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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia XXXVI/2015 

Burmistrza Pyzdr z dnia 7 sierpnia 2015 r. 
w sprawie przedstawienia informacji   
o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

                                                                                   i Miasta Pyzdry za I półrocze 2015 roku. 
 

 

 

INFORMACJA 

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA PYZDRY 

ZA  I PÓŁROCZE 2015 ROKU 

Budżet Gminy i Miasta Pyzdry, zatwierdzony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 2014 roku 

U������ Nr II/11/14 zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Pyzdrach: Nr III/20/15 z dnia 11 

lutego 2015 r., Nr IV/32/15 z dnia 15 kwietnia 2015 r., Nr V/51/15 z dnia 14 maja 2015 r., Nr 

VII/68/15 z dnia 18 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Pyzdr: Nr VI/2015 z dnia 30 

stycznia 2015 r., Nr IX/2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr X/2015 z dnia 27 lutego 2015 r., Nr 

XIII/2015 z dnia 31 marca  2015r., Nr XVIII/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r., Nr XX/2015 z dnia 30 

kwietnia 2015 r., Nr XXI/2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr XXII/2015 z dnia 20 maja 2015 r., Nr 

XXIV/2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr XXIX/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr XXX/2015 z dnia 

30 czerwca 2015 r. po stronie dochodów wynosi 22.951.453,93 zł; po stronie wydatków 

22.106.111,15 zł. Planowany nadwyżka budżetu wynosi 845.342,78 zł. 

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 12.703.156,54 zł tj. w 55,35% 

zakładanego planu, a wydatki w kwocie 10.945.047,08 zł, tj. w 49,51 % wypracowana została 

nadwyżka budżetowa w kwocie 1.758.109,46 zł, którą przeznaczono na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 

Na dzień 30.06.2015 r. spłacono zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek                       

w wysokości 867.032,54 zł, z tego: 

- 24.150,00 zł do WFOŚ i GW w Poznaniu z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami, zasilaniem energetycznym i ruroc iągami 

tłocznymi dla m. Pyzdr (Etap III), 

- 48.018,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę ścieżki 

rowerowej - wkład własny, boiska nadwarciańskiego – wkład własny,  zakup samochodu 

strażackiego, wykup gruntów i budowę odwodnienia przy ul. Wrzesińskiej w m. Pyzdry, 

- 31.444,44 zł do BGK w Poznaniu  z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę sieci wodociągowej 

wraz z przyłączami dla sołectwa Kruszyny, 
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- 31.453,80 zł do BGK w Poznaniu z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę dróg gminnych                               

i wymianę dachu na strażnicy OSP w Pyzdrach, 

- 29.640,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę kanalizacji 

deszczowej – roboty dodatkowe, wykup gruntów, przebudowę boiska przy Samorządowej Szkole 

Podstawowej w Górnych Grądach, wykonanie częściowej elewacji Samorządowej Szkoły 

Podstawowej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę boiska nadwarciańskiego w Pyzdrach – 

rekultywacja istniejącej murawy, 

- 40.158,00 zł do PBS we Wrześni O/Pyzdry z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę boiska ORLIK 

2012, drogi gminnej we Wrąbczynkowskich Holendrach, budowę kanalizacji deszczowej  

w Pyzdrach, 

- 662.168,30 zł do Banku Gospodarstwa Krajowego O/Poznań z tytułu zaciągniętej pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Tarnowa. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2015 roku rozchody z tytułu spłat kredytów  

i pożyczek zostały wykonane w 80,89%  zakładanego planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że 

wykonanie rozchodów ponad 50,00% zakładanego planu związane jest z tym, że została spłacona 

pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające 

finansowanie przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2015 roku zrealizowane zostały przychody  

w wysokości 1.737.466,73 zł. Wysokie wykonanie przychodów związane jest z wpracowanie 

wolnych środków. 

 

Planowane dochody wynosiły 22.951.453,93 zł, a zostały wykonane w kwocie 12.703.156,54 zł, co 

stanowi 55,35 % planowanych dochodów. 

W dziale 758 – różne rozliczenia zaplanowano : 

- w rozdz.75801 § 2920 część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu   

      terytorialnego w kwocie 6.373.358,00 zł,  wykonano  w kwocie 3.933.064,00  zł,        

      tj. w 61,54%; 

- w rozdz.75807 § 2920 część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 

4.776.372,00  zł a wykonano  w kwocie 2.388.186,00 zł, tj. w 50,00 %; 

- w rozdz. 75831 § 2920 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 206.970,00  

zł a wykonano w kwocie 103.488,00 zł tj. w  50,00 %. 

Kwota subwencji ogólnych z budżetu państwa, która wpłynęła do budżetu naszej gminy na dzień 
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30.06.2015 r. wynosi 6.413.738,00 zł, co stanowi 50,49 % zrealizowanych dochodów w I połowie 

2015  roku. 

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

rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zostały zaplanowane     

w wysokości 3.457.727,38 zł a wykonane w kwocie 1.853.997,93 zł, tj. w 53,62 %. Są to środki 

otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminom z zakresu opieki 

społecznej, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, administracji 

publicznej – urzędy wojewódzkie, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na realizacje 

programu Karta Dużej Rodziny, zakup podręczników dla dzieci i młodzieży oraz na wypłatę zwrotu 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

przez producentów rolnych. 

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 

zaplanowano w wysokości 674.385,00 zł, a wykonano w kwocie 473.658,00 zł, tj. w  70,24%. Są to 

środki przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z udzielaniem świadczeń pomocy 

materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej oraz 

na funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania 

przedszkolnego.  

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w wysokości 10.500,00 zł            

a wykonano w kwocie 40.899,08  zł, tj. w 389,51 %. Wpływy te stanowią środki przekazywane przez 

sąsiednie Gminy jako refundację kosztów za dzieci przebywające w Publicznym Przedszkolu 

„Bajkowy Świat”, w Niepublicznym Przedszkolu w Pietrzykowie, w oddziale przedszkolnym                     

i punkcie przedszkolnym w Samorządowej Szkole Podstawowej w Górnych Grądach. Wysokie 

wykonanie dochodów związane jest z niedoszacowaniem planu.  

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 

budżetów europejskich zaplanowano w wysokości 704.677,61 zł, a wykonano w kwocie 685.177,91 

zł, tj. 97,23 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że z budżetu Unii Europejskiej nie zostały pokryte w 

planowanej wysokości koszty związane z dokumentacją projektową i aktualizacja map dotyczące 

rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Tarnowa z uwagi na podwójne finansowanie 

zadania.  

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 

porozumień 9umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 3.000,00 
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zł i wykonano je w 100,00%.  Dotacje tę Gmina Pyzdry otrzymała z Powiatu Wrzesińskiego na zakup 

kotła gazowego do budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu 

Warsztatom Terapii Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. 

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 

zaplanowano w kwocie 159.100,00 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. nie wpłynęła 

do budżetu dotacja celowa na dofinansowanie budowy drogi gminnej przy ulicy Wymysłowskiej w 

m. Pyzdry oraz dotacja celowa na budowę pomostów pływających na rzece Warcie. 

Dochody z Urzędów Skarbowych zaplanowano w wysokości 109.180,00 zł, a wykonano w kwocie 

92.596,22 zł, co stanowi 84,81%. Wysokie wykonanie dochodów z Urzędów Skarbowych 

spowodowane jest tym, że do budżetu ww. dochody wpłynęły w kwocie wyższej niż planowano.  

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w dz. 756 rozdz. 

75621 § 0010 w kwocie 2.854.179,00 zł, a wykonano w kwocie 1.280.478,00 zł, co stanowi  44,86%. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że dochody zaplanowano na podstawie pisma Ministra Finansów a 

dochody wykonane stanowią środki przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu 

gminy.  

W dz. 756 rozdz. 75621 w § 0020 zaplanowano dochody w kwocie 39.800,00 zł, a wykonano je w 

kwocie 30.644,68 zł, co stanowi 77,00 %. Dochody te stanowią również udziały gmin  

w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ale przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.  

Dochody własne gminy z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków 

transportowych,  jak również z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

oraz z tytułu opłaty targowej zaplanowano w wysokości 2.148.416,94 zł, ich wykonanie za I półrocze 

2015 roku wynosi 1.177.589,97 zł, tj. 54,81%.  

Stan zaległości  z tytułu podatków na dzień 30.06.2015 r. wynosi 39.338,56 zł w tym: 

- w podatku rolnym od osób fizycznych                                                           -   3.667,12 zł 

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych                                        - 33.092,18 zł 

-w podatku leśnym od osób fizycznych                                                                        -       58,00 zł 

-w podatku od środków transportowych od osób fizycznych                                       -  2.510,26 zł 

- w podatku od nieruchomości od osób prawnych                                                       -        11,00 zł 

- w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi                                        – 45.944,80 zł 

W związku  z  powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku  
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wystawiono 344 upomnienia na kwotę 47.200,93 zł i wystawiono 186 tytułów wykonawczych na 

kwotę 18.700,70 zł. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w dz. 010 rozdz. 01095  § 0750 

w kwocie 5.400,00 zł i wykonano je w kwocie 0,20 zł, w dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 w kwocie 

164.400,00 zł, a wykonano w kwocie 78.053,18 zł. Na dzień 30 czerwca 2015 roku dochody z tytułu 

najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w 45,97 %. Burmistrz Pyzdr 

informuje, że niskie wykonanie dochodów spowodowane jest tym, że w I półroczu br. nie wpłynęły 

dochody z Kół Łowieckich tytułem dzierżawy obwodów łowieckich. Zaległości z tytułu czynszu                    

i dzierżawy składników majątkowych na dzień 30.06.2015 r. 9.853,89 zł. W związku  z  powstaniem 

zaległości w okresie od 01.01.2015 roku do dnia 30.06.2015 roku wystawiono 53 upomnienia. 

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 15.700,00 zł,  a wykonano   

w kwocie 7.035,05 zł, tj. 44,81 %. Wpływy te stanowią opłaty za zużycie wody dokonywane przez 

mieszkańców sołectwa Kruszyny. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przeszacowaniem 

planu.  

W dz. 400 rozdz. 40002 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 40,00 

zł a wykonano je w kwocie 14,28 zł, tj. w 35,70 %. Dochody te stanowią odsetki naliczone za 

nieterminowe regulowanie należności za zużytą wodę. Niskie wykonanie spowodowane jest 

przeszacowaniem planu. 

W dz. 500 rozdz. 50095 § 0690 zaplanowano dochody w wysokości 2.900,00 zł. Wykonane zostały 

w kwocie 1.691,03 zł. tj. 58,31 %. Dochody te stanowią wpływy z tytułu abonamentu targowego.   

Wpływy za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd zostały zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005 § 

0470 w kwocie 14.530,00 zł, a wykonano kwotę 15.067,67 zł, tj.103,70 % planowanych wpływów. 

Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, że opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste 

zostały dokonane w I półroczu br.  

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego     

w prawo własności zaplanowano w kwocie 7.000,00 zł. Dochody te nie zostały wykonane w I 

półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że zaplanowano dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo własności a do Urzędu Miejskiego w Pyzdrach nie wpłynął żaden 

wniosek o dokonanie przekształcenia. 

W dz. 700 rozdz. 70005 w §  0770 zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości 

w wysokości 248.400,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu br. Burmistrz Pyzdr informuje, że w 

2015 roku zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży działki zabudowanej w m. Królewiny, działki na 

ul. Szybskiej w m. Pyzdry i dwóch lokali mieszkalnych przy ul. Nowowogrodowej w m. Pyzdry. 



6 

 

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest tym, że w I półroczu nikt nie 

przystąpił do wykupów ww. składników mienia komunalnego. 

 W dz. 700 rozdz. 70005 § 0870 w 2015 roku nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży składników 

majątkowych a do budżetu wpłynęły środki w kwocie 85,00 zł z tytułu sprzedaży złomu po zepsutym 

piecu z budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu Wartszatom Terapii 

Zajęciowej w Rudzie Komorskiej. 

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0920 zaplanowano wpływy z tytułu odsetek za zwłokę w kwocie 700,00 

zł, a wykonanie wyniosło 302,09 zł, tj. 43,16 %.  

W dz. 700 rozdz. 70005 § 0970 zaplanowano dochody w kwocie 500,00 zł a do budżetu Gminy i 

Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 2.877,86 zł, tj. 575,57%. Wpływy te stanowi odszkodowanie za 

bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego i za zużycie wody zimnej oraz wpływ środków 

tytułem odszkodowania za dewastację drzwi na przystani Perkoz. Wysokie wykonanie ww. 

dochodów związane jest z tym, że nie planowano wpływu odszkodowania za zdewastowane drzwi 

na przystani Perkoz. 

W dz. 750 rozdz. 75011 § 0690 nie zaplanowano a do budżetu wpłynęła kwota 1,55 zł z tytułu 

wniesionej opłaty za udostępnienie danych adresowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że 95% opłaty 

za udostępnienie danych adresowych odprowadzane jest zgodnie z obowiązującymi przepisami do 

budżetu Wojewody Wielkopolskiego.  

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0690 zaplanowano dochody w kwocie 7.350,00 zł, a do budżetu wpłynęła 

kwota 6.361,83 zł tj. 86,56 %. Wpływy te stanowi zwrot kosztów z tytułu wysłanych upomnień. 

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0920  zaplanowano dochody w kwocie 30.620,00 zł, a do budżetu wpłynęła 

kwota 6.119,59 zł., tj. 19,99 % z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku 

bankowym w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i od nieterminowych wpłat z tytułu 

świadczeń dodatkowych wpłacanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie 

należą do wspólnoty mieszkaniowej i odsetek od założonych lokat pieniężnych. Burmistrz Pyzdr 

informuje, że niskie wykonanie spowodowane jest przeszacowaniem planu. 

W dz. 750 rozdz. 75023 § 0970 zaplanowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 29.600,00 zł,  

a wykonano w kwocie 36.616,99  zł, tj. 123,71 % . Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotów 

za zużycie energii elektrycznej dokonane przez najemców oraz świadczeń dodatkowych 

dokonywanych przez mieszkańców bloków, którzy nie wykupili mieszkań i nie należą do wspólnoty 

mieszkaniowej.  

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej w kwocie  17.800,00 zł,   a 
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wykonanie ich wyniosło 12.325,00 zł , tj. 69,24 %.  

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 84.100,00 

zł a do budżetu wpłynęła kwota 41.301,78 zł, tj. 49,11 %.  

W dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzedaż alkoholu w 

wysokości 107.000,00 zł i wykonano w kwocie 74.063,37 zł, co stanowi 69,22 % zakładanego planu.  

W rozdz. 756 rozdz. 75618 § 0490 zaplanowano wpływy w kwocie 92.900,00 zł z tytułu opłaty za 

zajęcie pasa drogowego, opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym, opłaty 

za udostępnienie informacji publicznej a wykonano w kwocie 1.315,16 zł, tj. w 1,42 %.  Niskie 

wykonanie dochodów związane jest z przeszacowaniem planu. 

W dz. 851 rozdz. 85154 § 0970 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 500,00 zł. 

Ww. kwota stanowi wpłatę Banku i sołtysów na organizację imprezy pn. „Rodzinnie i na trzeźwo”.  

W dz. 852 rozdz. 85212 § 2360 zaplanowano dochody w kwocie 2.500,00 zł a do budżetu wpłynęła 

kwota 7.537,68 zł. Kwotę tę stanowią wpływy z tytułu świadczeń alimentacyjnych potrącanych przez 

Gminę Pyzdry z tytułu wykonywania zadań zleconych oraz  przekazanych do budżetu Gminy od 

innych jednostek samorządu terytorialnego. 

W dz. 852 rozdz. 85228 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych    

w wysokości 21.000,00 zł,  wykonano je w kwocie 12.507,00 zł, tj. w  59,56 %.   

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 zaplanowano wpływy pobierane od mieszkańców Pyzdr z tytułu 

odprowadzonych ścieków w kwocie 18.730,00 zł a wykonano w kwocie 13.365,88 zł tj. 71,36 %.  

W dz. 900 rozdz. 90001 § 0920 zaplanowano dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 30,00 

zł a do budżetu wpłynęła kwota 30,21 zł, tj. 100,70 % zakładanego planu. Wpływy te stanowią odsetki 

pobierane za nieterminowe wpłaty za odprowadzone ścieki. 

W dz. 900 rozdz. 90001 § 6290 zaplanowano dochody w kwocie 19.500,00 zł  a do budżetu wpłynęły 

środki od mieszkańców na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej przy ulicy B. Pobożnego 

w m. Pyzdry w kwocie 19.500,00 zł. 

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 zaplanowano dochody w kwocie 520.000,00 zł a do budżetu Gminy 

i Miasta Pyzdry wpłynęła kwota 297.027,88 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2015 roku powstały zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 45.944,80 zł. W związku z powstaniem 

zaległości w okresie od 01.01.2015 r. do 30.06.2015 r. wystawiono 479 upomnień na kwotę 40.546,30 

zł i 93 tytuły wykonawcze na kwotę 25.336,80 zł.  

W dz. 900 rozdz. 90002 § 0920 nie zaplanowano dochodów z tytułu pozostałych odsetek a do budżetu 
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wpłynęła kwota 23,00 zł z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

W dz. 900 rozdz. 90003 § 0830 zaplanowano wpływy z usług w kwocie 950,00 zł a wykonano w 

kwocie 480,49 zł, tj. 50,58 %. Wpływy te stanowią pobierane opłaty za korzystanie z toalet miejskich.  

W dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska               

w wysokości 13.930,00 zł, a wykonano w kwocie 13.332,68 zł, tj. 95,71%. Wpływy te stanowią 

opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Wysokie 

wykonanie ww. dochodów spowodowane jest niedoszacowaniem planu.  

W dz. 900 rozdz. 90020 § 0400 nie zaplanowano dochodów z tytułu opłaty produktowej a do budżetu 

wpłynęła kwota 283,11 zł. Opłata produktowa przekazywana jest przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

W dz. 921 rozdz. 92195 § 0690 nie zaplanowano dochodów a do budżetu wpłynęła kwota 600,00 zł. 

Wpływy te stanowią wpłaty sołtysów na dofinansowanie organizacji festynów.  

W dz. 926 rozdz. 92601 § 0690 zaplanowano wpływy z różnych opłat w kwocie 5.780,00 zł  a do 

budżetu gminy wpłynęła kwota 2.685,19 zł, tj. 46,46 % dochody te stanowią wpływy z tytułu 

pobieranych opłat za wstęp na siłownię w m. Pyzdry.  

W dz. 926 rozdz. 92605 § 0690 zaplanowano wpływy w kwocie 2.440,00 zł a do budżetu wpłynęła 

kwota 260,00 zł, tj. 10,66% z tytułu opłaty za uczestnictwo w Biegu Kazimierzowskim. Bieg 

Kazimierzowski tradycyjnie odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia i wpłaty z tego tytułu wpływają 

w II półroczu stąd ich niskie wykonanie w I półroczu br.  

 

Wydatki zostały zaplanowane w kwocie 22.106.111,15 zł, a wykonane w wysokości 10.945.047,08 

zł, co stanowi 49,51 % wydatków planowanych na I półrocze 2015 roku. 

I) 

Na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano: 

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 83.000,00 zł na budowę sieci kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Rataje-Pietrzyków- Pietrzyków 

Kolonia z przyłączami i przepompowniami sieciowymi wraz z przebudową przepompowni 

głównej przy ulicy Nadrzecznej w Pyzdrach i wykonano ją w kwocie 21.000,00 zł, tj. 25,30%, 

- w dz. 010 rozdz. 01010 § 6210 zaplanowano kwotę 276.000,00 zł na budowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Białobrzeg-Zapowiednia (uzupełnienie) a 
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wykonano ją w kwocie 5.535,00 zł, tj. w 2,01%, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na budowę chodnika w m. 

Lisewo i nie wykonano jej w I półroczu 2015 roku, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 6.184,00 zł na budowę chodnika w m. 

Ruda Komorska i nie wykonano jej w I półroczu 2015 roku, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 179.341,95 zł na przebudowę drogi 

gminnej przy ulicy Nadrzecznej w m. Pyzdry i wykonano ją w 100,00%, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 26.000,00 zł na przebudowę drogi gminnej 

w m. Pietrzyków i wykonano ją w kwocie 1.992,60 zł, tj. w 7,66%, 

-  w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 27.300,00 zł na przebudowę drogi gminnej 

w m. Walga, wykonano ją w kwocie 5.313,60 zł, tj. w 19,46%, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 26.700,00 zł na przebudowę drogi gminnej 

w ulicy Zwierzyniec w m. Pyzdry i wykonano ją w kwocie 2.214,00 zł, tj. w 8,29%, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 171.957,05 zł na przebudowę drogi 

gminnej wraz z wykonaniem odwodnienia w m. Pyzdry przy ulicy Winnica i wykonano ja w 

kwocie 2.600,00 zł, tj. w 1,51%, 

- w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zaplanowano kwotę 613.300,00 zł na rozbudowę drogi gminnej 

– ul. Wymysłowska w m. Pyzdry i nie wykonano jej w I półroczu 2015 roku, 

- w dz. 630 rozdz. 630003 § 6050 zaplanowano kwotę 19.100,00 zł na budowę urządzenia 

wodnego pomostu pływającego po rzece Warta i wykonano ją w kwocie 3.073,00 zł, tj. w 

16,09%, 

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup gruntu w 

miejscowości Tarnowa i nie wykonano jej w I półroczu 2015 roku, 

- w z. 700 rozdz. 70005 § 6060 zaplanowano kwotę 6.800,00 zł na zakup kotła gazowego do 

budynku będącego składnikiem mienia komunalnego wydzierżawionemu Warsztatom Terapii 

Zajęciowej w Rudzie Komorskiej i wykonano ją w kwocie 6.799,99 zł, tj. w 99,99%, 

-  w dz.750 rozdz. 75023 § 6060 zaplanowano kwotę 23.500,00 zł na zakup 4 stacji roboczych-

komputery wraz z oprogramowaniem, projektora, UPS, NAS:Backup do serwerowni, laptopa 

z oprogramowaniem  i drukarką i wykonano ją w kwocie 21.950,55 zł, tj. w 93,41%, 

- w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 zaplanowano kwotę 18.000,00 zł na dofinansowanie 

rozbudowy strażnicy OSP w Pietrzykowie poprzez dobudowę garażu na pojazd pożarniczy i 
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wykonano ja w 100,00%, 

- w dz. 754 rozdz.75412 § 6230 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie zakupu 

lekkiego samochodu bojowego dla OSP Wrąbczynek i nie wykonano jej w I półroczu 2015 

roku,  

- w dz. 758 rozdz. 75818 § 6800 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł jako rezerwę na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne, 

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 zaplanowano kwotę  20.000,00 zł na utwardzenie części placu 

przy boisku szkolnym celem dojazdu do budynku wynajętego na rzecz Stowarzyszenia 

Edukacyjno-Kulturalno-Turystycznego „Nasza Szkoła” wraz z częścią działki oznaczonej nr 

geodezyjnym 125/5 w m. Pietrzyków i nie wykonano jej w I półroczu 2015 roku, 

- dz. 900 rozdz. 90001  § 6210 zaplanowano i wykonano kwotę 143.347,20 zł na budowę 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Bolesława Pobożnego w m. Pyzdry, 

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 6650 zaplanowano kwotę 122.293,62 zł na system unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie, i wykonano ją w 100,00%,  

- w dz. 900 rozdz. 90017 § 6210 zaplanowano i wykonano kwotę 70.000,00 zł na 

dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki CATEPILAR 432D, 

- w dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł zakup wyposażenia placu 

zabaw w m. Pyzdry i nie wykonano jej w I półroczu br.,  

- w dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 zaplanowano kwotę 7.000,00 zł na zakup pieca c.o., grzejników, 

akcesoriów do montażu c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Tarnowa, wykonano ją w kwocie 

6.999,97 zł, tj. w 99,99%,  

- w dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na montaż trybun przy boisku 

pełnowymiarowym przy ulicy Nowoogrodowej w m. Pyzdry, wykonano ją w kwocie 

56.998,20 zł, tj. w 95,00%.   

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 

2.007.823,82 zł, natomiast wykonano kwotę 667.459,68 zł, co stanowi 33,24 % planowanych 

wydatków majątkowych. Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie wydatków 

majątkowych związane jest z kontynuacją inwestycji w II półroczu 2014 roku.  

II� 

W wydatkach zaplanowano dotacje dla jednostek organizacyjnych na kwotę 1.219.947,20 zł                       



		 

 

i wykonano je w wysokości 565.244,20  zł, tj. w  46,33 %. 

Zaplanowano i wykonano dotacje dla: 
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\]^_`a bcebfcfghiej klkceggiej glimm 

Burmistrz Pyzdr informuje, że dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Usług Wodno- 

Kanalizacyjnych w Pyzdrach nie została przekazana w I półroczu br. w zaplanowanej wysokości 

dotacja na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Rataje-Pietrzyków-Pietrzyków Kolonia 

oraz dotacja na budowę sieci wodociągowej na odcinku Białobrzeg – Zapowiednia ponieważ zadania 

te będą realizowane w II półroczu br. Natomiast w zaplanowanej wysokości została przekazana 

dotacja na zakup koparko-ładowarki oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Bolesława 

Pobożnego ponieważ zadania te zostały zrealizowane w I półroczu br.  

 

nnno  

W budżecie Gminy i Miasta Pyzdry zaplanowano i przekazano dotacje dla jednostek sektora finansów 

publicznych:  
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Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2015 roku nie było potrzeby przekazania dotacji do 

Powiatu Gnieźnieńskiego na zadanie pn. „Koordynacja szlaku piastowskiego na terenie 

Województwa Wielkopolskiego”, dla Miasta Konin w związku z refundacją kosztów pobytu dzieci   

z terenu Gminy Pyzdry w przedszkolu konińskim, do Powiatu Wrzesińskiego na zadania związane   

z usuwaniem azbestu i Miasta Gniezna na bieżące utrzymanie schroniska dla bezpańskich zwierząt. 

Niskie wykonanie wydatków związanych z przekazaniem dotacji dla Miasta i Gminy Żerków wynika 

z faktu, że dziecko z terenu Gminy Pyzdry uczęszczało do przedszkola w Żerkowie tylko w miesiącu 

styczniu i lutym br. 

IV) 

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 

publicznych na kwotę 181.321,57 zł i wykonano je w  65,08 %, tj. w kwocie  118.000,00 zł. 

Plan i wykonanie przedstawia się następująco: 
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Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu br. zostały przekazane w zaplanowanej wysokości dotacje 

na realizację zadania z zakresu odnowy i konserwacji rowów melioracyjnych, ochronę 

przeciwpożarową, organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży, wymianę pokrycia dachowego na 

kościele p.w. Narodzenia NMP w Pyzdrach. W I półroczu br. nie było potrzeby przekazania dotacji 

na zakup podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pietrzykowie oraz dotacji na 

realizację zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz 

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej.  

VD 

Po stronie wydatków zaplanowano podział dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do 

sektora finansów publicznych na kwotę 1.799.020,00 zł i wykonano je w 47,54 %, tj. w kwocie  

855.313,02  zł. 
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��������� ����� �������� ¡ ¢  w I półroczu nie było potrzeby przekazywania dla Stowarzyszenia 

Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” dotacji na prowadzenie Niepublicznego 

Gimnazjum w Pietrzykowie ponieważ Gimnazjum rozpocznie swą działalność od miesiąca września 

br. Burmistrz Pyzdr informuje również, że w II półroczu br. zostaną dokonane stosowne korekty 

planów finansowych, związanych z wprowadzeniem rozdziałów dotyczących specjalnej organizacji 

nauki.  

VI) 

Wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zaplanowano w  kwo-

cie 8.454.810,26 zł, co stanowi 38,25% planowanych wydatków. Wykonano je w wysokości 

4.286.769,11 zł, co stanowi 39,17% wydatków wykonanych.  Na dzień 30.06.2015 r. wydatki  zwią-

zane z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń wykonano w 50,70 %. Wydatki związane    

z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zostały wykonane powyżej 50,00% w dz. 010 

rozdz. 01095 – pozostała działalność, w dz. 750 rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie, w dz. 750 rozdz. 

75023 – urzędy gmin, W dz. 751 rozdz. 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa, w dz. 751 rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,                     

w dz. 801 rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, w dz. 801 rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne              

w szkołach podstawowych, w dz. 801 rozdz. 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego, w dz. 

801 w rozdz. 80110 – gimnazja, w dz. 801 rozdz. 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, w dz. 801 

rozdz. 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego, w dz. 801 rozdz. 80195 – pozostała działalność, w dz. 851 rozdz. 85153 

– zwalczanie narkomanii, w dz. 851 rozdz. 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi,  w dz. 852 
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rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-

pieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w dz. 852 rozdz. 85219 – ośrodki po-

mocy społecznej, w dz. 854 rozdz. 85401 – świetlice szkolne.  Burmistrz Pyzdr informuje, że sto-

sownych korekt planów finansowych dokona w II półroczu 2015 roku, dokonując przeniesień między 

paragrafami wydatków. Burmistrz Pyzdr ponadto informuje, że wykonanie ponad 50,00% wydatków 

związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń związane jest z tym, że w I pół-

roczu br. wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano wypłaty wynagrodze-

nia dla nauczycieli języka angielskiego realizującego program YOUNGSTER, pracownika wykonu-

jącego zadania związane z naliczeniem i przekazaniem podatku akcyzowego producentom rolnym. 

W I półroczu dokonano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom pracującym przy wy-

borach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

¥II) 

Wydatki realizowane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zostały zaplanowane 

w kwocie 401.418,86 zł i zrealizowane w wysokości 396.349,91 zł, tj. w  98,74 %. 

Realizacja zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przedstawia się następująco: 

- dz. 750 rozdz. 75011 § 4440 – plan      2.187,86 zł, wykonanie        2.187,86 zł, tj.   100,00 % 

- dz. 750 rozdz. 75023 § 4440 – plan    44.500,00 zł, wykonanie      41.569,31 zł, tj.     93,41 % 

- dz. 801 rozdz. 80101 § 4440  – plan  146.960,00 zł, wykonanie     146.960,00 zł, tj.  100,00 % 

- dz. 801 rozdz. 80103 § 4440 – plan      9.155,00 zł, wykonanie         9.155,00 zł, tj.   100,00 % 

- dz. 801 rozdz. 80106 § 4440 – plan     12.709,00 zł, wykonanie      12.709,00 zł, tj.   100,00% 

- dz. 801 rozdz. 80110 § 4440 – plan     85.649,00 zł,  wykonanie     85.649,00  zł, tj.  100,00 % 

- dz. 801 rozdz. 80148 § 4440 – plan       4.376,00 zł, wykonanie         4.376,00 zł, tj.  100,00 %   

- dz. 801 rozdz. 80149 § 4440 – plan       2.500,00 zł, wykonanie         2.500,00 zł, tj. 100,00 % 

- dz. 801 rozdz. 80195 § 4440 – plan     63.887,00 zł, wykonanie       63.887,00 zł, tj.  100,00 % 

- dz. 852 rozdz. 85206 § 4440 – plan       1.003,00 zł, wykonanie        1.002,76 zł, tj.    99,98 %     

- dz. 852 rozdz. 85212 § 4440 – plan       3.600,00 zł, wykonanie        2.187,86 zł, tj.    60,77 %     

- dz. 852 rozdz. 85219 § 4440 – plan     14.400,00 zł, wykonanie      13.674,12 zł, tj.    94,96 % 

- dz. 854 rozdz. 85401 § 4440 – plan     10.492,00 zł, wykonanie      10.492,00 zł, tj. 100,00 % 

Burmistrz Pyzdr informuje, że odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zostały 

przekazane w I półroczu br. za cały rok a zmniejszenia planów zostaną dokonane w II półroczu 2015 
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roku. 

VIII) 

W dz. 010 rozdz. 01008 – melioracje wodne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 53.600,00 zł 

wykonano w kwocie 31.389,88 zł tj. w 58,56%. Wydatki te dotyczyły odmulania i konserwacji rowów 

melioracyjnych oraz kontrolowania stanu wód w rowach melioracyjnych oraz przekazania dotacji dla 

spółki wodnej na konserwacje i oczyszczanie rowów melioracyjnych. Wykonanie wydatków ponad 

50,00% zakładanego planu związane jest z tym, że w 100,00% przekazano dotację dla spółki wodnej. 

W II półroczu dokonane zostaną zmiany w planie finansowym. 

W dz. 010 rozdz. 01010  zaplanowano wydatki w kwocie 7.803,02 zł i wykonano je w 92,49 % tj. w 

kwocie 7.216,80  zł. Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania sieci wodociągowych. Wysokie 

wykonanie wydatków było tym, że w I półroczu br. Gmina poniosła wydatki związane z opłatami za 

korzystanie z gruntu i za umieszczenie urządzeń sieci wodociągowych w pasie drogowym. W razie 

potrzeby stosowne korekty planu finansowego dokonane zostaną w II półroczu br.  

W dz. 010 rozdz. 01030 zaplanowano wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości  2 % uzyskanych 

wpływów z podatku rolnego. Planowana kwota wpłat wynosi  4.300,00 zł,  wykonanie wyniosło 

2.439,01 zł tj. 56,72%. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2015 roku powyżej 50% spowodowane 

jest niedoszacowaniem planu. Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2015 roku do 

Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu przekazano 1,96% wpływów z podatku rolnego  a Gmina 

winna odprowadzić na rachunek bankowy Wielkopolskiej Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku 

rolnego. Gmina Pyzdry odprowadziła do Izby 2% wpływów z podatku rolnego jaki wpłynął do gminy 

do dnia 15 maja br., a w sprawozdaniu wykazane są wpływy z tytułu podatku rolnego na dzień 

30.06.2015 roku. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt zarówno planu finansowego jak 

i przekazanego odpisu na rzecz Izby dokona w II półroczu br.  

Na bieżące utrzymanie dróg i chodników zaplanowano w dz. 600 rozdz. 60016 kwotę 203.679,20 zł, 

a wydatkowano kwotę 128.967,24 zł tj. 63,32% planowanych na ten cel wydatków. Wydatki te 

obejmują zakup, załadunek i transport żużla, trylinki, piasku, cementu i destruktu na drogi, zakup 

usług remontowych, równanie dróg gminnych i wykaszanie poboczy, odśnieżanie i posypywanie 

dróg gminnych.  Wysokie wykonanie związane jest z niedoszacowaniem planu, stosowne korekty 

planu finansowego dokonane zostaną w II półroczu 2015 r. 

W dz. 600 rozdz. 60078 zaplanowano wydatki w kwocie 18.420,80 zł i wykonano je w 100,00%. 

Wydatki te związane były ze zwrotem do budżetu Wojewody Wielkopolskiego dotacji wykorzystanej 

niezgodnie z przeznaczeniem. Dotacja została przyznana na naprawę dróg gminnych uszkodzonych 

w czasie powodzi w 2010 roku. 
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W dz. 630 rozdz. 63003 zaplanowano wydatki w kwocie 1.060,00 zł a wydatkowano je w kwocie 

58,56 zł, tj. w 5,52%. Wydatki te dotyczyły bieżącego utrzymania przystani wodniackiej PERKOZ. 

Niskie wykonanie związane jest z tym, że dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na realizację zadania 

pn.: „Koordynacja szlaku piastowskiego na terenie Województwa Wielkopolskiego” zostanie 

przekazana w II półroczu br.  

W dz. 700 rozdz. 70005  zaplanowano wydatki w kwocie 205.210,00 zł a wykonano w kwocie 

163.339,54 zł, tj. 79,60%. Są to wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami, 

poniesione w związku ze sporządzeniem wyrysów i kopii map oraz innych usług geodezyjnych,  

opłatą za użytkowanie wieczyste, jaką gmina przekazuje Starostwu Powiatowemu z tytułu dzierżawy 

gruntu, związane ze zużyciem opału, energii, wody i ścieków w budynku będącym składnikiem 

mienia komunalnego oraz związane z wykupem gruntu pod drogi gminne w formie odszkodowania 

od osób fizycznych i prawnych. Wydatki związane z wykupem gruntów w formie odszkodowania od 

Państwa Wojciechowskich i Nadleśnictwa Grodziec zostały poniesione w I półroczu 2015 r., stąd 

wysokie ich wykonanie. W II półroczu br. będą ponoszone tylko wydatki niezbędne a w razie 

potrzeby zostanie dokonana stosowna zmiana planu finansowego. 

W dz. 710 rozdz. 71004 zaplanowano wydatki związane z wydaniem decyzji i opinii o warunkach 

zabudowy i zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 74.000,00 zł a wykonano je w kwocie 

17.820,00 zł, tj. w 24,08%. Niskie wykonanie wydatków związane jest z tym, że wydatki za 

sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego zostaną poniesione w II półroczu br.  

W dz. 750 rozdz. 75011 urzędy wojewódzkie - zadania własne zaplanowano wydatki w kwocie 

93.707,00 zł, natomiast zrealizowane zostały w wysokości 35.750,21 zł, tj. w 38,15 %. Dotyczą one 

wypłat wynagrodzeń dla pracowników USC oraz pokrycia kosztów związanych z realizacją zadań z 

zakresu urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Burmistrz Pyzdr 

informuje, że w I półroczu 2015 roku nie było potrzeby wydatkowania środków finansowych w 

zaplanowanej wysokości na ww. cel. 

Wydatki Rady Miejskiej zaplanowane w rozdz. 75022 w kwocie 114.000,00 zł, wykonanie wyniosło 

56.637,21 zł, co stanowi 49,68% planu. Obejmują one koszty pracy członków Rady Miejskiej, 

Przewodniczącego Rady, działalności biura Rady i związane są z zakupem: materiałów biurowych, 

wydawnictw, usług telekomunikacyjnych itp. 

Wydatki bieżące na działalność Urzędu Miejskiego w Pyzdrach, zaplanowane zostały na kwotę 

2.203.812,00 zł, wykonanie wyniosło 1.187.844,93 zł, tj. 53,90%. Obejmują one koszty utrzymania 

pracowników administracyjnych, zakupu materiałów biurowych, obsługi prawnej Urzędu Miejskiego 
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w Pyzdrach, zakupu usług pocztowych, rozmów telefonicznych, szkoleń oraz naprawy  

i konserwacji maszyn i urządzeń biurowych,  podróży służbowych i in. W II półroczu dokonane 

zostaną stosowne korekty planu finansowego.    

W dz. 750 rozdz. 75075 zaplanowano wydatki w kwocie 38.000,00 zł i zrealizowano je  

w wysokości 11.892,23 zł tj. w 31,30%. Wydatki te związane są z zakupem materiałów promocyjnych 

m.in. breloków, wizytówek, opłatą abonamentową za roczne korzystanie z konta internetowego 

promującego i reklamującego Gminę Pyzdry oraz utrzymaniem domeny: pyzdry.pl.  

W dz. 750 rozdz. 75095 zaplanowano wydatki w kwocie 69.000,00 zł i wykonano je w kwocie 

44.700,86 zł tj. w 64,78%. Są to wydatki związane z wypłatą diet dla sołtysów, zakupem tablic i 

pieczątek dla nowo wybranych sołtysów, dostawą i montażem gablot ogłoszeniowych dla sołectw. 

Wysokie wykonanie wydatków spowodowane jest niedoszacowaniem planu finansowego. W II 

półroczu br. dokonywane będą tylko wydatki niezbędne a w razie potrzeby dokonana zostanie korekta 

planu finansowego.  

W dz. 754 rozdz. 75412 zaplanowano wydatki bieżące na utrzymanie w gotowości bojowej 

Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 187.528,00 zł, wydatkowano kwotę 143.470,69 zł, czyli 

76,51%. Wydatki te stanowią zakup paliwa, węgla, usług telefonicznych, energii elektrycznej, koszty 

naprawy samochodów strażackich, remont garaży OSP, ubezpieczenie pojazdów, wypłaty 

ekwiwalentów dla członków OSP biorących udział w akcjach gaśniczych, przekazanie dotacji na 

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Wysokie 

wykonanie spowodowane jest m.in. przekazaniem dotacji dla poszczególnych jednostek w I półroczu 

br. W II półroczu będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.  

W dz. 754 rozdz. 75421 – zarządzanie kryzysowe zaplanowano wydatki w kwocie 400,00 zł                                         

i zrealizowano je w kwocie 332,34 zł, tj. w 83,09%. Wydatki te stanowią opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej oraz zakup plandek na zabezpieczenie domów 

uszkodzonych podczas nawałnicy w miesiącu kwietniu br.  

W dz. 757 rozdz. 75702 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek  

i kredytów oraz prowizję naliczoną od zaciąganych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek  

w kwocie 127.600,00 zł, a wykonano je w wysokości 44.946,37 zł tj. w 35,22%. Wydatki te dotyczyły 

spłaty odsetek w Powiatowym Banku Spółdzielczym O/Pyzdry,  Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w  Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu.  

W dz. 758 rozdz. 75818 zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w wysokości 252.107,97 zł, które nie 

zostały rozdysponowane w I półroczu br. 

Wydatki bieżące na utrzymanie szkół podstawowych i przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia 
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Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” w rozdz. 80101 zaplanowano w wysokości 

3.990.633,94 zł, a wykonano w kwocie 2.226.544,42 zł, co stanowi 55,79 % wydatków 

zaplanowanych w tym rozdziale. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te będą niższe w II półroczu 

br. z uwagi na przerwę wakacyjną. 

Wydatki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zaplanowano w 

rozdz. 80103 w wysokości 219.294,00 zł i wykonano je w kwocie 126.480,79 zł,  tj. w 57,68 %. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki te będą niższe w II półroczu br. z uwagi na przerwę 

wakacyjną. 

W dz. 801 rozdz. 80104 zaplanowano wydatki w kwocie 1.204.360,47 zł a ich wykonanie wyniosło 

586.741,24 zł,  tj. w 48,72 %. W wydatkach bieżących zaplanowano dotację celową Stowarzyszenia 

Edukacyjno - Kulturalno – Turystycznego „Nasza Szkoła” oraz dotację na prowadzenie Publicznego 

Przedszkola przez osobę fizyczną oraz dotację na prowadzenie przedszkola i dla Miasta i Gminy 

Września i do Miasta i Gminy Żerków tytułem zwrotu kosztów pobytu dziecka z Gminy Pyzdry                                 

w niepublicznym przedszkolu we Wrześni.  

W rozdz. 80106 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie punktów przedszkolnych utworzonych 

w Samorządowej Szkole Podstawowej  w Górnych Grądach i w Lisewie w kwocie 233.507,00 zł. 

Wydatki zostały wykonane w kwocie 113.818,31 zł, tj. 48,74 % zakładanego planu i nie było potrzeby 

realizowania ich w pełnej wysokości.  

Wydatki bieżące w gimnazjum zaplanowano w rozdz. 80110 w wysokości 1.835.188,00 zł, a 

wykonano w kwocie 1.051.662,47 zł co stanowi 57,31 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że z uwagi na okres wakacyjny w II półroczu br. wydatki ponoszone w 

tym rozdziale będą niższe i zostaną dokonane stosowne korekty planów finansowych. 

Wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół, zaplanowane w rozdz. 80113 w wysokości 

288.900,00 zł,  a  zostały zrealizowane w kwocie  145.319,35  zł, tj. w  50,30 %.  

Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w rozdz. 80146 wydatki w kwocie 

32.620,00 zł i zrealizowano je w wysokości 11.079,11 zł, co stanowi 33,96 %. Burmistrz Pyzdr 

informuje, że niskie wykonanie wydatków związanych z dokształcaniem i doskonaleniem 

nauczycieli jest związane z wprowadzeniem oszczędności.  

W rozdz. 80148 – stołówki szkolne zaplanowano wydatki w kwocie 201.996,00 zł, a wykonano je w 

kwocie 106.793,15 zł, tj. w 52,87%. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu br. wydatki w tym 

rozdziale będą niższe z uwagi na okres wakacyjny.  

W rozdz. 80149 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 
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i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych                     

i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano w kwocie 111.310,53 zł a wykonano                   

w kwocie 30.350,66 zł, tj. w 27,27%. Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest jego 

przeszacowaniem.  

W rozdz. 80150 – wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano w kwocie 

572.512,02 zł a wykonane je w kwocie 52.580,00 zł, tj. w 9,18%. Niskie wykonanie planu wydatków 

związane jest z jego przeszacowaniem. 

W rozdz. 80195 zaplanowano wydatki w kwocie 77.027,00 zł, a wykonano je w kwocie  72.206,65 

zł tj. w 93,74 %. Wydatki te związane są z realizacją FŚS dla nauczycieli emerytów z terenu naszej 

gminy i kosztami dowozów uczniów i nauczycieli na międzyszkolne zawody sportowe i olimpiady 

tematyczne oraz realizacją programu YOUNGSTER. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie 

wykonanie spowodowane jest zrealizowaniem programu YOUNGSTER i FŚS dla nauczycieli 

emerytów w I półroczu br. i nie będą ponoszone w II półroczu 2015 roku.  

Wydatki związane ze zwalczaniem narkomanii zaplanowano w rozdz. 85153 w kwocie 25.000,00 zł, 

a wykonano w kwocie 17.183,01 zł, tj. 68,73%. Natomiast wydatki na realizację zadań z zakresu 

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano w rozdz. 85154 w kwocie 

82.000,00 zł a wykonano w kwocie 31.387,32  zł., tj. 38,28 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że wydatki 

związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałaniem alkoholizmowi realizowane były w 

oparciu o pozyskane środki  z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Z uwagi na 

wysokie wykonanie wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii stosownych korekt w planie 

finansowym dokona się w II półroczu br.  

W dz. 851 rozdz. 85195 zaplanowano kwotę 2.000,00 zł a wykonano je w kwocie 342,00 zł, tj. 17,10 

%. Wydatki te dotyczyły dowozu osób starszych do groty solnej oraz wynajęcie groty solnej.  

 W dz. 852 – pomoc społeczna - rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej - zaplanowane zostały 

wydatki w kwocie 160.400,00 zł i wykonano je w kwocie 75.914,32 zł,  tj. w  47,33 %. Burmistrz 

Pyzdr informuje, że wydatki te związane były z pobytem w Domach Pomocy Społecznej 

mieszkańców Gminy Pyzdry. 

W rozdz. 85204 – rodziny zastępcze zaplanowano wydatki w kwocie 24.000,00 zł a wydatkowano 

kwotę 7.348,80 zł, tj. 30,62 %. Wydatki te dotyczyły przekazania wpłat za dzieci z terenu Gminy 

Pyzdry umieszczone w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Wpłaty te przekazywane są do 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrześni i nie było potrzeby dokonywania tych wpłat     

w zaplanowanej wysokości.  
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W rozdz. 85205 -  zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano wydatki 

w kwocie 1.000,00 zł i nie wykonano ich w I półroczu br. 

W rozdz. 85206 – wspieranie rodzin zaplanowano wydatki w kwocie 40.305,00 zł a wykonano              

w kwocie 17.475,55 zł, tj. w 43,36 %. Wydatki te dotyczą zatrudnienia asystenta rodziny. Niskie 

wykonanie wydatków związane jest z brakiem możliwości objęcia planowanej liczby rodzin pomocą 

przez asystenta rodziny. Pomocą zostały objęte rodziny wielodzietne, w których występowały 

złożone problemy, co uniemożliwiało udzielenia pomocy kolejnym rodzinom. 

W rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań własnych 

zaplanowano wydatki w kwocie 49.869,00 zł, wydatki te wykonano w kwocie 5.125,03 zł tj.                 

w 10,28%. Niskie wykonanie związane jest z tym, że w pierwszej kolejności dokonywano wydatków 

w ramach zadań zleconych . 

W rozdz. 85213 w ramach środków własnych zaplanowano w kwocie 11.000,00 zł a wykonano                          

w kwocie 5.266,48 zł tj. 47,88 % wydatki związane z regulowaniem składek na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 

świadczenia rodzinne.  

W rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze - w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki w 

wysokości 280.000,00 zł a wykonano je w kwocie 117.817,93 zł., tj. 42,08%.   

W rozdz. 85215 dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w ramach zadań własnych na kwotę 

6.768,98 zł, co stanowi 27,18 % wydatków zaplanowanych na ten cel w wysokości 24.900,00 zł. 

Burmistrz Pyzdr informuje, że niskie wykonanie związane jest z przeszacowaniem planu.  

W rozdz. 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano wydatki w kwocie 136.000,00 zł a wydatkowano kwotę 

77.960,76 zł, tj. 57,32%. Burmistrz Pyzdr informuje, że wysokie wykonanie związane jest ze 

wzrostem liczby osób uprawnionych do otrzymania zasiłku stałego. Burmistrz Pyzdr informuje 

ponadto, że wystąpił o zmianę planów finansowych w tym rozdziale i zmiana ta nastąpi w II półroczu 

br. 

W rozdz. 85219 zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 

746.835,00 zł i wydatkowano na ten cel 333.041,72 zł, co stanowi 44,59 % zakładanego planu.  

W rozdz. 85295 – pozostała działalność - zaplanowano wydatki bieżące na dofinansowanie 

dożywiania uczniów w kwocie 94.000,00 zł, których realizacja na dzień 30.06.2015 r. wyniosła 

38.457,08 zł, tj. 40,91 %.  

W dz. 854 rozdz. 85401 zaplanowano wydatki bieżące na prowadzenie świetlic szkolnych                           



²³ 

 

w wysokości 211.638,00 zł a wykonano je  w kwocie 101.134,38 zł, co stanowi 41,79 % planu.  

W dz. 854 rozdz. 85412 zaplanowano dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu 

„Krajoznawstwa i organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży” w kwocie 12.000,00 zł i wykonaną 

ją w 100,00%. Wykonane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla Stowarzyszenia MECENAT 

na realizację zadania pn.: ”Rajd Mecenatu 2015-W sercu puszczy Pyzdrskiej”, dla Stowarzyszenia 

Edukacyjno – Kulturalno – Turystycznego „Nasza szkoła” na realizację zadania pn.: „Wesołe 

Wakacje”, dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Turystyki i Rekreacji Wodnej WARTA  na realizację 

zadania pn.: „Międzynarodowy Spływ Kajakowy Warta Tour 2015” oraz dla Ligi Obrony Kraju w 

Pyzdrach na realizację zadania „Strzelectwo forma rekreacji, wypoczynku i edukacji”. 

 W dz. 854 rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów - zaplanowano wydatki w kwocie 

148.488,00 zł a wykonano w kwocie 122.900,00 zł tj. w 82,77%. Burmistrz Pyzdr informuje, że    

wysokie wykonanie wydatków było związane z wypłatą stypendiów w ramach otrzymanej dotacji w 

I półroczu br.  

W dz. 900 rozdz. 90001 zaplanowano wydatki bieżące związane z utrzymaniem gospodarki 

ściekowej i ochroną wód w kwocie 32.400,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. wykonano  je w kwocie 

8.300,03 zł, tj. w 25,62 %. Związane są one z opłatą za energię elektryczną w przepompowni ścieków, 

czyszczeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej, czyszczeniem przepompowni ścieków i wymianą 

włazów kanalizacyjnych  oraz opłatą za umieszczenie urządzeń kanalizacji sanitarnej w pasie 

drogowym. Burmistrz Pyzdr informuje, że nie było potrzeby realizowania wydatków w planowanej 

wysokości.  

W dz. 900 rozdz. 90002 zaplanowano wydatki w kwocie 700.388,00 zł wykonano  je w kwocie 

323.889,43 zł, tj. 46,24%. W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z przekazaniem dotacji 

do Powiatu Wrzesińskiego na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu i na gospodarkę 

odpadami.  

Na utrzymanie porządku i czystości w mieście i na wsiach w rozdz. 90003 zaplanowano wydatki w 

kwocie 131.200,00 zł, a zrealizowano je w wysokości 89.566,39 zł, tj. w 68,27%. Obejmują one 

koszty usług związanych m.in. z utrzymaniem czystości szalet miejskich, dworca PKS oraz placów i 

chodników. Burmistrz Pyzdr informuje, że w związku z wysokim wykonaniem stosowne korekty 

planu finansowego zostaną dokonane w II półroczu br. 

Na odnowienie i utrzymanie zieleni zaplanowano w rozdz. 90004 kwotę 53.600,00 zł, a wydatkowano 

36.638,28 zł, tj. 68,48%. Wydatki te związane były z zakupem paliwa i części zamiennych do 

kosiarki, sadzonek kwiatów,  odżywek i nawozów  jak również z zakupem usług związanych z 

wykonaniem prac przy zieleni miejskiej, prześwietlaniem koron drzew, wykaszaniem trawników oraz 
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zakupem wody do nawadniania zieleni miejskiej. Wysokie wykonanie spowodowane jest 

niedoszacowaniem planu, stosowne korekty planu finansowego zostaną dokonane w II półroczu br.  

W rozdz. 90013 zaplanowano wydatki w kwocie 5.750,00 zł na udzielenie dotacji Miastu Gniezno 

na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt. Burmistrz Pyzdr informuje, że zostało zawarte 

porozumienie pomiędzy Gminą Pyzdry, a Miastem Gniezno na przyjęcie bezpańskich psów z terenu 

Gminy Pyzdry przez schronisko w Gnieźnie. W I półroczu br. nie były poniesione wydatki 

zaplanowane w tym rozdziale.   

W rozdz. 90015 zaplanowano kwotę 332.500,00 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki na ten 

cel wyniosły 196.744,62 zł, tj. 59,17 %. Burmistrz Pyzdr informuje, że stosownych korekt w planie 

finansowym dokona się w II półroczu br.  

W rozdz. 90095 – pozostała działalność -  zrealizowano wydatki bieżące na kwotę 28.286,22 zł, co 

stanowi 60,45% planu w wysokości 46.800,00 zł. Wydatki te związane były między innymi 

z zakupami realizowanymi w ramach funduszów sołeckich oraz zakupem energii elektrycznej, 

zakupem karmy dla bezpański psów, części zamiennych do pilarki, kosiarki, zakupem piasku na plac 

zabaw Kubuś w m. Pyzdry, oraz wydatki związane z całodobowym dyżurem lekarza weterynarii, 

demontażem oświetlenia świątecznego w m. Pyzdry i wynajem samochodu w związku z kontrolą 

poziomu wody w stawach rybnych. Burmistrz Pyzdr informuje, że ze względu na wysokie wykonanie 

planu wydatków w II półroczu br. będą dokonywane tylko wydatki niezbędne.  

W dz. 921 rozdz. 92109 zaplanowano wydatki w kwocie 23.990,00 zł, a zrealizowano je w kwocie 

13.477,32 zł tj. w 56,18%. Wydatki te związane były z  bieżącym utrzymaniem  świetlic wiejskich. 

Z uwagi na wysokie wykonanie w II półroczu br. dokonywane będą tylko wydatki niezbędne.   

W dz. 921 rozdz. 92195 zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 27.300,00 zł, a wykonano w 

wysokości 16.192,92 zł, tj. 59,31%. Wydatki te związane są przede wszystkim z organizacją imprez 

kulturalnych organizowanych przez poszczególne sołectwa w ramach funduszy sołeckich oraz 

przekazaniem dotacji dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” na realizację 

zadania pn.: „Puszcza Pyzdrska – pamięć o olendrach”. Burmistrz Pyzdr informuje, że w II półroczu 

br. zostanie przekazana dotacja dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Puszcza Pyzdrska” i zostaną 

dokonane stosowne korekty planów finansowych.  

W dz. 926 rozdz. 92601 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 34.220,00 zł, a wykonano                            

w wysokości 14.845,60 zł, tj. 43,38%. Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów 

sportowych: strzelnicy, stadionu zawarciańskiego oraz kompleksu boiska ORLIK wraz z siłownią         

i boiska przy ul. Nowoogrodowej.   

W dz. 926 rozdz. 92605 zaplanowano wydatki w kwocie 103.900,00 zł i wykonano je w kwocie 



¶· 

 

36.465,06 zł, tj. w 35,10 %. Dotyczą one przekazanej dotacji dla Miejskiego Klubu Sportowego Warta 

Pyzdry na realizację programu „Sportowa Warta”. Ponadto w rozdziale tym zaplanowane                                 

i realizowane są bieżące wydatki dotyczące wypłaty nagród pieniężnych dla zawodników biorących 

udział w halowej lidze piłki nożnej, zakupu odzieży sportowej i statuetek dla zawodników. Wydatki 

sklasyfikowane w tym rozdziale dotyczą również wypłaty ekwiwalentu sędziowskiego, opieki 

medycznej zawodów i przewozu zawodników na mecze. Niskie wykonanie wydatków spowodowane 

jest tym, że Bieg Kazimierzowski odbywa się w miesiącu sierpniu w związku z tym wydatki związane 

z organizacją ww. biegu będą poniesione w II półroczu br.  

IX) 

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 

(związkom gmin) ustawami zaplanowano w kwocie 3.457.727,38 zł, a wykonano w wysokości 

1.768.894,35 zł, co stanowi 51,16 % zaplanowanych wydatków na zadania zlecone, z tego: 

¸ rozdz. 01095 - pozostała działalność – zaplanowano kwotę 285.078,12 zł                                     

wydatkowano środki w wysokości 284.905,67 zł, tj. 99,94 % na realizację zwrotu podatku 

akcyzowego dla producentów rolnych, 

· w rozdz. 75011 – urzędy wojewódzkie - zaplanowano kwotę 64.993,00 zł, wydatkowano 

środki w wysokości  32.511,00 zł, tj. 50,02 % na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od 

wynagrodzeń dwóch pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, 

· w rozdz. 75101 - urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 

zaplanowano w kwocie 1.230,00 zł, wykonanie 615,00 zł, tj. 50,00% na aktualizację spisu 

wyborców,  

· w rozdz. 75107 – wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zaplanowano kwotę 28.621,00 

zł i wykonano ją w 100,00% na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej 

Polskiej, 

· w rozdz. 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano kwotę 28.737,88 zł i nie wykonano jej 

w I półroczu br., na zakup podręczników, książek i pomocy dydaktycznych; 

· w rozdz. 80110 – gimnazja – zaplanowano kwotę 22.749,40 % i nie wykonano jej w I półroczu 

br., na zakup podręczników, książek i pomocy dydaktycznych; 

· w rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano 

kwotę 174,98 zł i nie wykonano jej w I półroczu br., na zakup podręczników, książek i 

pomocy dydaktycznych;  
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· w rozdz. 85212 - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego - zaplanowano na kwotę 2.966.289,00 zł, wydatkowano kwotę 

1.396.865,90 zł, tj. 47,09%; 

· w rozdz. 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 12.936,00  zł, a wydatkowano kwotę 

6.436,00 zł, czyli 49,75 %; 

· w rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2.600,00 zł związane z wypłata 

dodatku energetycznego i nie wykonano w I półroczu br.; 

· w rozdz.85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano 

wydatki w wysokości 32.174,00 zł,  a wydatkowano kwotę 7.515,78 zł, tj. 23,36 % na 

pokrycie kosztów usług świadczonych przez rehabilitantów na rzecz niepełnosprawnych 

dzieci;  

· w rozdz. 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano kwotę 11.424,00 zł i 

wykonano ją w 100,00%; dotacja została przyznana na wypłatę zasiłków celowych dla dwóch 

gospodarstw domowych poszkodowanych w wyniku huraganu w dniu 31.03.2015r.;  

· w rozdz. 85295 – pozostała działalność  – zaplanowano 720,00 zł i nie wykonano ich w I 

półroczu br., są to środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Karty dużej rodziny. 

X) 

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów: 

1. Publiczne Samorządowe Gimnazjum  w Pyzdrach przy ul. Szkolnej 2 

»¼½ ¾¿ÀÁÂÃÄÅÆ ÇÈÀÉ¿ÄÂÊ¿Ë ÅÄÌÍ¿

utworzyły rachunki dochodów 

własnych 

ÎÂÏÐÂÀÑ ÒÑÀÓÄÅÆ 

Ô. ÕÖ×ØÙÚÛÜÝ ÞßàáâÛãäáåÝ

Gimnazjum w Pyzdrach

äz.801 rozdz.80110 § 0750 

8.545,10 zł 

äÛæçèÔ âáÛäÛæ çèÔÔè é èçêè 

ÔÔçæëÔìíÔè zł 

äÛæ çèÔ âáÛäÛæ çèÔÔè é èë¹è 

¹Ôîíèï Ûł 

ðÓñ¿ò ó 127.676,24 zł 

ôõö÷øù úûõôõö÷øùùø ü ýþøø 

øÿøø õł 

ôõö÷øù úûõôõö÷øùùø ü þýù0 

øÿøø zł 

ôõö ÷øù úûõôõö ÷øùùø ü þýýø 

                7�öþø�ÿ�÷ zł 

R����� 75.409,38 zł 

B�ú	
��úõ �zdr informuje, że dochody jednostki budżetowej, która utworzyła rachunek dochodów, 

stanowią:  

- opłaty za wyżywienie dzieci, młodzieży i osób korzystających z posiłków,  
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- dochody z tytułu najmu sal lekcyjnych, 

- opłaty za wstęp na sale widowiskowo-sportową.  

W I półroczu 2015 roku w Publicznym Samorządowym Gimnazjum dochodami z tytułu odpłatności 

za wyżywienie sfinansowano wydatki związane z  zakupem żywności.  

 XI) 

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2015 roku nie dokonano wydatków ponad plan 

finansowy. 

XII) 

Burmistrz Pyzdr informuje, że w I półroczu 2015 roku zaangażowanie przekroczyło planu                        

wydatków w dz. 700 rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 542,81 zł. Burmistrz Pyzdr informuje, że 

zaangażowanie wydatków ponad plan finansowy dotyczyło zakup energii elektrycznej w budynku 

będącym składnikiem mienia komunalnego i jest niezbędne do zapewnienia kontynuacji działalności 

jednostki. Stosownych korekt planu finansowego dokona się w II półroczu br.   

XIII) 

Burmistrz Pyzdr informuje, że na dzień 30.06.2015 r. nie zaciągnął zobowiązań ponad plan 

wydatków. 

XIV) 

Burmistrz Pyzdr informuje, że wpływy otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za 

korzystanie ze środowiska w wysokości  13.332,68 zł przeznaczone zostały na nawadnianie zieleni 

w parku w Pyzdrach, nawożenie roślinności, prześwietlanie koron drzew. 

 XV)  

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku nie są planowane wydatki na realizację programów 

finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 roku o finansach publicznych. 

XVI) 

Burmistrz Pyzdr informuje, że w 2015 roku realizowany jest jeden program wieloletni pn.: „System 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie – unieszkodliwienie odpadów komunalnych”. Na dzień 

30.06.2015 roku zrealizowano wpłaty w pełnej wysokości planu, ponieważ  budowa systemu 

unieszkodliwiania odpadów została zakończona w I półroczu br.  



A � � � � � �

DOCHODY

Dz. Rozdz. § Okre�lenie klasyfikacji Plan Wykonanie %

�0 � 0 � Rolnictwo i łowiectwo 290 478,12 284 905,87 98,08%

�01095

Pozostała działalno�� – zadania własne

5 400,00 0,20 0,01%

�0750

Dochody z najmu i dzier�awy składników 

maj�tkowych Skarbu Pa�stwa, jednostek 

samorz�du terytorialnego lub innych 

jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 5 400,00 0,20 0,01%

01095

Pozostała działalno�� – zadania zlecone

285 078,12 284 905,67 99,94%

2010

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 

ustawami 285 078,12 284 905,67 99,94%

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi�

elektryczn�, gaz i wod� 15 740,00 7 049,33 44,79%

40002 Dostarczanie wody 15 740,00 7 049,33 44,79%

0830 Wpływy z usług 15 700,00 7 035,05 44,81%

0920 Pozostałe odsetki 40,00 14,28 35,70%

�500 Handel 2 900,00 1 691,03 58,31%

�50095 Pozostała działalno�� 2 900,00 1 691,03 58,31%

�0690 Wpływy z ró�nych opłat 2 900,00 1 691,03 58,31%

� �600 Transport i ł�czno�� 150 000,00 0,00 0,00%

� �60016 Drogi publiczne gminne 150 000,00 0,00 0,00%

Strona 1
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6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zada� inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 150 000,00 0,00 0,00%

630 Turystyka 9 100,00 0,00 0,00%

63003

Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 9 100,00 0,00 0,00%

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zada� inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 9 100,00 0,00 0,00%

�700 � Gospodarka mieszkaniowa 438 530,00 99 385,80 22,66%

�70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo�ciami 438 530,00 99 385,80 22,66%

��� 0470

 Wpływy z opłat za trwały zarz�d, 

u�ytkowanie, słu�ebno�ci  i u�ytkowanie 

wieczyste nieruchomo�ci 14 530,00 15 067,67 103,70%

�  � 0750

Dochody z najmu i dzier�awy składników 

maj�tkowych Skarbu Pa�stwa, jednostek 

samorz�du terytorialego lub innych 

jedoostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze  
164 400,00 78 053,18 47,48%

�0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

u�ytkowania wieczystego przysługuj�cego 

osobom fizycznym w prawo własno�ci 7 000,00 0,00 0,00%

� 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 

własno�ci oraz prawa u�ytkowania 248 400,00 0,00 0,00%

Strona 2
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0870

Wpływy ze sprzeda�y składników 

maj�tkowych 0,00 85,00 0,00%

� 0920 Pozostałe odsetki 700,00 302,09 43,16%

0970 Wpływy z ró�nych dochodów 500,00 2 877,86 575,57%

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 

inwestycje i zakupy inwestycyjne 

realizowane na podstawie porozumie�
(umów) miedzy jednostkami samorz�du 3 000,00 3 000,00 100,00%

�% & ' Administracja publiczna 132 563,00 81 610,96 61,56%

� �75011 Urz�dy wojewódzkie – zadania własne 0,00 1,55 0,00%

0690 Wpływy z ró�nych opłat 0,00 1,55 0,00%

75011 Urz�dy wojewódzkie – zadania zlecone 64 993,00 32 511,00 50,02%

�2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 64 993,00 32 511,00 50,02%

�75023

Urz�dy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 67 570,00 49 098,41 72,66%

�0690 Wpływy z ró�nych opłat 7 350,00 6 361,83 86,56%

0920 Pozostałe odsetki 30 620,00 6 119,59 19,99%

0970 Wpływy z ró�nych dochodów 29 600,00 36 616,99 123,71%

�751

Urz�dy naczelnych organów władzy 

pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa 

oraz s�downictwa 29 851,00 29 239,00 97,95%

� �75101 �

Urz�dy naczelnych organów władzy 

pa�stwowej, kontroli i ochrony prawa -

zadania zlecone 1 230,00 618,00 50,24%

� �2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych    z 1 230,00 618,00 50,24%
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75107

Wybory zprezydenta Rzecyzpospolitej 

Polskiej 28 621,00 28 621,00 100,00%

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych    z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 28 621,00 28 621,00 100,00%

�/ 1 3 � Dochody od osób prawnych, od osób 5 453 363,94 2 710 326,18 49,70%

� 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 710,00 264,80 37,30%

� 0350

Podatek od działalno�ci gospodarczej osób 

fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej 710,00 264,80 37,30%

�75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku 

le�nego, podatku od czynno�ci 

cywilnoprawnych, podatków  i opłat 927 263,94 446 072,40 48,11%

� 0310 Podatek od nieruchomo�ci 840 421,94 397 011,00 47,24%

� 0320 Podatek rolny 1 642,00 965,00 58,77%

� 0330 Podatek le�ny 70 170,00 39 373,00 56,11%

� 0340 Podatek od �rodków transportowych 13 000,00 7 156,40 55,05%

�0500 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 270,00 1 083,00 401,11%

� 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 1 760,00 484,00 27,50%

�� 75616

 Wpływy z podatku rolnego, podatku 

le�nego, podatku od spadków  i darowizn, 1 329 611,00 823 860,99 61,96%

� 0310 Podatek od nieruchomo�ci 793 358,00 483 287,75 60,92%

� 0320 Podatek rolny 210 692,00 123 286,42 58,51%

� 0330 Podatek le�ny 13 351,00 10 577,00 79,22%

� 0340 Podatek od �rodków transportowych 125 000,00 76 839,48 61,47%

� 0360 Podatek od spadków i darowizn 18 700,00 20 576,00 110,03%
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� 0430 Wpływy z opłaty targowej 75 200,00 36 765,00 48,89%

� 0500 Podatek od czynno�ci cywilnoprawnych 89 500,00 70 672,42 78,96%

� 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 3 810,00 1 856,92 48,74%

� 75618 � Wpływy z innych opłat stanowi�cych 301 800,00 129 005,31 42,75%

� 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 800,00 12 325,00 69,24%

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 84 100,00 41 301,78 49,11%

� 0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda�
napojów alkoholowych 107 000,00 74 063,37 69,22%

� ��� 0490 Wpływy z innych  lokalnych opłat 92 900,00 1 315,16 1,42%

� 75621

Udziały gmin w podatkach stanowi�cych 

dochód bud�etu pa�stwa 2 893 979,00 1 311 122,68 45,31%

� 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 854 179,00 1 280 478,00 44,86%

� 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 39 800,00 30 644,68 77,00%

�< = > Ró�ne rozliczenia 11 356 700,00 6 413 738,00 56,48%

� 75801

 Cz��� o�wiatowa subwencji ogólnej dla 

jednostek samorz�du terytorialnego 6 373 358,00 3 922 064,00 61,54%

� 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa 6 373 358,00 3 922 064,00 61,54%

� �75807

Cz��� wyrównawcza subwencji ogólnej dla 

gmin 4 776 372,00 2 388 186,00 50,00%

� 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa 4 776 372,00 2 388 186,00 50,00%

� 75831

Cz��� równowa��ca subwencji ogólnej dla 

gmin 206 970,00 103 488,00 50,00%

� 2920 Subwencje ogólne z bud�etu pa�stwa 206 970,00 103 488,00 50,00%

�> ? @ O�wiata i wychowanie 343 495,26 233 230,34 67,90%

80101 Szkoły podstawowe-zadania zlecone 28 737,88 28 737,88 100,00%
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2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych    z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 28 737,88 28 737,88 100,00%

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 60 000,00 34 155,25 56,93%

2030

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 60 000,00 30 000,00 50,00%

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego 0,00 4 155,25 0,00%

� 80104 Przedszkola 148 500,00 100 455,33 67,65%

2030

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 138 000,00 69 000,00 50,00%

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego 10 500,00 31 455,33 299,57%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 83 333,00 46 957,50 56,35%

2030

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 83 333,00 41 669,00 50,00%

2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na 

zadania bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego 0,00 5 288,50 0,00%

80110 Gimnazja 22 749,40 22 749,40 100,00%
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2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych    z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 22 749,40 22 749,40 100,00%

80150

� �
specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzie�y w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształc�cych, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych oraz szkołach 

artystycznych 174,98 174,98 100,00%

2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych    z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 174,98 174,98 100,00%

851 Ochrona zdrowia 0,00 500,00 0,00%

85154 Przeciwdział�nie alkoholizmowi 0,00 500,00 0,00%

0970 Wpływy z ró�nych dochodów 0,00 500,00 0,00%

�Q S T Pomoc społeczna 3 344 207,00 1 710 225,68 51,14%

� �85212

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki  na 

ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego - zadania 2 966 289,00 1 427 000,00 48,11%

� 2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 2 966 289,00 1 427 000,00 48,11%

85212

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki  na 

ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego - zadania własne 2 500,00 7 537,68 301,51%
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2360

Dochody jednostek samorz�du 

terytorialnego zwi�zane z realizacj� zada� z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych ustawami 2 500,00 7 537,68 301,51%

� 85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre 

�wiadczenia z pomocy społecznej niektóre 

�wiadczenia rodzinne oraz na osoby 

uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrum 

integracji społecznej - zadania zlecone 12 936,00 6 436,00 49,75%

� 2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych   z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 12 936,00 6 436,00 49,75%

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre 

�wiadczenia z pomocy społecznej niektóre 

�wiadczenia rodzinne oraz za osoby 8 000,00 6 400,00 80,00%

�2030

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacje własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 8 000,00 6 400,00 80,00%

� 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 

zadania własne 80 000,00 75 000,00 93,75%

� 2030

 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 80 000,00 75 000,00 93,75%

85215 Dodatki mieszkaniowe 2 600,00 0,00 0,00%
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2010

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych   z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 

zada� zleconych gminie (zwi�zkom gmin) 2 600,00 0,00 0,00%

85216 Zasiłki stałe – zadania własne 106 000,00 91 000,00 85,85%

2030

 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 106 000,00 91 000,00 85,85%

� 85219

O�rodki pomocy społecznej – zadania 

własne 57 764,00 31 101,00 53,84%

2030

 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 57 764,00 31 101,00 53,84%

�85228

Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 

opieku�cze- zadania własne 21 000,00 12 507,00 59,56%

� c d e c Wpływy z usług 21 000,00 12 507,00 59,56%

85228 Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 32 174,00 10 100,00 31,39%

� f c g c

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z 32 174,00 10 100,00 31,39%

85278 Usuwanie skutków kl�sk �ywiołowych 11 424,00 11 424,00 100,00%

2010 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 11 424,00 11 424,00 100,00%

85295

Pozostała działalno�� - zadania zlecone

720,00 720,00 100,00%
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2010

 Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� zada� bie��cych z 

zakresu administracji rz�dowej oraz innych 720,00 720,00 100,00%

85295

Pozostała działalno�� - zadania własne

42 800,00 31 000,00 72,43%

� 2030

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada� 42 800,00 31 000,00 72,43%

�o p q Edukacyjna opieka wychowawcza 98 488,00 98 488,00 100,00%

� 85415

Pomoc materialna dla uczniów

98 488,00 98 488,00 100,00%

�� 2030

Dotacje celowe otrzymane z bud�etu 

pa�stwa na realizacj� własnych zada�
bie��cych gmin (zwi�zków gmin) 98 488,00 98 488,00 100,00%

�r s s

Gospodarka komunalna i ochrona 

�rodowiska 1 277 817,61 1 029 221,16 80,55%

� 90001

Gospodarka �ciekowa i ochrona wód

719 928,00 695 064,39 96,55%

0830 Wpływy z usług 18 730,00 13 365,88 71,36%

0920 Pozostałe odsetki 30,00 30,21 100,70%

6208

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem �rodków 

europejskich oraz �rodków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 

ustawy, lub płatno�ci w ramach bud�etu 

�rodków europejskich, z wył�czeniem 

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 681 668,00 662 168,30 97,14%

6290

�rodki na dofinansowanie własnych 

inwestycji gmin (zwi�zków gmin), 

powiatów (zwi�zków powiatów), 

samorz�dów województw, pozyskane z 

innych �ródeł 19 500,00 19 500,00 100,00%
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90002 Gospodarka odpadami 520 000,00 297 050,88 57,13%

0490

pobieranych przez jednostki samorz�du 

terytorialnego na podstawie odr�bnych 

ustaw 520 000,00 297 027,88 57,12%

0920 Pozostałe odsetki 0,00 23,00 0,00%

90003 Oczyszczanie miast i wsi 950,00 480,49 50,58%

0830 Wpływy z usług 950,00 480,49 50,58%

90019

gromadzeniem �rodków z opłat i kar za 

korzystanie ze �rodowiska 13 930,00 13 332,68 95,71%

0690 Wpływy z ró�nych opłat 13 930,00 13 332,68 95,71%

�90020

Wpływy i wydatki zwi�zane  z 

gromadzeniem �rodków z opłat 0,00 283,11 0,00%

�0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 283,11 0,00%

�90095 Pozostała działalno�� 23 009,61 23 009,61 100,00%

6208

 Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem �rodków 

europejskich oraz �rodków, o których mowa 23 009,61 23 009,61 100,00%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego 0,00 600,00 0,00%

92195 Pozostała dział�lno�� 0,00 600,00 0,00%

0690 Wpływy z ró�nych opłat 0,00 600,00 0,00%

�{ | } Kultura fizyczna 8 220,00 2 945,19 35,83%

92601 Obiekty sportowe 5 780,00 2 685,19 46,46%

0690 Wpływy z ró�nych opłat 5 780,00 2 685,19 46,46%

� �92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 440,00 260,00 10,66%
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0690 Wpływy z ró�nych opłat 2 440,00 260,00 10,66%

� � � � � � � � � � � � � � 22 951 453,93 12 703 156,54 55,35%

W tym: dotacje celowe otrzymane             

z bud�etu pa�stwa na realizacj� zada�

bie��cych z zakresu administracji 

rz�dowej oraz innych zada� zleconych 

gminom (zwi�zkom gmin) ustawami 3 457 727,38 1 853 997,93 53,62%

                Dochody w I półroczu 2015 roku zostały wykonane w 55,35 %
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WYDATKI

Dz. Rozdz. § Okre�lenie klasyfikacji Plan Wykonanie %

010 Rolnictwo i łowiectwo 709 781,14 352 486,36 49,66%

01008 Melioracje wodne 53 600,00 31 389,88 58,56%

2830

lub dofinansowanie zada� zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 3 000,00 3 000,00 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 600,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 28 389,88 56,78%

01010 Infrastruktura wodoci�gowa i sanitacyjna wsi 366 803,02 33 751,80 9,20%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 500,00 479,90 95,98%

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 676,50 96,64%

4430 Ró�ne opłaty i składki 5 903,02 5 903,02 100,00%

4520

Opłaty na rzecz bud�etów jednostek 

samorz�du terytorialnego 200,00 157,38 78,69%

6210

Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorz�dowych zakładów bud�etowych 359 000,00 26 535,00 7,39%

�01030 Izby rolnicze 4 300,00 2 439,01 56,72%

�2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 

wysoko�ci 2% uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego 4 300,00 2 439,01 56,72%

�01095

Pozostała działalno�� - zadania zlecone

285 078,12 284 905,67 99,94%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 799,54 799,54 100,00%
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�4120 Składki na Fundusz Pracy 114,55 114,55 100,00%

�4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 675,68 4 672,30 99,93%

�4430 Ró�ne opłaty i składki 279 488,35 279 319,28 99,94%

�¦ § § Transport i ł�czno�� 1 274 883,00 338 850,19 26,58%

�60016 Drogi publiczne gminne 1 256 462,20 320 429,39 25,50%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 59 179,20 49 866,68 84,26%

�4270 Zakup usług remontowych 35 800,00 35 199,51 98,32%

�4300 Zakup usług pozostałych 106 300,00 43 901,05 41,30%

4390

Zakup usług obejmuj�cych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 2 400,00 0,00 0,00%

�6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 1 052 783,00 191 462,15 18,19%

60078 Usuwanie skutków kl�sk �ywiołowych 18 420,80 18 420,80 100,00%

2910

Zwrot dotacji oraz płatno�ci, w tym

wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszeniem procedur, o których mowa w

art.. 184 ustawy, pobranych nienale�nie lub 18 400,80 18 400,80 100,00%

4560

Odsetki od dotacji oraz płatno�ci:

wykorzystanych niezgodnie z

przeznaczeniem lub wykorzystanych z

naruszenie procedur, o których mowa w art..

184 ustawy, pobranych nienale�nie lub w 20,00 20,00 100,00%

630 Turystyka 20 160,00 3 131,56 15,53%

63003

Zadania w zakresie upowszechniania 

turystyki 20 160,00 3 131,56 15,53%
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2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na

zadanie bie��ce realizowane na podstawie

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami

samorz�du terytorialnego 1 000,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 60,00 58,56 97,60%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek

bud�etowych 19 100,00 3 073,00 16,09%

�¯ ° ° Gospodarka mieszkaniowa 218 010,00 170 139,53 78,04%

�70005

Gospodarka gruntami

i nieruchomo�ciami 218 010,00 170 139,53 78,04%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 2 750,00 45,83%

� �4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 38 000,00 18 338,43 48,26%

� �4260 Zakup energii 15 400,00 14 381,58 93,39%

4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 6 200,00 95,38%

� �4300 Zakup usług pozostałych 25 720,50 25 085,92 97,53%

4390

Zakup usług obejmuj�cych wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii 5 300,00 2 214,00 41,77%

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia gara�owe 25 282,20 12 271,81 48,54%

4430 Ró�ne opłaty i składki 19 800,00 19 086,25 96,40%

4520

Opłaty na rzecz bud�etów jednostek 

samorz�du terytorialnego 3 400,00 3 297,25 96,98%

4580 Pozostałe odsetki 17,80 17,80 100,00%

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób fizycznych 53 610,00 53 610,00 100,00%

4600

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 

osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 5 679,50 5 679,50 100,00%

�4610 Koszty post�powania s�dowego i 500,00 407,00 81,40%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 12 800,00 6 799,99 53,12%

Strona 3



± ² ³ ´ µ ¶ ·

�¸ ¹ º Działalno�� usługowa 74 000,00 17 820,00 24,08%

� �71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 74 000,00 17 820,00 24,08%

� �4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 17 820,00 26,21%

4390

Zakup usług obejmuj�cych wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 6 000,00 0,00 0,00%

�750 Administracja publiczna 2 607 012,00 1 391 286,99 53,37%

� �75011 Urz�dy wojewódzkie – zadania zlecone 64 993,00 32 511,00 50,02%

�4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 53 643,00 26 681,91 49,74%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 850,00 5 477,95 50,49%

� �4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 351,14 70,23%

�75011 Urz�dy wojewódzkie – zadania własne 93 707,00 35 750,21 38,15%

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do 

wynagrodze� 100,00 55,20 55,20%

�4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 757,00 11 735,09 20,68%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 538,20 6 538,20 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 850,00 2 200,00 20,28%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 10 273,94 7 883,81 76,74%

�4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 4 428,44 96,27%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 900,00 342,61 38,07%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze�
socjalnych 2 187,86 2 187,86 100,00%
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4700

Szkolenie pracownikóe nieb�d�cych 

czlonkami korpusu słu�by cywilnej 500,00 379,00 75,80%

�75022

Rady gmin (miast i miast

na prawach powiatu) 114 000,00 56 637,21 49,68%

�3030 Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych 105 000,00 52 022,48 49,55%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 5 000,00 3 276,99 65,54%

�4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 898,79 44,94%

4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 2 000,00 438,95 21,95%

�75023

Urz�dy gmin (miast i miast na prawach 

powiatu) 2 227 312,00 1 209 795,48 54,32%

�3020

Wydatki osobowe niezaliczane do 

wynagrodze� 7 000,00 2 826,24 40,37%

�4010

Wynagrodzenia osobowe

pracowników 1 294 283,16 642 880,02 49,67%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 101 716,84 101 716,84 100,00%

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 18 200,00 9 473,05 52,05%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 247 200,00 122 546,18 49,57%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 29 412,00 10 882,14 37,00%

�4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 000,00 40 155,40 42,27%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 76 097,00 45 340,55 59,58%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 4 500,00 1 997,45 44,39%

�4260 Zakup energii 19 700,00 13 363,51 67,84%
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�4270 Zakup usług remontowych 18 500,00 18 273,94 98,78%

�4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 849,00 42,45%

�4300 Zakup usług pozostałych 135 100,00 87 738,53 64,94%

�4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 21 500,00 10 149,41 47,21%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 33 900,00 18 384,25 54,23%

�4430 Ró�ne opłaty i składki 30 200,00 8 403,50 27,83%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 44 500,00 41 569,31 93,41%

4480 Podatek od nieruchomo�ci 303,00 303,00 100,00%

4520

Opłaty na rzecz bud�etów jednostek

samorz�du terytorialnego 900,00 631,00 70,11%

4610

Koszty post�powania s�dowego i 

prokuratorskiego 8 500,00 550,61 6,48%

�4700

Szkolenia pracowników nieb�d�cych 

członkami korpusu słu�by cywilnej 15 300,00 9 811,00 64,12%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 23 500,00 21 950,55 93,41%

�75075 terytorialnego 38 000,00 11 892,23 31,30%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 5 000,00 3 174,80 63,50%

4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00 8 717,43 26,42%

�75095 � Pozostała działalno�� 69 000,00 44 700,86 64,78%

�3030 Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych 54 350,00 30 164,60 55,50%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 1 300,00 1 260,78 96,98%

4300 Zakup usług pozostałych 13 350,00 13 275,48 99,44%

�É Ê Ë � Urz�dy naczelnych organów władzy 29 851,00 29 236,00 97,94%
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�75101

Urz�dy naczelnych organów władzy 

pa�stwowej, kontroli  i ochrony prawa – 

zadania zlecone 1 230,00 615,00 50,00%

� 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 87,97 43,99%

� �4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 12,60 42,00%

� �4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 514,43 51,44%

75107

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej-zadania zlecone 28 621,00 28 621,00 100,00%

3030 Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 080,00 16 080,00 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 452,10 452,10 100,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 48,60 48,60 100,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 068,83 4 068,83 100,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 7 026,44 7 026,44 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 631,60 631,60 100,00%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 313,43 313,43 100,00%

754

Bezpiecze�stwo publiczne

i ochrona przeciwpo�arowa 235 928,00 161 803,03 68,58%

�75412 Ochotnicze stra�e po�arne 235 528,00 161 470,69 68,56%

2820

Dotacja celowa z bud�etu na finansowanie

lub dofinansowanie zada� zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 30 000,00 30 000,00 100,00%

�3030 Ró�ne wydatki na rzecz osób fizycznych 6 000,00 3 468,50 57,81%

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 4 480,00 640,00 14,29%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 41 254,00 19 456,98 47,16%
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4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 900,00 0,00 0,00%

�4260 Zakup energii 14 000,00 7 624,51 54,46%

4270 Zakup usług remontowych 59 500,00 57 686,66 96,95%

�4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 1 310,00 43,67%

�4300 Zakup usług pozostałych 10 148,00 7 450,26 73,42%

�4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 1 200,00 566,78 47,23%

�4430 Ró�ne opłaty i składki 1 800,00 21,00 1,17%

4480 Podatek od nieruchomo�ci 15 246,00 15 246,00 100,00%

6230

Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 48 000,00 18 000,00 37,50%

�75421 Zarz�dzanie kryzysowe 400,00 332,34 83,09%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 297,00 297,00 100,00%

�4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 103,00 35,34 34,31%

Obsługa długu publicznego 127 600,00 44 946,37 35,22%

�Ú Û Ú �75702

Obsługa papierów warto�ciowych, kredytów 

i po�yczek jednostek samorz�du 

terytorialnego 127 600,00 44 946,37 35,22%

� 8010

Rozliczenia z bankami zwi�zane z obsług�
długu publicznego 127 600,00 44 946,37 35,22%

758 Ró�ne rozliczenia 302 107,97 0,00 0,00%

�75818 Rezerwy ogólne i celowe 302 107,97 0,00 0,00%

� �4810 Rezerwy 252 107,97 0,00 0,00%

6800 inwestycyjne 50 000,00 0,00 0,00%

801 O�wiata i wychowanie 8 839 011,22 4 523 576,15 51,18%

�80101 Szkoły podstawowe 4 010 633,94 2 226 544,42 55,52%
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Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 487 153,98 236 806,18 48,61%

�3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze� 177 153,00 80 758,86 45,59%

�4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 078 566,06 1 119 903,24 53,88%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 182 665,94 182 665,94 100,00%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 442 307,00 227 349,78 51,40%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 59 532,00 27 695,56 46,52%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 020,00 4 100,00 37,21%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 179 900,00 94 929,60 52,77%

�4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 22 500,00 9 329,30 41,46%

�4260 Zakup energii 47 418,75 20 340,69 42,90%

�4270 Zakup usług remontowych 6 500,00 2 692,90 41,43%

�4280 Zakup usług zdrowotnych 4 900,00 321,00 6,55%

�4300 Zakup usług pozostałych 29 577,21 13 956,64 47,19%

4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 11 600,00 4 743,10 40,89%

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za 

budynki, lokale i pomieszczenia gara�owe 73 800,00 36 900,00 50,00%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 7 800,00 2 815,78 36,10%

�4430 Ró�ne opłaty i składki 18 998,00 13 594,50 71,56%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 146 960,00 146 960,00 100,00%

4580 Pozostałe odsetki 2,00 1,35 67,50%

4610

Koszty post�powania s�dowego i 

prokuratorskiego 280,00 280,00 100,00%

�4700

Szkolenia pracowników nieb�d�cych 

członkami korpusu słu�by cywilnej 2 000,00 400,00 20,00%
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6050

Wydatki inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 20 000,00 0,00 0,00%

80101 Szkoły podstawowe – zadania zlecone 28 737,88 0,00 0,00%

2820

Dotacja celowa z bud�etu na finansowanie

lub dofinansowanie zada� zleconych do

realizacji stowarzyszeniom 3 321,57 0,00 0,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40,69 0,00 0,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 5,83 0,00 0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 238,00 0,00 0,00%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 25 131,79 0,00 0,00%

�80103 �

Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych 219 294,00 126 480,79 57,68%

�3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 13 764,00 6 019,74 43,74%

�4010 Wynagrodzenie  osobowe pracowników 149 408,78 78 123,78 52,29%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 632,22 12 632,22 100,00%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 335,00 16 508,00 77,38%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 3 749,00 1 871,93 49,93%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 3 600,00 202,95 5,64%

�4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 2 400,00 1 168,47 48,69%

�4260 Zakup energii 1 800,00 798,70 44,37%

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00%

�4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 0,00 0,00%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 400,00 0,00 0,00%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 9 155,00 9 155,00 100,00%
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�80104 Przedszkola 1 204 360,47 586 741,24 48,72%

2310

zadanie bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 26 500,00 7 189,24 27,13%

2540

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 235 258,99 82 752,00 35,17%

2590

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 942 601,48 496 800,00 52,71%

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 233 507,00 113 818,31 48,74%

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 15 000,00 8 450,01 56,33%

4010 Wynagrodzenie  osobowe pracowników 145 816,64 63 694,64 43,68%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 503,36 11 503,36 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 332,00 13 297,44 39,89%

4120 Składki na Fundusz Pracy 4 346,00 1 902,94 43,79%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 4 600,00 195,74 4,26%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 3 200,00 1 266,48 39,58%

4260 Zakup energii 1 000,00 798,70 79,87%

4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych 850,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 550,00 0,00 0,00%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 12 709,00 12 709,00 100,00%

�80110 Gimnazja 1 835 188,00 1 051 662,47 57,31%

2540

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 42 000,00 0,00 0,00%

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze� 115 273,00 52 351,38 45,42%

�4010 Wynagrodzenie osobowe 1 006 328,82 604 960,62 60,12%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 96 971,18 96 971,18 100,00%
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�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 844,00 119 677,24 51,40%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 32 022,00 15 804,62 49,36%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00 4 968,00 70,97%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 80 000,00 37 210,05 46,51%

�4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 10 000,00 2 335,71 23,36%

�4260 Zakup energii 40 000,00 18 133,66 45,33%

�4270 Zakup usług remontowych 55 000,00 793,35 1,44%

�4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 45,00 1,50%

�4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 5 173,09 34,49%

4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 5 800,00 2 692,18 46,42%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 2 000,00 539,89 26,99%

�4430 Ró�ne opłaty i składki 5 000,00 4 357,50 87,15%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 85 649,00 85 649,00 100,00%

4700

Szkolenie pracowników nieb�d�cych 

czlonkami korpusu słu�by cywilnej 1 300,00 0,00 0,00%

80110 Gimnazja-zadania zlecone 22 749,40 0,00 0,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32,22 0,00 0,00%

4120 Składki na Fundusz Pracy 4,62 0,00 0,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 188,40 0,00 0,00%

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 22 524,16 0,00 0,00%

�80113 Dowo�enie uczniów do szkół 288 900,00 145 319,35 50,30%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 700,00 5 009,51 57,58%
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4170 Wynagrodzenie bezosobowe 50 200,00 29 295,00 58,36%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 82 000,00 36 178,46 44,12%

�4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 775,00 12,92%

�4300 Zakup usług pozostałych 134 000,00 74 061,38 55,27%

4430 Ró�ne opłaty i składki 8 000,00 0,00 0,00%

�80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 32 620,00 11 079,11 33,96%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 563,00 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 700,00 308,95 44,14%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 500,00 0,00 0,00%

�4300 Zakup usług pozostałych 6 700,00 1 653,91 24,69%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 7 487,00 3 001,34 40,09%

�4700 Szkolenia pracowników nieb�d�cych 13 670,00 6 114,91 44,73%

�80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 201 996,00 106 793,15 52,87%

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze� 2 320,00 0,00 0,00%

�4010 Wynagrodzenie osobowe 127 806,89 64 316,54 50,32%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 104,11 11 104,11 100,00%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 879,00 12 518,51 52,42%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 3 310,00 980,81 29,63%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 10 000,00 6 181,89 61,82%

�4260 Zakup energii 18 000,00 7 315,29 40,64%

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 0,00%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 200,00 0,00 0,00%

�4440

Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze�
socjalnych 4 376,00 4 376,00 100,00%

4700

Szkolenie pracowników nieb�d�cych 

czlonkami korpusu słu�by cywilnej 500,00 0,00 0,00%
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80149

Realizacja zada� wymagaj�cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkoł�ch podstawowych i 

innych formach wychowania przedszkolnego 111 310,53 30 350,66 27,27%

2540

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 4 741,01 3 715,82 78,38%

2590

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 53 618,52 15 663,28 29,21%

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze� 5 000,00 0,00 0,00%

4010

Wynagrodzenie osobowe

pracowników 33 271,19 6 406,40 19,26%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 679,81 679,81 100,00%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 1 211,73 15,15%

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 000,00 173,62 17,36%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 2 500,00 0,00 0,00%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze�
socjalnych 2 500,00 2 500,00 100,00%

80150

Realizacja zada� wymagaj�cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzie�y w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształc�cych, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych i szkołach 

artystycznych 572 512,02 52 580,00 9,18%

2540

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla

niepublicznej jednostki systemu o�wiaty 33 646,02 19 575,74 58,18%

4010

Wynagrodzenie osobowe

pracowników 439 566,00 27 636,15 6,29%

Strona 14



	 
 � �  � �

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 900,00 4 737,53 5,45%

4120 Składki na Fundusz Pracy 12 400,00 630,58 5,09%

80150

Realizacja zada� wymagaj�cych stosowania 

specjalnej organizacji nauki i metod pracy 

dla dzieci i młodzie�y w szkołach 

podstawowych, gimnazjach, liceach 

ogólnokształc�cych, liceach profilowanych i 

szkołach zawodowych i szkołach 174,98 0,00 0,00%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 174,98 0,00 0,00%

�80195 � Pozostała działalno�� 77 027,00 72 206,65 93,74%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 940,00 2 940,00 100,00%

4300 Zakup usług pozostałych 10 200,00 5 379,65 52,74%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 63 887,00 63 887,00 100,00%

Ochrona zdrowia 109 000,00 48 912,33 44,87%

�8 � � �85153

Zwalczanie narkomanii

25 000,00 17 183,01 68,73%

�4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 8 400,00 60,00%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 4 500,00 4 103,01 91,18%

�4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4 680,00 78,00%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 500,00 0,00 0,00%

�85154 � Przeciwdziałanie alkoholizmowi 82 000,00 31 387,32 38,28%

� �4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 11 787,50 84,20%

� �4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 25 500,00 7 924,67 31,08%

� 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 900,00 316,42 35,16%
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�4300 Zakup usług pozostałych 40 500,00 10 924,31 26,97%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 500,00 145,42 29,08%

� 4 � � �

Koszty post�powania s�dowego i 

prokuratorskiego 100,00 0,00 0,00%

4700

Szkolenie pracowników nieb�d�cych 

czlonkami korpusu słu�by cywilnej 500,00 289,00 57,80%

� 85195 Pozostała działalno�� 2 000,00 342,00 17,10%

4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 342,00 17,10%

852 Pomoc społeczna 4 594 452,00 2 107 418,33 45,87%

�85202

Domy pomocy społecznej

160 400,00 75 914,32 47,33%

� �4330 Zakup usług przez jednostki samorz�du 160 400,00 75 914,32 47,33%

85204 Rodziny zast�pcze 24 000,00 7 348,80 30,62%

4330 Zakup usług przez jednostki samorz�du 24 000,00 7 348,80 30,62%

85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 1 000,00 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 200,00 0,00 0,00%

4700 Szkolenia pracowników nieb�d�cych 800,00 0,00 0,00%

85206 Wspieranie rodziny 40 305,00 17 475,55 43,36%

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze� 400,00 95,50 23,88%

4010 Wynagrodzenie osobowe 28 597,00 12 320,00 43,08%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 350,00 2 195,45 41,04%

4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00 301,85 41,07%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 400,00 0,00 0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 0,00%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 3 000,00 1 215,99 40,53%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 1 003,00 1 002,76 99,98%
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4700

Szkolenie pracowników nieb�d�cych 

czlonkami korpusu słu�by cywilnej 600,00 344,00 57,33%

�85212

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenie z 

funduszu  alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego - zadania zlecone 2 966 289,00 1 396 865,90 47,09%

�3110 �wiadczenia społeczne 2 807 300,00 1 304 477,61 46,47%

�4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 343,00 31 602,00 48,36%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 652,00 4 478,14 67,32%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 830,00 54 436,32 65,72%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 1 764,00 883,97 50,11%

4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 2 400,00 987,86 41,16%

�85212

�wiadczenia rodzinne, �wiadczenie z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne  i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego - zadania własne 49 869,00 5 125,03 10,28%

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do

wynagrodze� 500,00 210,40 42,08%

�4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 500,00 0,00 0,00%

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000,00 0,00 0,00%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 900,00 0,00 0,00%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 809,00 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 1 000,00 8,18 0,82%

4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 0,00%

4280 Zakup usług zdrowotnych 360,00 0,00 0,00%

4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 3 706,45 61,77%

4440

Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze�
socjalnych 1 200,00 1 200,00 100,00%

4700

Szkolenie pracowników nieb�d�cych 

czlonkami korpusu słu�by cywilnej 600,00 0,00 0,00%
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�85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre 

�wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

�wiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrum 

integracji społecznej - zadania zlecone 12 936,00 6 436,00 49,75%

�4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 936,00 6 436,00 49,75%

�85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobieraj�ce niektóre 

�wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre 

�wiadczenia rodzinne oraz za osoby 

uczestnicz�ce w zaj�ciach w centrum 

integracji społecznej - zadania własne 11 000,00 5 266,48 47,88%

�4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 11 000,00 5 266,48 47,88%

�85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe –

zadania własne 280 000,00 117 817,93 42,08%

�3110 �wiadczenia społeczne 280 000,00 117 817,93 42,08%

�85215 Dodatki mieszkaniowe 24 900,00 6 768,98 27,18%

�3110 �wiadczenia społeczne 24 900,00 6 768,98 27,18%

85215 Dodatki mieszkaniowe-zadania zlecone 2 600,00 0,00 0,00%

3110 �wiadczenia społeczne 2 600,00 0,00 0,00%

85216 Zasiłki stałe 136 000,00 77 960,76 57,32%

3110 �wiadczenia społeczne 136 000,00 77 960,76 57,32%

�85219 O�rodki pomocy społecznej 746 835,00 333 041,72 44,59%

� �3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 14 000,00 1 252,03 8,94%

�4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 479 000,00 207 354,87 43,29%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 291,67 32 291,67 100,00%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 103 066,33 42 863,62 41,59%
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�4120 Składki na Fundusz Pracy 14 227,00 4 278,82 30,08%

�4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 3 528,00 17,64%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 17 750,00 8 155,44 45,95%

�4260 Zakup energii 3 500,00 1 994,23 56,98%

�4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 0,00 0,00%

�4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 7 701,33 38,51%

�4360

Oplaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 12 800,00 3 841,49 30,01%

�4410 Podró�e słu�bowe krajowe 3 500,00 1 958,10 55,95%

�4430 Ró�ne opłaty i składki 3 200,00 2 418,00 75,56%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 14 400,00 13 674,12 94,96%

�4480 Podatek od nieruchomo�ci 600,00 551,00 91,83%

�4700

Szkolenie pracowników nieb�d�cych 

członkami korpusu słu�by cywilnej 6 500,00 1 179,00 18,14%

�85228

Usługi opieku�cze i specjalistyczne usługi 

opieku�cze – zadania zlecone 32 174,00 7 515,78 23,36%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 292,78 29,28%

�4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 174,00 7 223,00 23,17%

85278

Usuwanie skutków kl�sk �ywiołowych-

zadania zlecone 11 424,00 11 424,00 100,00%

3110 �wiadczenia społeczne 11 424,00 11 424,00 100,00%

85295 Pozostała działalno��- zadania zlecone 720,00 0,00 0,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 720,00 0,00 0,00%

�85295 � Pozostała działalno��- zadania własne 94 000,00 38 457,08 40,91%

�3110 �wiadczenia społeczne 92 800,00 37 460,62 40,37%
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4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 500,00 381,46 76,29%

4300 Zakup usług pozostałych 700,00 615,00 87,86%

Edukacyjna opieka wychowawcza 372 126,00 236 034,38 63,43%

�: ; < �85401 �wietlice szkolne 211 638,00 101 134,38 47,79%

�3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 9 342,00 4 169,40 44,63%

�4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 146 978,57 62 643,56 42,62%

�4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 051,43 7 051,43 100,00%

�4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 478,00 12 528,06 47,31%

�4120 Składki na Fundusz Pracy 3 646,00 1 728,61 47,41%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 2 700,00 787,85 29,18%

�4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 

ksi��ek 2 000,00 47,00 2,35%

� 4260 Zakup energii 2 000,00 1 686,47 84,32%

4280 Zakup usług zdrowotnych 550,00 0,00 0,00%

4410 Podró�e słu�bowe krajowe 400,00 0,00 0,00%

�4440 Odpisy na zakładowy fundusz �wiadcze� 10 492,00 10 492,00 100,00%

�85412 Kolonie i obozy oraz inne formy 12 000,00 12 000,00 100,00%

2360

Dotacje celowe z bud�etu  jednostki 

samorz�du terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub 

dofinansowanie zada� zleconych do 

realizacji organizacjom prowadz�cym 

działalno�� po�ytku publicznego 12 000,00 12 000,00 100,00%

�85415 Pomoc materialna dla uczniów 148 488,00 122 900,00 82,77%

�3240 Stypendia dla uczniów 148 488,00 122 900,00 82,77%

900 Gospodarka komunalna i ochrona 1 658 178,82 1 019 064,79 61,46%

�90001 Gospodarka �ciekowa i ochrona wód 175 747,20 151 647,23 86,29%

� �4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 5 200,00 72,57 1,40%
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4260 Zakup energii 5 300,00 1 903,55 35,92%

4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 0,00 0,00%

�4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 615,00 8,79%

4390

Zakup usług obejmuj�cych wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 3 000,00 0,00 0,00%

4520

Opłaty na rzecz bud�etów jednostek 

samorz�dów terytorialnych 5 900,00 5 708,91 96,76%

6210

Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorz�dowych zakładów bud�etowych 143 347,20 143 347,20 100,00%

90002 Gospodarka odpadami 822 681,62 446 183,05 54,24%

2710

Dotacja celowa na pomoc finansow�
udzielan� mi�dzy jednostkami samorz�du 

terytorialnego na dofinansowanie własnych 

zada� bie��cych 10 000,00 0,00 0,00%

4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 24 000,00 9 154,00 38,14%

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300,00 1 565,35 36,40%

4120 Składki na Fundusz Pracy 588,00 190,48 32,39%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 1 600,00 40,00%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 200,00 0,00 0,00%

4270 Zakup usług remontowych 300,00 260,76 86,92%

4300 Zakup usług pozostałych 656 000,00 311 118,84 47,43%

4390

Zakup usług obejmuj�cych wykonanie 

ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 0,00 0,00%

6650

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 

jednostek samorz�du terytorialnego oraz 

zwi�zków gmin lub zwi�zków powiatów na 

dofinansowanie zada� inwestycyjnych i 

zakupów inwestycyjnych 122 293,62 122 293,62 100,00%
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�90003 Oczyszczanie miast i wsi 131 200,00 89 565,39 68,27%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 23 000,00 21 812,10 94,84%

�4300 Zakup usług pozostałych 108 200,00 67 753,29 62,62%

�90004 Utrzymanie zieleni w miastach 53 500,00 36 638,28 68,48%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 13 200,00 12 362,56 93,66%

�4260 Zakup energii 7 000,00 1 129,63 16,14%

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 150,00 15,00%

� 4300 Zakup usług pozostałych 32 300,00 22 996,09 71,20%

�90013 Schroniska dla zwierz�t 5 750,00 0,00 0,00%

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na 

zadanie bie��ce realizowane na podstawie 

porozumie� (umów) mi�dzy jednostkami 

samorz�du terytorialnego 5 750,00 0,00 0,00%

�90015 O�wietlenie ulic, placów i dróg 332 500,00 196 744,62 59,17%

�4260 Zakup energii 188 300,00 132 756,52 70,50%

4270 Zakup usług remontowych 20 600,00 245,00 1,19%

�4300 Zakup usług pozostałych 123 600,00 63 743,10 51,57%

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 70 000,00 70 000,00 100,00%

6210

Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie 

lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

samorz�dowych zakładów bud�etowych 70 000,00 70 000,00 100,00%

�90095 Pozostała działalno�� 66 800,00 28 286,22 42,34%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 18 500,00 6 020,21 32,54%

�4260 Zakup energii 10 500,00 6 363,11 60,60%

4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 300,00 20,00%

�4300 Zakup usług pozostałych 16 300,00 15 602,90 95,72%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 20 000,00 0,00 0,00%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 735 890,00 392 032,21 53,27%
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�92109 Domy i o�rodki kultury, �wietlice i kluby 310 790,00 162 977,29 52,44%

�2480

Dotacja podmiotowa z bud�etu dla 

samorz�dowej instytucji kultury 279 800,00 142 500,00 50,93%

4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 11 260,00 4 249,03 37,74%

4260 Zakup energii 2 800,00 1 781,76 63,63%

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 7 426,53 92,83%

4300 Zakup usług pozostałych 1 930,00 20,00 1,04%

6050 bud�etowych 7 000,00 6 999,97 99,99%

�92116 Biblioteki 160 600,00 79 260,00 49,35%

�2480 Dotacja podmiotowa z bud�etu       dla 160 600,00 79 260,00 49,35%

�92118 Muzea 207 200,00 103 602,00 50,00%

�2480 Dotacja podmiotowa z bud�etu dla 207 200,00 103 602,00 50,00%

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00%

2720

Dotacje celowe z bud�etu na finansowanie 

lub dofinansowanie prac remontowych i 

konserwatorskich nieb�d�cych własno�ci�
gminy, prowadzone przez osob� fizyczn� lub 

jednostk� organizacyjn� posiadaj�c� tytuł 

prawny do zabytku wynikaj�cy z prawa 

własno�ci, u�ytkowania wieczystego, 

trwałego zarz�du, ograniczonego prawa 

rzeczowego na zasadach okre�lonych przez 

rad� w odr�bnej uchwale 30 000,00 30 000,00 100,00%

�92195 Pozostała działalno�� 27 300,00 16 192,92 59,31%

2360

Dotacje celowe z bud�etu jednostki 

samorz�du terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy, na finansowanie lub  

dofinansowanie zada� zleconych do 

realizacji organizacjom prowadz�cym 5 000,00 0,00 0,00%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 9 900,00 4 482,46 45,28%

�4300 Zakup usług pozostałych 12 400,00 11 710,46 94,44%
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926 Kultura fizyczna i sport 198 120,00 108 308,86 54,67%

�92601 Obiekty sportowe 94 220,00 71 843,80 76,25%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 13 500,00 5 832,53 43,20%

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych i 

produktów biobójczych 100,00 0,00 0,00%

�4260 Zakup energii 12 500,00 7 220,73 57,77%

4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 0,00 0,00%

�4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 1 782,34 38,75%

4520

Opłaty na rzecz bud�etów jednostek 

samorz�du terytorialnhego 20,00 10,00 50,00%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 

bud�etowych 60 000,00 56 998,20 95,00%

�92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 103 900,00 36 465,06 35,10%

2360

Dotacje celowe z  bud�etu jednostki 

samorz�du terytorialnego, udzielone w trybie 

art. 221 ustawy na finansowanie lub 

dofinansowanie zada� zleconych do 

realizacji organizacjom prowadz�cym 

działalno�� po�ytku publicznego 50 000,00 25 000,00 50,00%

3040

Nagrody o charakterze szczególnym 

niezaliczone do wynagrodze� 4 000,00 1 200,00 30,00%

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500,00 0,00 0,00%

�4210 Zakup materiałów i wyposa�enia 29 900,00 5 628,44 18,82%

�4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 4 636,62 33,12%

4430 Ró�ne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00%

 WYDATKI OGÓŁEM  22 106 111,15 10 945 047,08 49,51%

W tym : wydatki na zdania bie��ce z 

zakresu administracji rz�dowej   i inne 

zadania zlecone gminie (zwi�zkom gmin) 

ustawami 3 457 727,38 1 768 894,35 51,16%

Wydatki w  I półroczu 2015 roku zostały wykonane w 49,51 %
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�   ¡ ¢ £ ¤ ¥   ¦ ¥    

dochodów i wydatków rachunków dochodów  

 zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 

 

§ ¨ © ª « ª ¬  ® ¯ ° ± ¬ ° ± ¬ ² ³ ´ ° µ ¶ · ¸ ¹ ® º

» ± ¬ ° ± ¼ ½ ° ¨ « ¾ ° ´

» · « ª ¿ ³ ¹ À ¶ · ¹ À

Á Â Ã Ä Â Å Æ Ç Æ Å £ ¢ È ¥ ² ³ ´ ° µ ¶ · ¸ ¹ ® º

» ± ¬ ° ± ¼ ½ ° ¨ « ¾ ° ´

¸ ª ± ¬ É Ê Ë Ì Ë Í Ì Î Ë Ï Ð Ñ Ì

Ò Ó £ ¦  Ç Æ È Â ¦ £ ¦ ¥   ¦ £

dzień 30.06.2015 r. 

Ò Ó £ ¦  Ç Æ È Â ¦ £ ¦ ¥   ¦ £

dzień 30.06.2015 r. 

Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü

Gimnazjum             

w Pyzdrach 

Ý Ú Þ ß à á

â ã Ú dz. 80110

à ä à à  å æ ß .000,00 á å ç Þ è ç è ä å æ å æ ß .000,00 ç é Þ æ à ê ä ë ß  é å Þ å è è ä ß è  

 

 

 

 



ìíîïð ñòóïôõö ô÷øòùíôú ñøï õ÷ñûòüó÷î ðïøöôðïûíôú ñò ü÷îóòýï

finansów publicznych 

zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 

 

þÿN�ÿ ��������	 DN	ÿ
 R�N�N	ÿ
 § P�ÿ� W����ÿ�	� �ÿ

�N	�d 

30.06.2015 r. 

����� ������������ 6�� 6���� 2�2� 1������� ���� 

M����� i Gmina Września 8�1 8�1�� 2�1� 12������� 6������� 

M�����  ���� 8�1 8�1�� 2�1� 1�������� ���� 

M����� � �!��� "�#�$� 8�1 8�1�� 2�1� �������� 68��%� 

����� &#'������� 9�� 9���2 2%10 1�������� ���� 

M����� Gniezno 9�� 9��1� 2�1� ��%����� ���� 

R()*+ 4,-./0300 7-5:;3.4 



< 

 

Wykaz dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji pozostałym  jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych 

zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 

 

Nazwa zadania =>?@A BC>E>?@A F GH@I JKLCI@I?O I@

E>?OQ 

30.06.201Sr. 

TUVXYZ [ \XV]^_YZ`aZ

rowów melioracyjnych

b<b b<bbc ecfb f.000,00 fgbb0,00 

T`h_XVZ i_j^`[YiXkZ_XYZ lmn lmn<e eceb fbgb00,00 fb.000,00 

T`h_XVZ i_j^`[YiXkZrowa lmn lmn<e oefb nc.000,00 <8.000,00 

pZ\qi iXU_r`jV[\sY UtZ

Niepublicznej ]j\Xuv

wXU]xZYXY^a Y

Pietrzykowie prowadzonej 

przez Stowarzyszenie 

EdukacyjnoyKulturalno-

zq_v]xv`jV^ {|Z]jZ }j\XuZ 

cb< cb<b< eceb fgfe<~ml b~bb 

�_ZaXjVZY]xYX [ X_�ZV[jZ`aZ

wypoczynku dla dzieci                  

i młodzieży

cmn cmn<e efob <egbbb~bb <2.00b~bb 

 

�v�[ZVZ iX\_v`[Z

dachowego na kościele p.w. 

Narodzenia NMP w 

Pyzdrach

�e< �e<20 ele0 f0.000,00 f0.000,00 

wXUx_jv�vYZV[^ x_ZUv`a[

narodowej, pielęgnowania 

polskości oraz rozwoju 

świadomości narodowej, 

obywatelskiej i kulturalnej 

�e< �e<�m efob mgbbb~bb b,00 



� 

 

��������������� �������

fizycznej � ������ 

��� ����� �360 ��.000,00 ���000,00 

����  ¡¢¡£¤¥¡¦¨© ¡¡¢£ª00,00 



Wykaz dotacji 

dla jednostek organizacyjnych 

zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 

 

Nazwa jednostki «¬®¯ °±¬²¬®¯ ³ ´µ®¶ ·¸¹±¶®¶º ¶® 

²¬º»

30.06.2015¼½ 

¾¿ÀÁ¿Â ÃÄÅÆÄÂ¿ÇÀÈ

komunalnej, Mieszkaniowej       

i Usług Wodno É

Ê¿Ë¿ÌÈÍ¿ÎÏÐËÏÎÑ Ò ÓÏÍÂÇ¿ÎÑ 

ÔÕÔ ÔÕÔÕÔ Ö×ÕÔ ØÙÚÛÔÔÔÜÔÔ ×ÖÛÙØÙÜÔÔ 

¾¿ÀÁ¿Â ÃÄÅÆÄÂ¿ÇÀÈ

komunalnej, Mieszkaniowej     

i Usług Wodno É

Ê¿Ë¿ÌÈÍ¿ÎÏÐËÏÎÑ Ò ÓÏÍÂÇ¿ÎÑ 

ÚÔÔ ÚÔÔÔÕ Ö×ÕÔ ÕÝØÛØÝÞÜ×Ô ÕÝØÛØÝÞÜ×Ô 

¾¿ÀÁ¿Â ÃÄÅÆÄÂ¿ÇÀÈ

komunalnej, Mieszkaniowej     

i Usług Wodno -

Ê¿Ë¿ÌÈÍ¿ÎÏÐËÏÎÑ Ò ÓÏÍÂÇ¿ÎÑ 

ÚÔÔ ÚÔÔÕÞ Ö×ÕÔ ÞÔÛÔÔÔÜÔÔ ÞÔÛÔÔÔÜÔÔ 

ßàËáÇâã ÊâÌáâÇÏÜ äÆÄÇáâ  

i Promocji Ú×Õ Ú×ÕÔÚ ×ÝåÔ ×ÞÚÛåÔÔÜÔÔ ÕÝ×ÛÙÔÔÜÔÔ 

æÈàÐÅÀÄ - Gminna Biblioteka 

w Pyzdrach Ú×Õ Ú×Õ16 ×ÝåÔ ÕÖÔÛÖÔÔÜÔÔ ÞÚÛ×ÖÔÜÔÔ 

æâÍàâã çàèÈÄË¿ÌËà Ziemi 

Pyzdrskiej Ú×Õ Ú×Õ18 ×ÝåÔ ×ÔÞÛ×ÔÔÜÔÔ ÕÔØÛÖÔ×ÜÔÔ 

°éêëì í½îíï½ïðñòîó ôõô½îððòîó 



ö÷øùú ûüýùþÿW �üû�Wüýü�÷þ� û�ù ÿ�û�ü�ý�ø �W� úù�Wþúù�÷þ� ûü

sektora finansów publicznych 

zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 

 

N�	
� 	����� D	�� R�	�	�� § P��� �������� ��

�	�d 

30.06.2015 r. 

����������� ��� !"#�$���%

Szkoły Podstawowej w 

Pietrzykowie

8&' 8&'&' 

80150 

2()& 

2540 

487.153,98 

33.646,02 

2*+,8&+-'8 

19.575,74 

����������� ��� !"#�$���.�

Przedszkola w Pietrzykowie 

8&' 8&'&) 

80149 

2()& 

2540 

2*(,2(8-// 

4.741,01 

82,0(2-&& 

3.715,82 

����������� ��� !"#�$���.�

Gimnazjum w Pietrzykowie 

8&' 8&'10 2()& )2,&&&-&& &-&& 

����������� �!"#�$���.�

Przedszkola w Pyzdrach 

przez osobę fizyczną 

8&' 8&'&) 

80149 

2(/& 

2590 

/)2,+&'-)8 

53.618,52 

)/+,8&&-&& 

15.663,28 

R1345 67799.020,00 9::7;6;<=> 



? 

 

Wykaz zadań  
inwestycyjnych i pozostałych wydatków majątkowych 

zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 
 

L@A KBCEFGHICJMC
budżetowa 

OCQSC QCTCUHC VBCU
po zmianach 

XFIYUCUHZ UC 
dzień 30.06.2015 r. 

? [\] 010 

r^\dz. _?_?_ 

` ab?_

ce[^fg sieci kanalizacji 

sanitarnej wzdłuż drogi 

wojewódzkiej nr 466 na 

odcinku Ratajeh
ijklr\mnofhijklr\mnof
Kolonia z przyłączami i 

przepompowniami 

sieciowymi wraz z 

przebudową 

przepompowni głównej 

przy ulicy Nadrzecznej w 

Pyzdrach 

pq]___s__ b?]___s__ 

 

b [\] 010 

r^\dz. _?_?_ 

` ab?_

ce[^fg tjkuj
wodociągowej wraz z 

przyłączami na odcinku 

Białobrzeghvgw^fjk[xjg
(uzupełnienie) 

bya]___s__ z]zqzs__ 

q [\] a__ 

r^\dz. 60016

` a_z_ 

ce[^fg u{^[xjng f |]
Lisewo b]___s__ _s__ 

} [\] 600 

r^\dz. 60016

` 6050 

ce[^fg chodnika w m. 

Ruda Komorska a]?p}s__ _s__ 

z [\] a__ 

r^\dz. 60016

` a_z_ 

ir\k~e[^fg [r^�j
gminnej przy ulicy 

Nadrzecznej w m. Pyzdry 

?y�]q}?s95 ?y�]q}?s�z 

a [\] a__ 

r^\dz. 60016

` a_z_ 

ir\k~e[^fg [r^�j
gminnej w m. Pietrzyków 

Kolonia 

ba]___s__ ?]��bsa_ 

y [\] a__ 

r^\dz. 60016

` a_z_ 

ir\k~e[^fg [r^�j
gminnej w m. Walga by]q__s__ z]q?qsa_ 

p [\] a__ 

rozdz. 60016

` a_z_ 

ir\k~e[^fg [r^�j
gminnej w ulicy 

Zwierzyniec w m. Pyzdry 

ba]y__s__ b]b?}s__ 

� [\] a__ 

r^\dz. 60016

` a_z_

ir\k~e[^fg [r^�j
gminnej wraz z 

wykonaniem 

odwodnienia w m. 

Pyzdry przy ulicy 

Winnica 

?y?]�zys_z b]a__s__ 

?_ [\] a__ �^\~e[^fg [r^�j



� 

 

���dz. 60016 

� ����
������� – ul. 

Wymysłowska w m. 

Pyzdry 

���������� ���� 

�� ��� 630 

���dz. ����� 

� ���0 

������ ����������
wodnego ���ostu 

����������� �� �����
Warta 

��������� �������� 

�� ������ 

���dz. 70005

� ���� 

 �¡�� ����¢� �
miejscowości Tarnowa �������� ���� 

�� ������ 

rozdz. 70005

� ����

 �¡�� ¡�¢�� ��������
do budynku będącego 

składnikiem mienia 

komunalnego 

wydzierżawionemu 

Warsztatom Terapii 

Zajęciowej w Rudzie 

Komorskiej 

��£����� �������� 

�¤ ������ 

���dz. 75023

� ����

 �¡�� ¤ ¥¢���� ��¦�����¨
– ¡��putery z 

�����ramowaniem, 

projektora, UPS, 

NAS:Backup do 

serwerowni, laptopa z 

oprogramowaniem i 

drukarką 

��������� ��������� 

�� ��� 754 

���dz. ��¤�� 

� ���� 

©��¦����� ¥¢��ª����
OSP w Pietrzykowie 

poprzez dobudowę 

garażu na pojazd 

pożarniczy 

�£������� �£������� 

�6 ��� ��¤ 

���dz. ��¤�� 

� 6230 

 �¡�� «�¡¡����
samochodu bojowego dla 

OSP Wrąbczynek 

��������� ���� 

�7 ��� ��£ 

���dz. 75818

� �£�� 

©������ �� ����¥¢���� �
zakupy inwestycyjne ��������� ���� 

�£ ���£�� 

rozdz. 80101

� ����

¬¢��������� części placu 

przy boisku szkolnym 

celem dojazdu do 

budynku wynajętego na 

rzecz Stowarzyszenia 

Edukacyjno®�«¢���«��-

Turystycznemu „Nasza 

Szkoła” wraz z częścią 

działki oznaczonej nr 

geodezyjnym 125/5 w m. 

Pietrzyków 

��������� ���� 

�� ��� ��� 

���dz. 90001 

�udowa kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami �¤���¤���� �¤���¤���� 



¯ 

 

°±210 ² ³´µ¶· ¸¹´º»¼½²½
Pobożnego w m. Pyzdry 

¾¿ ÀÁÂ Ã¿¿ 

Ä¹Ádz. 90002

° ±±Å¿ 

Æ·»ÇºÈ
unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych 

dla gmin objętych 

porozumieniem wraz z 

budową Zakładu 

Zagospodarowania 

Odpadów w Lulkowie 

É¾¾Â¾ÃÊË±¾ É¾¾Â¾ÃÊË±¾ 

¾É ÀÁÂ Ã¿¿ 

Ä¹Ádz. 90017

° 6210 

Ì½Í³Î koparko-

ładowarki CATERPILAR 

432D 

Ï¿Â¿¿¿Ë¿¿ Ï¿Â¿¿¿Ë¿¿ 

¾2 ÀÁÂ Ã¿¿ 

rozdz. 900Ã5 

° 6060 

Ì½Í³Î ²·Î¹»½ÐºÑµ½
placu zabaw w m. Pyzdry ¾¿Â¿¿¿Ë¿¿ ¿Ë¿¿ 

¾Ê ÀÁÂ Ã21 

Ä¹Ádz. 9¾É¿Ã 

° ±¿Å¿ 

Ì½Í³Î Îµº¶½ ¶Â¹ÂË
grzejników i akcesoriów 

do montażu c.o. w 

świetlicy wiejskiej w m. 

Tarnowa 

ÏÂ¿¿¿Ë¿¿ ±ÂÃÃÃËÃÏ 

¾Ò ÀÁÂ Ã26 

Ä¹Ádz. 9¾±¿É 

° ±¿Å¿ 

Ó¹ÑÇ½Ð ÇÄ·Ô³Ñ ÎÄÁ·
boisku 

pełnowymiarowym przy 

ulicy Nowoogrodowej w 

m. Pyzdry 

±¿Â¿¿¿Ë¿¿ Å±ÂÃÃÕË¾¿ 

Ö×ØÙÚ ÛÜÝÝÞÜßÛàáßÛ ââÞÜãäåáâß 

Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2015 roku zostały wykonane w 33,24%. 
 



 

æ ç è é ê ë ì ç í ì ç î ê ï ð ñ í ò ó ë  

przychodów i kosztów  zakładów budżetowych 

 zrealizowanych w I półroczu 2015 roku 

 

 

ô õ ö ÷ ø ÷ ù ú û ü ý þ ù ý þ ù  ÿ S � ý � � � � � û �

obrotowych na 

początku roku 

P � ÷ õ ø � � � õ  K � ö ÷ S õ  ÿ S � ý � � � � � û w 

obrotowych na 

� ÷ þ ù d

30.06.2015 � r  

O ú û � ù 	  � S õ 	 w � � S � ø 
 ù  O ú û � ù 	  � S õ 	 w � � S � ø 
 ù  

Z � �  � � � � � � � � � � � �

Komunalnej, 

Mieszkaniowej             

i Usług Wodno - 

Kanalizacyjnych 

2 � � � � � � � � �  � � � � 9 18,32 2 � � � � � 2 � 2 �  � � � � � � � � � �  2 � � � � 2 2 � 9 1 2 � � � � � � � � 9  

 

 

 


