły  podstawowe   13.373,66         13.224,72           98,89 
        §  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia       132,41     130,94            98,89 
 4240  -  zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 
     i  książek     13.241,25         13.093,78           98,89      

  852      Pomoc  społeczna               5.013.363           4.884.183,83           97,42 
       85212  Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego  oraz składki  
                        na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
   społecznego                      4.860.000           4.734.163,66          97.41 
         §  3020 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  250                       250,00        100,00 

 3110 - świadczenia społeczne            4.561.827             4.442.204,20          97,38 
  4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników    79.960          79.208,30         99,06 
  4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne       7.501            7.500,85        100,00 
  4110 - składki  na  ZUS     160.000        159.874,37          99,92 
  4120 - składki  na  FP         1.500            1.138,22          75,88 
  4210 - zakup materiałów i wyposażenia       1.990            1.671,66          84,00 
  4260 - zakup  energii          6.000            5.097,56          84,96 
  4270 - zakup usług remontowych           290                        290,00        100,00 
  4300 - zakup usług pozostałych      22.272          22.263,86 99,96 
  4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet         210    207,87           98,99 
  4360 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych 
    świadczonych w ruchomej publicznej sieci 
    telefonicznej          2.000               904,17           45,21  
  4440 - odpisy na ZFŚS         2.200            2.188,00           99,45 
  4580  - pozostałe  odsetki        14.000          11.364,60           81,18 

      85213        Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia  z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia  rodzinne oraz za  
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 
 integracji społecznej      19.000          18.711,44          98,48 

        §  4130 -  składniki na ubezpieczenie zdrowotne    19.000          18.711,44          98,48 

       85215        Dodatki  mieszkaniowe        2.897            1.082,32          37,36 
         §  3110  -  świadczenia  społeczne                   2.840            1.061,11          37,36 
  4210  -  zakup materiałów  i  wyposażenia            30      11,17          37,23 
  4300  -  zakup  usług  pozostałych             27      10,04          37,19  

       85219        Ośrodki  pomocy  społecznej       2.686                    2.686,00        100,00 
         §  3110  - świadczenia społeczne                   2.650            2.650,00       100,00 
  4300  - zakup  usług  pozostałych             36      36,00       100,00 

       85295 Pozostała  działalność    128.780        127.540,41         99,04 
         §  3110  - świadczenia  społeczne    122.858        122.800,00         99,95 
  4210  -  zakup materiałów i wyposażenia       5.922            4.740,41         80,05 
          ------------------------------------------------------------------------- 
                             Razem :     6.289.834,29          6.130.928,05         97,47  
    ===================================================================== 
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      Wszystkie dotacje celowe otrzymane na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 
      zostały wykorzystane  zgodnie z przeznaczeniem, a część niewykorzystana została zwrócona   
      na konto Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w  Poznaniu. 
      Do wszystkich dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa  na  wykonywanie zadań   
      własnych udział  gminy  jako wkład własny wyniósł  20 %. 

      Gmina Kościan nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji. 

Gmina  Kościan  na  koniec  2014 r. nie ma zobowiązań wymagalnych. 
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Informacja o realizacji inwestycji  w  2014 r. 
                 ===========================================    
                  Plan      Wykonanie         %  
 

 
1.  Koncepcja zbiornika retencyjnego – Sepienko               48.500              48.050,00            99,07 
Inwestycja zakończona. 
W ramach zadania opracowano koncepcję programowo – przestrzenną budowy zbiornika 
retencyjnego Sepienko oraz opracowano kartę informacyjną przedsięwzięcia.  
 
2.  Budowa kanalizacji sanitarnej w  miejscowościach Wyskoć 
 i  Turew  -  II Etap         556.116            556.115,25         100,00 
         w tym  środki pozyskane z UE  -   416.915,26     
Inwestycja zakończona. W wyniku inwestycji wykonano: 
- Kanalizację sanitarną grawitacyjną – 3.763,90 mb 
- Kanalizację sanitarną tłoczną – 4.938,50 mb 
- Przyłącza – 92 szt./ 574,00 mb 
- Przepompownie ścieków – 3 szt. 
 
3.  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć – 
       i   Turew  -  III Etap                    411.400            410.786,88          99,85 
Inwestycja zakończona.  
W ramach inwestycji wybudowano: 
- kanalizację sanitarną grawitacyjną wraz z przyłączami- 635,05 mb 
-  kanalizację sanitarną tłoczną – 224,90 mb 
- przepompownię – 1 szt.  
Przebudowano: 
-  sieć wodociągową -  55,55 mb 
-  nieszczelną kanalizację  sanitarną - 287,85 mb 
- chodnik – 323,00 m2. 

4.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach    80.000            77.450,00        96,81 
Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową dot. przedmiotowej inwestycji. 
 
5.  Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie      1.295.000           789.460,20        60,96 
Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano do 31.12.2014 r.: 
- 1.107,90 mb kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 
- 208,29 mb/34 szt. przyłączy kanalizacyjnych PVC fi 160 mm 
- 1.089,88 mb sieci wodociągowej z przyłączami. 

6.  Budowa kanalizacji w Kobylnikach – projekt           50.000                      0                 0 
Inwestycja w trakcie realizacji. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowej 
inwestycji. 
 
7.  Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach      1.261.493      1.200.396,39        95,16 
Inwestycja zakończona.  
W ramach inwestycji wykonano: 
1) Przebudowę budynku stacji uzdatniania wody 
2) Fundamenty pod urządzenia technologiczne, takie jak: pompy, akcelator, filtry, aeratory 
3) Zbiornik popłuczyn wraz z technologią 
4) Zbiorniki retencyjne wraz z technologią (dwa zbiorniki, każdy o pojemności: 100 m3) 
5) Zbiornik bezodpływowy na ścieki 
6) Neutralizator ścieków 
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7) Uzbrojenie studni w urządzenia do poboru wody 
8) Technologię budynku stacji uzdatniania wody obejmująca m.in.: 
- 6 filtrów ciśnieniowych fi 1200 
-akcelator (klarownik) 
- 2 sprężarki 
- zestaw urządzeń dawkowania podchlorynu sodowego 
- aeratory ciśnieniowy 1 
- aeratory ciśnieniowy 2 
9) Sieci międzyobiektowe takie jak:  
-rurociąg wody uzdatnionej SUW-zbiornik retencyjny, 
- rurociąg wody uzdatnionej zbiorniki retencyjne – SUW, 
- kanalizacja sanitarna, 
-  kanalizacja ścieków agresywnych do neutralizatora, 
- kanalizacja popłuczyn do odstojnika, 
- kanalizacja wód z wpustów podłogowych do odstojnika, 
- kanalizacja wód przelewowych i spustowych ze zbiorników retencyjnych do odstojnika,  
- kanalizacja wód nadosadowych z odstojnika do odbiornika, wylot 
- sieć wodociągowa (rurociąg zasilający istniejącą sieć wodociągową) 
10) Zagospodarowanie terenu: drogi, chodniki, zieleń, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie 
 
8.  Przebudowa rowu melioracyjnego Nowy Lubosz  

 Kurzej Górze                      175.000             174.543,94        99,74 
Inwestycja zakończona.  Ułożono/zamontowano: 

• rurociąg  z  rur  dwuściennych PP średnicy  600 mm,  (SN8) (z kielichem)                   
-     292,2 m       

• rurociąg  z  rur PVC  Dz  110 mm   / rura perforowana w otulinie  -       71,65 m                               
• studzienki betonowe średnicy  1000 mm                                        -         3   szt.   
• studzienki betonowe średnicy  1200 mm                                        -         7  szt.   

Zlikwidowano rów nr 15  na długości 142,0 m 
 
9.  Budowa sieci wodociągowej Wławie -  Granecznik     221.400           180.000,00          81,30 
Inwestycja zakończona.  
Wykonano sieć wodociągową z: 

- rur PE 100 SDR 17    φ  160 mm -          2 193,02 m   
- rur PE 100 SDR 17     φ   63 mm -                 8,38 m   
- rur PE 100 SDR 17     φ   90 mm -                 0,98 m 

 
10.  Budowa sieci wodociągowej w Kurzej Górze          10.000         7.500,00          75,00 
Inwestycja rozpoczęta. Wykonano dokumentację projektową 
 
11.  Budowa sieci wodociągowej w Starych Oborzyskach        5.000             5.000,00        100,00 
Inwestycja rozpoczęta. Wykonano dokumentację projektową 
 
12.  Budowa sieci wodociągowej Łagiewniki – Bonikowo – projekt   6.000       4.600,00      76,67 
Inwestycja w trakcie realizacji. Opracowano mapę do celów projektowych. 
 
13.  Przebudowa  ulicy Leśnej w Starym Luboszu          4.210.281             4.209.907,41       99,99 

Inwestycja zakończona: Przebudowano ciąg dróg gminnych w Starym Luboszu na długości  1729 
mb. 

W ramach zadania wykonano: 
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej 
- nawierzchnię jezdni - KR 2, 
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- nawierzchnię chodników, 
- ustawiono krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm, 
- ustawiono obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm,  
- zamontowano studzienki wpustowe połączone z kanalizacją deszczową.  

Konstrukcja nawierzchni wykonanej w ulicy Leśnej oraz zjazdów publicznych  - KR2 (poza 
odcinkiem nr 3 – od km 0+000 do km 0+133,20 i zjazdu w km 0+023,72) 

1.  

- warstwa ścieralna z AC 11 S – gr. 5 cm, 
- podbudowa zasadnicza z AC 16 P – gr. 7 cm, 
-  podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 (kruszywo łamane 
stabilizowane mechanicznie) – gr. 20 cm, 
- warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem o Rm=1,5 MPa – gr. 10 

cm (*). 

Konstrukcja nawierzchni wykonanej w ulicy Leśnej  - na odcinku nr 3 – od km 0+000 do km 
0+133,20 
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej brukowej (kolor szary) - gr. 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm, 
- warstwa mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 
0/31,5 mm - gr. 30 cm, 
- warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem o Rm=1,5 MPa – gr. 10 
cm . 

 
Konstrukcja nawierzchni chodnika, grunty G1/G2: 

2.  

- kostka betonowa brukowa typu dwuteownik (kolor szary) – gr. 6 cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa – gr. 5 cm, 
- warstwa mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 
0/31,5 mm - gr. 15 cm (**) 
 
Konstrukcja nawierzchni zjazdów indywidualnych, grunty G1/G2: 

3.  

- nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej brukowej (kolor grafitowy) - gr. 8cm, 
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm, 
- warstwa mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie) 
0/31,5 mm - gr. 20 cm, 
- warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem o Rm=1,5 MPa – gr. 10 
cm (*). 
 
Konstrukcja nawierzchni zabruku, grunty G1/G2: 
- warstwa ścieralna z kostki kamiennej gr. 15/17cm 
- podsypka cementowo-piaskowa - gr. 5cm, 
- podbudowa zasadnicza z chudego betonu - gr. 20 cm, 
- warstwa wzmacniająca podłoże z mieszanki związanej cementem o Rm=1,5 MPa – gr. 10  
     cm 
 Uwaga: 
(*) – warstwa wzmacniająca podłoże nie występuje na odc. 1 od km 0+200 do końca  
      odcinka 
(**) - warstwa mieszanki z kruszywa łamanego nie występuje  na odcinkach chodników  
      odsuniętych od jezdni, 
- kanalizację deszczową z rur dwuściennych z PP klasy „S” SN 8 o  średnicy od 150-800         
       mm   
- przebudowano rów na długości  120 mb (wraz z budową przepustu) oraz odmuleniem dna    
    Strugi Racockiej na długości 140 mb (Dz. ew. nr 292). 
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- wykonano linię kablową oświetleniową wraz ze słupami oświetlenia drogowego z   
      oprawami – 71 szt., szafki oświetleniowe. 
- przebudowano infrastrukturę telekomunikacyjną kolidującą z przebudową w/w drogi.-         
     wykonano oznakowanie pionowe i poziome 
- przebudowano linię energetyczną nN 

 
14.  Przebudowa ulicy Sosnowej i Torowej w Kiełczewie      828.090         828.089,55        100,00 

Inwestycja zakończona. Zakres prac obejmował przebudowę  ulicy Sosnowej od km 0+000 do 
km 0+438 oraz ulicy Torowej od km 0+000 do km 0+266 w Kiełczewie, w zakresie  
:Przebudowa drogi o szerokości 6,0 m  na odcinku o łącznej długości 704,00 mb o następującym 
układzie warstw: 

- podbudowa grubości 20 cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym 
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 5 cm  
- nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm 
Ponadto wykonano na długości drogi: 
-  krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm  
-  ścieki uliczne szerokości 40 cm z kostki betonowej grubości 8 cm 

− Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Torowej i Sosnowej z rury PVC o średnicy 160-
400 mm wraz ze studniami i wpustami ściekowymi o wymiarach 600 x 400 mm oraz 
osadnikiem zawiesiny mineralnej średnicy 2,0 m.  

− Przebudowa linii nn 0,4 KV – wymiana istniejącego słupa nn  0,4 kV 
− Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych  

15.  Przebudowa drogi Nowy Dębiec - Osiek                567.000             566.091,25          99,84        
Zakończono I Etap. 
Prace obejmowały przebudowę drogi gminnej Nowy Dębiec – Osiek o szerokości 4,0 m i długości 
1,0 km (od km 0+000,00 do km 1+000,00) w zakresie  : 

− korytowanie pod konstrukcję jezdni  
− ułożenie podbudowy zasadniczej z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie  

grubości 20 cm 
− skropienie  podbudowy emulsją asfaltową  
− ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego – grubości 4 cm, 
− ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

 
16.  Przebudowa ulicy Lipowej w Widziszewie – projekt         18.000            15.990,00       88,83 
Opracowano  dokumentację projektową. 
 
17.  Budowa ścieżki rowerowej Pianowo – Stare Oborzyska   784 110         784.005,82       99,99 
 w  tym środki pozyskane z UE   244.000  w  2015 r.    
Inwestycja zakończona. Wykonano ścieżkę rowerową z kostki betonowej (w terenie zamieszkałym) i 
z betonu asfaltowego (poza terenem zamieszkałym) na długości 1.672,81 mb. 
 
18.  Adaptacja sklepu na mieszkanie socjalne w Witkówkach   45.000          43.583,76        96,85 
Inwestycja zakończona.       

1/ wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania w 
zakresie: 

- roboty rozbiórkowe – 1 kpl. 
- montaż stolarki okiennej wraz z podokiennikami – 2 szt.  
- montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej - 1szt.  i wewnętrznej – 4 szt.   
- wykonanie posadzki z płytek terakota – 1 kpl.  
- licowanie ścian płytkami ceramicznymi – 1 kpl.  
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- malowanie ścian i sufitów – 1 kpl. 
- wykonanie posadzki betonowej w pomieszczeniu kotłowni – 1 kpl.  
- wykonanie wentylacji łazienki – 1 kpl.  

2/ wykonanie nowej wewnętrznej instalacji CO w zakresie:  
- demontaż istniejącej instalacji CO – 1 kpl.  
- montaż kotła CO z termometrem, naczynia wzbiorczego, pompy obiegowej CO – 1 kpl. 
- montaż grzejników wraz z zaworami – 4 kpl.  
- montaż rurociągu CO – 1 kpl. 

3/ wykonanie nowej wewnętrznej instalacji wod-kan 
- demontaż istniejącej instalacji wod-kan 
- montaż rurociągu wody ciepłej i zimnej – 1 kpl. 
- montaż bojlera do podgrzania wody 100 dm3 – 1 szt.  
- montaż umywalki wraz z baterią – 1 kpl. 
- montaż zlewozmywaka z blachy stalowej wraz z baterią – 1 kpl. 
- wykonanie natrysku wraz z bateria natryskową – 1 kpl.  
- montaż ustępu porcelanowego wiszącego – 1 kpl.   
- montaż rurociągu kanalizacyjnego PCW – 1 kpl.  

4/ wykonanie nowej instalacji elektrycznej  
- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej – 1 kpl. 
- montaż tablicy rozdzielczej – 1 szt.  
- montaż opraw oświetleniowych – 1 kpl. 
- montaż przewodów elektrycznych – 1 kpl.  
 

19.  Adaptacja mieszkania na bibliotekę w Turwi  40.000                 35.851,23          89,63 
Inwestycja zakończona. W ramach zadania wykonano remont pomieszczeń biblioteki w zakresie 
:rozebranie okładzin ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów, rozebranie starych posadzek i 
wykonanie nowych z płytek ceramicznych, wymiana wyposażenia łazienki WC i umywalka.  
 
20.  Przebudowa z rozbudową budynku kotłowni na 
         świetlicę wiejska w Kobylnikach   20.000                    19.845,00        99,23 
Inwestycja rozpoczęta. W trakcie realizacji wykonano rozbiórkę sąsiednich budynków.  
 
21.  Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach 
        Darnowo, Sepienko i Łagiewniki          133.000                    119.410,99         89,78 
Inwestycja rozpoczęta. 
W ramach  inwestycji wykonano remont budynku świetlicy wiejskiej w Darnowie w zakresie:  
Ocieplenie ścian zewnętrznych  

• Ocieplenie strefy cokołowej podziemia styropianem gr. 10 cm (pow. 28,290  m2) wraz z ułożeniem 
izolacji przeciwwilgociowej  

• Ocieplenie strefy cokołowej styropianem gr. 10 cm (pow. 16,974 m2) 
 Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr. 16 cm (pow. 170,295 m2) 
Ocieplenie stropodachu  
Ocieplenie stropodachu wełną mineralną gr. 20 cm układaną nad sufitem podwieszanym (pow. 
161,65 m2) na warstwie paroizolacji 
Remont fundamentów – 1 kpl.   
Remont murów parteru  
Naprawa pęknięć w ścianie z cegły – 1 kpl. 
Remont tynków i okładzin  
• Montaż sufitu podwieszanego z płyt z włókien mineralnych o wym. 60 x 60 cm (pow. 159,88 m2)  
Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych – 12 kpl. 
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 Stolarka okienno – drzwiowa  
• Montaż drzwi zewnętrznych stalowych 2-skrzydłowych  - 2 szt. 

• Montaż drzwi zewnętrznych stalowych 1-skrzydłowych  - 1 szt. 

• Montaż daszków nad drzwiami ze ściankami bocznymi – 3 kpl.  
Wymiana oświetlenia zewnętrznego nad wejściem do budynku – 3 szt. 
Remont dachu – 1 kpl.  
• Montaż rynien dachowych i rur spustowych  
Wymiana obróbek blacharskich i parapetów 
Roboty malarskie – 1 kpl.  
Wykonanie nawierzchni zewnętrznych – 1 kpl.  
• Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6,0 cm 
Wykonanie opaski żwirowej gr. 10 cm 
Remont instalacji – 1 kpl.   
• Remont instalacji odgromowej  
Wymiana i adaptacja elementów instalacji elektrycznych 
Ponadto, rozpoczęto roboty remontowe w budynku świetlicy wiejskiej w Łagiewnikach w zakresie 
wymiany instalacji elektrycznej.  
 
22.  Budowa placu rekreacyjnego z altanami w N. Oborzyskach  75.000        59.939,41      79,92 
          w tym środki pozyskane z UE     25.000        
Inwestycja zakończona. 
Wykonano następujący zakres prac: 

- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm – 208,150 m2 
- Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm – 38,56 m2 
- Miejsce pod ognisko – 5,46 m2 

    - Trawniki – 290,94 m2 

- Ogrodzenie terenu z siatki ocynkowanej wraz z furtką o łącznej długości  99,2 m  
- Montaż bramy szerokości 2,7 m oraz furtki szerokości 1,3 m – 1 szt. 
- Altana ogrodowa – 2 sztuki 
- Wyposażenie placu w postaci: ławki parkowe – 6 sztuk, kosze na śnieci – 4 sztuki 

 
23.  Budowa strefy rekreacyjnej dla seniorów i dzieci 
           w  Starym Luboszu            80.000               60.001,86       75,00  
         w  tym środki pozyskane z UE      25.000 
 
Inwestycja zakończona Wykonano: 
Plac do ping ponga terenowego  

• Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm – 31,06 m2 

• Stół betonowy do ping-ponga terenowego – 1 kmpl. 
Plac o nawierzchni z poliuretanu dla zajęć fitness  

• Plac o nawierzchni z poliuretanu – 35,70 m2 

• Urządzenia fitness: 

− Urządzenie fitness wyciąg + krzesełko z montażem – 1 kmpl.  

− Urządzenie fitness biegacz +orbitrek  z montażem – 1 kmpl. 

− Urządzenie fitness wahadło + twister z montażem – 1 kmpl. 
Plac z konturami terytorium Polski  

• Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 6 cm – 52,63 m2 

• Nawierzchnia betonowa z konturami terytorium Polski – 28,27 m2 
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Plac do gry w bule  – 29,06 m2 
Zagospodarowanie terenu 

• Nawierzchnia  żwirowa – 87,36 m2 

• Trawniki dywanowe – 739,38 m2 

• Ławki parkowe bez oparcia – 8 sztuk  

• Kosze na śmieci – 3 sztuki 
 
24.  Budowa przyłącza wodociągowego, światłowodowego 
         i energetycznego dla studni S2 w Katarzyninie  57.521            48.150,41      83,71 
Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano częściowo przyłącze energetyczne i instalacje 
teletechniczną. 
 
25.  Przygotowanie dokumentacji budowy drogi w Kurzej Górze   84.000      83.943,00     99,93 
Inwestycja zakończona. Opracowano dokumentację przebudowy ulicy Długiej, Leśnej, Polnej, 
Krótkiej, Gajowej i Piaskowej w Kurzej Górze  
 
26.  Przygotowanie dokumentacji budowy ul. Wodnej w Racocie  20.000     20.000,00      100,00 
Inwestycja rozpoczęta. Opracowano mapy do celów projektowych, wykonano badania podłoża 
gruntowego w celach projektowych.  
 
27  Przygotowanie dokumentacji odwodnienia ul. Łąkowej  
          w  Starych Oborzyskach       8.000                    7.995,00           99,94 
Inwestycja zakończona. Opracowano dokumentację projektową.  
 
28.  Przystań w Kokorzynie – miejsce wypoczynku dla 
          mieszkańców        44.000                  43.993,19           99,98 
           w  tym środki pozyskane z UE      21.000 

Inwestycja zakończona. W ramach realizacji wykonano: 

Plac o nawierzchni z poliuretanu dla zajęć fitness wraz z urządzeniami fitness 

- plac o nawierzchni z poliuretanu, pow. 35,25 m2 

- Urządzenia fitness: 

• Urządzenie fitness wyciąg + krzesełko z montażem – 1 kmpl.  
• Urządzenie fitness biegacz + orbitrek  z montażem – 1 kmpl. 
• Urządzenie fitness wahadło + twister z montażem – 1 kmpl. 

Plac do gry w ping – ponga terenowego  

- plac o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,0 cm,   

pow. 28,978 m2 
- stół betonowy do ping-ponga terenowego – 1 szt. 

Zagospodarowanie terenu 

- ławki parkowe z oparciem – 2 szt. 
- kosz na śmieci – 1 szt. 
 
29.  Ostoja  Turew – miejsce rekreacji dla mieszkańców i turystów      38.000        37.969,09     99,92 
         w  tym środki pozyskane z UE       20.501,38 

Inwestycja zakończona. W ramach realizacji wykonano: 

Plac o nawierzchni z poliuretanu dla zajęć fitness wraz z urządzeniami fitness 
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- plac o nawierzchni z poliuretanu, pow. 35,25 m2 

- Urządzenia fitness: 

• Urządzenie fitness wyciąg + krzesełko z montażem – 1 kmpl.  

• Urządzenie fitness biegacz + orbitrek  z montażem – 1 kmpl. 

• Urządzenie fitness wahadło + twister z montażem – 1 kmpl. 

Plac do gry w szachy  

- plac o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,0 cm,    
  pow. 9,18 m2 

- stół betonowy do gry w szachy – 1 szt. z siedziskami bez oparcia – 2 szt.  

Zagospodarowanie terenu 

- ławka bez oparcia – 1 szt. 
- kosz na śmieci – 1 szt. 

30.  Przystanek Racot – miejsce rekreacji dla mieszkańców 
           i turystów         44.000             43.993,19        99,98 
          w tym środki pozyskane z UE      21.000 

Inwestycja zakończona. W ramach realizacji wykonano: 

Plac o nawierzchni z poliuretanu dla zajęć fitness wraz z urządzeniami fitness 

- plac o nawierzchni z poliuretanu, pow. 35,25 m2 

- Urządzenia fitness: 

• Urządzenie fitness wyciąg + krzesełko z montażem – 1 kmpl.  

• Urządzenie fitness biegacz + orbitrek  z montażem – 1 kmpl. 

• Urządzenie fitness wahadło + twister z montażem – 1 kmpl. 

Plac do gry w ping – ponga terenowego  

- plac o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6,0 cm,   

pow. 28,978 m2 
- stół betonowy do ping-ponga terenowego – 1 szt. 

Zagospodarowanie terenu 

- ławki parkowe z oparciem – 2 szt. 
- kosz na śmieci – 1 szt. 
 
31.  Budowa przedszkola w Starych Oborzyskach – projekt    12.300         12.300,00   100,00 
Inwestycja rozpoczęta. Opracowano koncepcje przedszkola w Starych Oborzyskach.  
 
32.  Utwardzenie ulicy Poprzecznej w Pelikanie         33.000         32.262,84           97,77 

     Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenie drogi – ul. Poprzecznej w miejscowości 
Pelikan gruzem ceglano – betonowym na długości 205,0mb, szerokości 4,0m oraz poszerzenie 
istniejącego utwardzenia na długości 160,0mb o 0,5m wraz z wyrównaniem drobnym 
kruszywem ceglano – betonowym i regulacja studni rewizyjnych. 

 
33.  Utwardzenie ulicy Malinowej w Racocie      14.000          13.990,02           99,93 

     Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenie drogi – ul. Malinowej w miejscowości Racot 
gruzem ceglano – betonowym na długości 112,0mb, szerokości 4,0m oraz grubości 20cm. 
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34  Utwardzenie ulicy Łąkowej w Racocie      11.000          10.740,36           97,64 
Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenie drogi – ul. Łąkowej w miejscowości Racot 
gruzem ceglano – betonowym na długości 86,0mb, szerokości 4,0m oraz grubości 20cm. 

 
35.  Utwardzenie ulicy Krótkiej w Nowym Luboszu     11.500           11.468,52          99,73 

Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenie drogi – ul. Krótkiej w miejscowości Nowy 
Lubosz gruzem ceglano – betonowym na długości 100,0mb, szerokości 4,0m oraz grubości 
20cm. 

 
36.  Utwardzenie ulicy Sosnowej w Nowym Luboszu          17.000           16.693,56          98,20 

Inwestycja zakończona. Wykonano utwardzenia drogi – ul. Sosnowej w miejscowości Nowy 
Lubosz gruzem ceglano – betonowym na długości 145,0mb, szerokości 4,0m oraz grubości 
20cm. 
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   Plan  wykonania  dochodów  i  wydatków  związanych  
                   z  ochroną  środowiska  w  roku  2014.  

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

          Plan        Wykonanie       % 
Dochody : 

    Dz. 900  Gospodarka  komunalna  i  ochrona 
   środowiska                 45.000         38.739,76        86,09  
   Rozdz.  90019  Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 
     środków  z opłat i kar za korzystanie 
     ze  środowiska               45.000         38.739,76         86,09
          §  0690  -  wpływy z różnych opłat              45.000         38.739,76         86,09
       ----------------------------------------------------------
        Dochody:               45.000         38.739,76         86,09 
    ================================================== 

    
Wydatki :  

    Dz.  010  Rolnictwo  i  łowiectwo                30.000         23.739,76        79,13 
    Rozdz.  01010        Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 
   wsi          30.000         23.739,76        79,13 
          §  6230  -   dotacje celowe z budżetu na finansowanie 
       lub dofinansowanie kosztów realizacji 

                inwestycji i zakupów inwestycyjnych  
    jednostek niezaliczanych do sektora  
    finansów publicznych       30.000          23.739,76       79,13 
      dofinansowanie budowy przydomowych   

                                  oczyszczalni ścieków    23.739,76 

      Dz.   900   Gospodarka komunalna i ochrona 
    środowiska        15.000         15.000,00       100,00    
     Rozdz.  90002  Gospodarka  odpadami     15.000         15.000,00       100,00 
          §  6230  -  dotacje celowe  z budżetu na finansowanie 
            lub dofinansowanie kosztów realizacji 

   inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
   jednostek niezaliczanych do sektora 

      finansów publicznych     15.000         15.000,00       100,00 
        dotacja na usuwanie azbestu      15.000,00  
       ------------------------------------------------------------
      Razem  wydatki:         45.000        38.739,76       86,09     
   ======================================================= 
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                 Informacja  dotycząca  „Przychodów i rozchodów  budżetu gminy”  

                 w  roku  2014”.  
         =========================================================== 
 
  Wprowadzono  w  roku  2014   przychody  w kwocie   4.387.838 zł. z  tego : 
 
 -   otrzymano pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  

Wodnej w Poznaniu w kwocie  1.579.453 zł. na: 
  „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach   -      813.053 zł., 
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach  
      Wyskoć i Turew -  III Etap”                                           -   186.400 zł. 
  „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie”              -   580.000 zł. - w II ratach: 

         2014   -  580.000 zł.  
         2015   -  520.000 zł.  

-   wprowadzono  wolne środki    w kwocie     849.271 zł.  
 -   wprowadzono kredyt bankowy  na inwestycje gminne w wysokości   1.888.114 zł.  
 -   zwrot udzielonych pożyczek          71.000 zł. 
 
 Rozchody  w  roku  2014   wyniosły   3.041.000 zł.,  wydano  na :  
 
  -   spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętej pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu  
                  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na: 

             -  „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Kokorzyn i Szczodrowo ”  kwota  -  500.000 zł. –  
        umorzono 

  -  „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo”      kwota  -  470.000 zł. -  130.000 –  
       umorzono 

 -   „Budowa kanalizacji sanitarnej w Widziszewie”   kwota   -  450.000 zł.   
 -  „Budowa stacji uzdatniania wody w Mikoszkach”  kwota   -  250.000 zł.  
 -   spłata zaciągniętego kredytu z Banku PEKAO SA  na inwestycje gminne   -  1.800.000 zł. 
 -   udzielono pożyczek dla organizacji pozarządowych    kwota   -   71.000 zł.  

 
     Budżet  Gminy  Kościan  na  rok  2014 wynosi :  
 
Dochody  budżetowe       52.409.295,29    Wydatki  budżetowe       53.756.133,29 
  +  przychody          4.387.838,00  +  rozchody          3.041.000,00 
   -------------------------    ------------------------- 
         56.797.133,29           56.797.133,29 
  ====================   ====================  
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Zadłużenie  Gminy Kościan  na koniec roku  2014 r.  wynosi  5.963.329,50 zł. w tym : 

-   4  pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki     
           Wodnej w Poznaniu na kwotę   2.739.453 zł.   na: 
      -       580.000 zł. -  „Budowę  kanalizacji sanitarnej w Kurowie”, 
      -       186.400 zł  -  „Budowę  kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wyskoć i Turew –  
                                                    III Etap”, 
      -    1.360.000 zł. -  „Budowę  kanalizacji sanitarnej w Widziszewie”,  
      -       613.053 zł. -  „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w Mikoszkach”,  

     -    1.723.876,50 zł.  - kredyt z Banku  PEKAO  SA  Oddział w Poznaniu, 
     -    1.500.000,00 zł.  -  kredyt z Banku  BGK  Oddział w Poznaniu    


