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                                                                                                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 36  /16 

                                                                                                             Wójta Gminy z 9 sierpnia 2016  roku            

      

                                                                                                                                               

 

 

INFORMACJA  OPISOWA  O PRZEBIEGU  WYKONANIA BUDŻETU   GMINY   WIERZBINEK                                                              
                                               ZA  I  PÓŁROCZE   2016  roku  

zakres oraz  forma zgodna  z art.266 Ustawy o Finansach Publicznych  z  27 sierpnia 2009 roku  

 / Dz.U.z 2013 roku poz.885 /  oraz  z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLI/261/2011  z   

30 czerwca 2010  roku w sprawie określenia zakresu i formy sporządzania informacji z wykonania budżetu za 

pierwsze półrocze.  

 

Budżet Gminy Wierzbinek został uchwalony przez Radę Gminy Wierzbinek Uchwałą 

 Nr X /98/15  w dniu  29  grudnia  2015  roku, uchwalono wówczas:  

Dochody – na kwotę 23 819 312,00  zł 

Wydatki – na kwotę   22 547 712,00  zł 

Zmian w budżecie dokonywała Rada Gminy uchwałami oraz Wójt  Zarządzeniami jak niżej: 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 3/16 z 26 stycznia 2016 roku  

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XI/109/16  z 2 lutego 2016 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 10/16 z  29 lutego 2016 roku  

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XII/127/16  z  22  marca 2016 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 16/16 z 31 marca  2016 roku  

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 19/16 z 15 kwietnia  2016 roku  

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 20/16 z 27 kwietnia  2016 roku  

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIII/134/16  z 4  maja 2016 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 24/16 z  16 maja  2016 roku  

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XIV/139/16  z  6 czerwca 2016 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XV/145/16  z  24 czerwca 2016 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 30 /16 z  30 czerwca  2016 roku  

 

Kwota zadłużenia Gminy na dzień 01.01.2016 roku to kwota 8 878 000,00 zł  do spłaty w roku 2016 

zaplanowano raty w łącznej wysokości 1 344 000,00 zł.  

Zadłużenie gminy  na dzień 30 czerwca 2016  roku wynosi po uwzględnieniu spłat rat kredytu 

7 994 000,00zł -  dane  zgodne ze sprawozdaniem Rb-NDS i  Rb-Z . Ponadto po stronie przychodów  

kwota 62 400,00 zł to zaplanowane do spłaty raty udzielonej pożyczki wykonanie w I półroczu  31 

200,00zł  / pozostało do spłaty 93 600,00 zł/. 
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Nadwyżka budżetu na początku roku 2016 po stronie planu to kwota  1 271 600,00 zł , a na                    

30 czerwca 2016  roku wystąpił deficyt w kwocie 228 400,00  zł wartość pomniejszona o wprowadzone 

Uchwałami  Rady Gminy  wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym w 

wysokości 1 500 000,00 zł. 

 Zgodnie z danymi  zawartymi w sprawozdaniu Rb-NDS, na 30 czerwca 2016 roku  nadwyżka  budżetu 

wynosi 1 710 917,53 zł. Wykonane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki bieżące o 

kwotę  1 587 551,65 zł. 

DOCHODY 

W I półroczu 2016 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie  

15 634 535,91  zł co stanowi 56,02% planu rocznego wynoszącego 27 911 157,11 zł. 

Plan dochodów budżetu  wzrósł od 1 stycznia 2016 roku o kwotę  4 091 845,11 zł .                                                                                                                                      

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę na 30 czerwca 2016 roku -  26 788 157,11  zł wykonano 

15 293 295,71 zł tj. 57,09%, a dochody majątkowe na plan  1 123 000,00 zł wykonano  341 240,20 zł 

tj. 30,39  %.  

  

WYDATKI  

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2016 roku wyniósł  

28 139 557,11 zł i w stosunku do uchwały budżetowej  wzrósł o kwotę 5 591 845,11  zł. 

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ:  

zwiększenie  lub  zmniejszenie budżetu   o kwotę  4 091 845,11  zł  

dodatkowo wprowadzono do budżetu  wolne środki  -  1 500 000,00 zł, 

 

Ogółem wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2016 roku zaplanowane na kwotę       

28 139 557,11  zł  zostały wykonane w wysokości 13 923 618,38  zł  stanowią  49,48  % planu z tego: 

wydatki  bieżące na plan  25 543 107,11 zł wykonano 13 705 744,06 zł tj. 53,66 %, a wydatki 

majątkowe na plan  2 596 450,00 zł wykonano w wysokości  217 874,32  zł  tj. 8,39%. Na zadania 

majątkowe w dużej części  zostały przeprowadzone przetargi i podpisane umowy na wykonanie z 

terminem wykonania w II półroczu 2016 roku. Środki wykazane jako zaangażowane w 

sprawozdaniu Rb-28S. 
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Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 
 

                       

        DOCHODY -   zadania zlecone  

 

Dział Rozdział Rodzaj dotacji Plan w zł 
Wykonanie w 

zł 
% 

010 01095 Rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego 438 913,11 438 913,11 100 

750 75011 Administracja publiczna 85 412,00 42 708,00 50,00 

751 75101 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
8 144,00 7 402,00 90,89 

852 85211 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone gminom związane z 

realizacją świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu 

dzieci 

2 980 177,00 1 571 792,00 52,74 

 85212 
Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne ,św. 

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie) 
3 435 220,00 2 048 500,00 59,63 

 85213 
Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow.za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z 

pomocy społecznej) 
30 859,00 15 300,00 49,58 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 542,00 542,00 100 

 85295 
Pomoc Społeczna (pozostała działalność – 

dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego) 
344,00 344,00 100 
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Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

 

 

                         WYDATKI – zadania zlecone  
 

Dział Rozdział Rodzaj wydatków Plan w zł 
Wykonanie w 

zł 
% 

010 01095 Rolnictwo -zwrot  podatku akcyzowego 438 913,11 438 913,11 100 

750 75011 Administracja publiczna 85 412,00 42 708,00 50,00 

751 75101 
Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 

(aktualizacja rejestru wyborców) 
        8 144,00 369,00 4,53 

852 85211 Świadczenia wychowawcze 2 980 177,00 1 570 552,51 52,70 

 85212 
Pomoc Społeczna-świadczenia  rodzinne  

świadczenia z funduszu  alimentacyjnego 
3 435 220,00 2 021 394,12 58,84 

 85213 
Pomoc Społeczna (składki na ubezpieczenie  

zdrowotne  za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społ.) 
30 859,00 15 062,88 48,81 

 85215 Dodatki mieszkaniowe 542,00 534,69 98,.65 

 85295 Pomoc Społeczna (pozostała działalność ) 344,00 88,58 25,75 
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            Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gmin (§ 2030) 

Dział Rozdział Rodzaj dotacji Plan w zł Wykonanie w zł % 

801 80103 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin/ 

130 150,00 65 076,00 50,00 

 80104 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin/ 

71 240,00 35 621,00 50,00 

 80110 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin  

4 000,00 4 000,00 100 

852 85213 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin/ 

 

8 016,00 7 500,00 93,56 

 85214 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin  

42 709,00 34 000,00 79,61 

 85216 

Dotacje celowe otrzymane z 

budżetu państwa na realizację 

własnych zadań bieżących 

gmin/związków gmin 

86 668,00 85 000,00 98,08 

 85219 
Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja 

celowa – 
94 421,00 50 841,00 53,85 

 85295 
Pozostała działalność dotacja na  

dożywianie 
62 500,00 44 000,00 70,40 

854 85415 
Pomoc materialna dla uczniów 

dotacja celowa -  stypendia 
64 962,00 64 962,00 100 

 

 

 



6 

 

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych  gminy środkami z innych źródeł 

§ Rodzaj dofinansowania Plan w zł 
Wykonanie  

w zł 
% 

6290 

Środki na dofinansowanie 

własnych inwestycji- 

dofinansowanie do budowy 

ścieżki  rowerowej Wierzbinek-

Łysek oraz  na wykonanie 

projektu drogi Tomisławice-

Kryszkowice-Zielonka zgodnie z 

podpisanymi  ugodami  

  660 000,00 0,00 0 

6300 

 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu 

pomocy finansowej udzielonej 

między jst na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych 

Droga Kazubek-Gaj-Łysek , Umowa 

Nr 70/2016 z 30 marca 2016 roku 

123 000,00 0,00 0 

 

Ponadto w planie dochodów występują w dziale 900-90005 środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartą umową z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację  zadania – 

Opracowanie planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wierzbinek. 

 
 

Pomoc finansowa jako dotacja celowa  dla jednostek samorządu terytorialnego – 

udzielana na podstawie umów i porozumień zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały 

Budżetowej zmienianym Uchwałą  Rady Gminy w trakcie I półrocza 2016  roku 

przedstawia się jak niżej. 

 

Lp. 
Nazwa 

instytucji 
Rozdział § Plan w zł 

Wykonanie 

w zł 
Zadanie 

1

1 

Powiat  

Konin 
85154 2710 3 143,00 3 143,00 

Dofinansowanie - Centrum Pomocy 

Rodzinie  

 

 

2

2 

Powiat  

Konin 
60014 2710 50 000,00 0,00 Remont drogi nr 3175P    w 

miejscowości Władysławowo 

3

3 

Powiat  

Konin 
60014 6300 100 000,00  0,00 Budowa chodnika w Mąkoszynie i 

Kolonii Racięcin 

3

4 

Województwo 

wielkopolskie 
85141 6300 6 600,00 0,00 Dofinansowanie Ratownictwa 

Medycznego 

3

5 

Gmina 

Babiak 
 92120 2710 15 000,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc 

finansową udzielona między jst 
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Ponadto w ramach  ogłoszonego konkursu  ofertowego -  zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy  Nr VI/38/11  z dnia 30 marca 2011 roku w 

sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi 

w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2016  kwotę  5 000,00zł  przeznaczono na pomoc  

osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako  dotację  udzieloną dla stowarzyszeń- 

dla Banku Żywności  w Koninie , gdzie po przeprowadzonym konkursie zostanie podpisana umowa w 

II półroczu 2016 roku. Z kolei stosownie do warunków określonych w uchwale Rady Gminy 

zaplanowano  dotację w wysokości 50 000,00 zł  na finansowanie  rozwoju sportu przez Gminę 

Wierzbinek, gdzie w wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie 

rozwoju sportu na terenie gminy Wierzbinek podpisano umowę z klubem piłkarskim „ Górnik 

Wierzbinek”. W załączniku nr 9 w dziale 010-01010 zaplanowano dotację celową na dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji  i zakupów inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na 

przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz w dziale 921-92120  zaplanowano kwotę  20 000,00 zł na 

ochronę zabytków i opiekę  nad zabytkami. 

 

REALIZACJA  ZADAŃ  SOŁECKICH  

 

Zgodnie  z zakładanym planem i załącznikiem Nr 6  do Uchwały Budżetowej zmienionym w                        

I półroczu 2016  do realizacji Rad Sołeckich przeznaczono kwotę  90 000,00  zł:  na  zakup kamienia i 

żużla oraz zakup usług na drogach ,dofinansowanie zakupów dla : Ochotniczych Straży Pożarnych 

oświaty , pozostałej działalności oraz zakup usług z oświetlenia ulicznego. 

 Wydatki  zaplanowane w wysokości  – 90 000,00 zł   wykonane zostały w kwocie 32 321,96  zł   co 

stanowi  35,91 %. 

SZCZEGÓŁOWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W 

POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA SIĘ 

NASTĘPUJĄCO: 

DZIAŁ 010    ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO 

Dochody  w tym dziale  uzyskano  w 98 %   na plan 473 913,11  zł  zrealizowano w wysokości  

464 436,56 zł . Są to  - wpływy  z najmu i dzierżawy,   dotacja celowa z przeznaczeniem na  zwrot 

podatku akcyzowego, wpływy z różnych dochodów , odsetki oraz wpływy majątkowe z tytułu 

odpłatnego nabycia prawa własności , dane zgodne z zał. Nr 1 oraz sprawozdaniem Rb-27S.                                                                                                                     

Należności  niewymagalne  w dziale 010 wynoszą  na 30 czerwca 2016  -  2 891,29 zł .  

Wydatki  w tym dziale wykonano  w  61,36  % planu. Finansowano  następujące zadania: 
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Składki na rzecz Izb Rolniczych 2%  z uzyskanych wpływów,  rozdysponowano otrzymane  środki  na  

podatek akcyzowy zgodnie z zaplanowaną wysokością. W dziale tym z zaplanowanych zadań 

majątkowych wykonano przyłącze wodociągowe w miejscowości Wierzbinek i Broniszewo a w II 

półroczu zostaną rozpoczęte prace  przy budowie kanalizacji w miejscowości  Sadlno. Ponadto zostały 

zweryfikowane wnioski o dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni i podpisano umowy o 

dofinansowanie na kwotę 31 500,00 zł. 

 Zobowiązania w dziale 010 na 30 czerwca 2016 wynoszą  602,44 zł – dane zgodne ze sprawozdaniem 

Rb-28.. 

DZIAŁ 020    LEŚNICTWO  

Dochodów w tym dziale nie planowano a  wydatki  to pozostałe podatki na rzecz budżetów jst. 

DZIAŁ 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Dochody z  tego działu to:  zaplanowana  dotacja z Urzędu Województwa Wielkopolskiego  – na 

przebudowę  drogi  gminnej    w miejscowości  Kazubek-Gaj – Łysek  zgodnie z podpisaną umową Nr 

70/16  z dnia 30 marca 2016 roku, środki na dofinansowanie własnych inwestycji z PAK KWB Konin z 

przeznaczeniem na budowę ścieżki rowerowej Wierzbinek-Łysek i na projekt drogi  Tomisławice-

Kryszkowice-Zielonka. 

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1 919 790,00 zł, wykonano w kwocie 180 210,78  zł tj. 

9,39 % planu.  Zaplanowano  finansowanie : odśnieżania  i naprawę  dróg  gminnych, zakup  

materiałów i wyposażenia /np. kamień, znaki drogowe, remonty cząstkowe dróg, zakup usług  z PKS 

w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, opłaty na rzecz budżetów jst,  wydatki inwestycyjne – 

Budowa dróg gminnych, budowa ścieżki rowerowej  oraz zaplanowano dotację z przeznaczeniem na 

drogę publiczną  powiatową oraz budowę chodników przy drogach powiatowych.  Umowa na 

modernizację dróg gminnych została podpisana w miesiącu kwietniu  2016 z terminem wykonania do 

lipca  2016. 

Zobowiązania w dziale 600 na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą 7 300,00 zł. 

DZIAŁ 630     TURYSTYKA  

W dziale tym nie planowano dochodów, natomiast wydatki  zaplanowano na  zakup energii oraz usług 

pozostałych. Zobowiązania w dziale 630 na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą  127,13 zł. 

DZIAŁ 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA   

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 467 618,00 zł, uzyskano 415 465,65  zł tj. 88,85% 

z tytułu: 

- wpływu z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste oraz najem,   

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności /zbycie składników majątkowych, gdzie 

zaplanowano do sprzedaży mieszkania w budynku wielorodzinnym w Wierzbinku  



9 

 

W ramach działu 700 pozyskano dochody z pozostałych odsetek oraz wpływy z różnych dochodów i 

z usług. 

Należności w dziale 700 na 30 czerwca 2016 wynoszą 64 244,24 zł w tym wymagalne w kwocie 970,08 

zł / dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S. 

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę  755 766,00 zł wykonano w wysokości 210 525,93 zł, tj.  

27,86 %  , w § 3020,4110,4120, 4280,4430,4530,4700 /  wydatki  przekraczają  50 %  z uwagi  

opłacenie w § 4430 ubezpieczenia za cały rok w miesiącu czerwcu 2016 roku a na pozostałych 

paragrafach plan zostanie dostosowany w II półroczu. W dziale tym zaplanowano wydatki na   

pomiary i podkłady geodezyjne  związane z komunalizacją oraz obsługą budynków komunalnych, 

koszty związane z zatrudnieniem pracownika obsługi – palacza, opracowanie projektów decyzji 

dotyczących warunków zabudowy,  zaplanowano odszkodowanie  za grunty  przeznaczone pod drogi 

gminne przejęte z mocy prawa  oraz wydatki majątkowe przedstawione wykonanie  w  załączniku  nr 3. 

Zobowiązania w dziale 700  na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą  563,25 zł. 

 

DZIAŁ 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

W  dziale tym zaplanowano  wydatki pod potrzeby zmiany studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek. Podpisano umowę na opracowanie  zmiany 

studium. 

DZIAŁ 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Dochody zaplanowano w kwocie  143 482,00 zł , wykonanie  71 155,65 zł tj. 49,59 % planu. 

Na  dochody w dziale 750  składają się: 

- dotacje na zadania zlecone,  wpływy  z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz  wpływy z 

różnych dochodów  oraz  dochody w § 2360. 

Należności pozostałe na 30 czerwca 2016 w dziale 750 wynoszą  71 084,00 zł. 

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 

Na ogólną kwotę wydatków 3 048 696,57  zł, wykonano  1 617 534,57 zł tj. 53,06 % planu, z czego 

finansowano: 

a) Radę Gminy –  pokrywając z tego diety radnych  podróże służbowe,  zakup  materiałów i 

wyposażenia oraz zakup usług pozostałych. 

b) Urząd Gminy –łącznie z dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania 

zlecone przeznaczono kwotę 2 690 896,57zł, wykonano na kwotę  1 434 675,74zł  tj. 

53,32%  główne wydatki  to: 

-   wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, pochodne od wynagrodzeń,  

składka ZUS i Fundusz Pracy, składki PFRON  

-  pozostałe wydatki  bieżące – zakupy,  opłaty,  usługi ,  - odpisy na ZFŚS,   
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Wyższy procent wykonania w  § 3020,4010,4170,4210,  4270,4430 i 4700 spowodowany został  

wypłatą  nagród jubileuszowych , opłaceniem ubezpieczenia za cały rok oraz zakupem usług 

remontowych oraz szkoleniowych. W dziale 750 zrealizowany został zakup majątkowy jako zakup 

kserokopiarki. .  

c)  Pozostałą działalność  oraz  promocję gminy -  kwota  planu -  175 800,00zł  wykonanie  

97 958,70 zł  tj.  55,72  %  wykonania  to przede wszystkim  wydatki na : 

promocję gminy,  wydane -  Sygnały Wierzbinka,  

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów),  

wydatki na zakup: usług, materiałów papierniczych i wyposażenia wykonanie  powyżej 50 % 

, różne opłaty i składki (WOKISS, Wielkopolska Wschodnia)- wykonanie  69,15 %    /  część  składek  

opłacona  za rok /.  

Zobowiązania w dziale 750  na dzień 30 czerwca 2016  wynoszą  26 108,95 zł. 

 

Dział  751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI I 

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości  8 144,00  zł, uzyskano 7 402,00  zł tj.  

90,89%  jest to: dotacja  na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz na  zakup przezroczystych 

urn do lokali wyborczych. Należności w dziale 751 wynoszą 742,00zł. 

Wydatki w dziale  tym wykonano w 4,53 % .  

Zobowiązania w dziale 751na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą   369,00  zł. 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dochody  w tym  dziale  w roku budżetowym 2016  zaplanowano w wysokości 6 300,00  zł . 

 To wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn oraz wpływy z różnych dochodów. Dochody wykonane 

to 9 760,95 zł tj.154,94 %. 

Wydatki zaplanowano w wysokości  482 700,00  zł ,  wykonano w wysokości 219 774,86 zł tj.  45,53 %  

finansując z tego: 

Komendę Powiatową Policji – zaplanowano wpłatę na fundusz celowy na częściowe  sfinansowanie 

zakupów bieżących. 

Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej  – zaplanowano wpłatę na fundusz celowy na 

częściowe  sfinansowanie zadań inwestycyjnych. 

 Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z  przeznaczeniem  na: 

- składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe kierowców, 

- na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków  OSP zgodnie z podjętą Uchwała Rady 

Gminy Nr XXIII/141/08  z dnia 2 grudnia 2008 roku, 



11 

 

- zakup energii w remizach- wykonanie 66,94%, opłaty na ubezpieczenie  samochodów  oraz 

strażaków, 

- zakup materiałów, wyposażenia, zakup paliwa dla samochodów strażackich,  

- zakup części do samochodów, zakup sprzętu, ubrań strażackich, umundurowań, materiałów 

papierniczych- wykonanie 58,33% zakupiono mundury strażackie, 

- zakup usług pozostałych, naprawa samochodów i motopomp, badania techniczne,  

utrzymanie porządku w OSP, 

- zakup usług remontowych- wykonanie 54,49 %  został przeprowadzony remont motopomp , 

zakup usług zdrowotnych- wykonanie 57,78% wykonane badania przed zawodami ,różne opłaty 

i składki wykonanie w 62,28% składka za cały rok opłacona w czerwcu 2016. 

W dziale tym  zaplanowano również  wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne /zał. Nr 3 

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na Obronę  Cywilną  oraz Zarządzanie Kryzysowe.  

Zobowiązania w dziale 754  na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą  9 604,42  zł. 

 

 

DZIAŁ 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę 9 173 814,00 zł, wykonano  4 922 153,27  zł tj. 53,65 

%, w tym: 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek ten 

jest pobierany przez Urząd Skarbowy, wykonanie kształtuje się w 103,29%. 

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i 

darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – wykonano w 56,21 %,  powyżej  50%  

plan wykonano  w zakresie :    podatku od nieruchomości, podatku  rolnego, leśnego, od środków 

transportowych. 

W rozdziale 75616 - z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – na zakładany  plan 

856 600,00 zł, wykonano 530 483,05 zł tj.  61,93 % w tym: wyższy wskaźnik niż 50 % wykonania 

zrealizowano w podatku od nieruchomości ,rolnym, leśnym oraz  od czynności cywilnoprawnych, z 

różnych dochodów i odsetek. 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - na plan 2 613 170,00  zł,  wykonano 1 385 308,11 zł 

jest to –53,01 %. Np. wpływ opłaty eksploatacyjnej przez Kopalnię Węgla Brunatnego oraz inne 

podmioty, które zgodnie z art.137  Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku okresem rozliczeniowym z 

tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do 30 czerwca i od 
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1 lipca do dnia 31 grudnia.  Wpływ opłaty   nastąpił  w lipcu 2016 roku i w §0460 wykonanie na 31 

lipca wynosi  ok. 111 % wg obecnego planu,  w §0490  zaplanowano 10 000,00 zł po stronie 

dochodów  jako wpływy z opłaty planistycznej  oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie 

drogowym  wykonanie  6 490,84  zł.  

Wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu kształtują się w wysokości 49,73% i  

68,63 %  oraz w § 0590 zaplanowano wpływy z opłat za koncesje i licencje wykonanie  100,17% oraz z 

tytułu odsetek 81,75 %. 

Udziały gmin  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  na plan  1 979 044,00 zł, 

wykonano  911 598,44 zł tj  46,06 % planu w tym:    

    -  Podatek dochodowy od osób fizycznych  –  wykonanie  46,12 %  

    -  Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie  41,48  %  planu     

 należności wymagalne przedstawiają się jak niżej :  

  Od osób prawnych:   

w  podatku od nieruchomości    -   2,00 zł ,  

           w podatku rolnym – 1 730,50  zł, w tym zabezpieczone hipoteką  1 730,50 zł, 

          w  podatku  leśnym    -   478,80  zł , w tym zabezpieczone hipoteką  221,10 zł,  

 Od osób fizycznych  Od osób fizycznych :  

            podatek od nieruchomości  -  36 560,43 zł, w tym zabezpieczone hipoteką  343,85 zł, 

            podatek rolny     - 63 211,23  zł , 

            podatek leśny  -  638,02  zł, 

           od środków transportowych –   24 246,80 zł 

           w podatku od czynności cywilno- prawnych – 108,46  zł, 

           w podatku opłacanym w formie karty podatkowej  -   2 641,80  zł  

          z wpływów z innych lokalnych opłat  kwota -   1 223,40  zł,        

Powyższe dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N. 

Należności  niewymagalne  na 30 czerwca 2016  roku w dziale 756 wynoszą łącznie z odsetkami  

2 544 067,21 zł,  bez odsetek  jest to kwota – 2 492 373,21  zł ,  natomiast  nadpłaty  wynoszą 

   1 682,84 zł. 

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą: 

- od osób fizycznych  48 809,00 zł 

- od osób prawnych   2 885,00 zł 

Należy w tym miejscu dodać iż do wszystkich należności  wystawiane są upomnienia, rozkłada się 

należności na raty, na prośbę zainteresowanych przesuwany zostaje  termin płatności.  Wystawiane są  

tytuły egzekucyjne oraz  należności  podatkowe przenoszone są do ewidencji zaległości- należności 

zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach. 
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Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: 

- od nieruchomości od osób fizycznych  i prawnych  714 600,18 zł 

- w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych                                  61 068,97zł 

- od środków transportowych od osób fizycznych  i prawnych  66 709,34 zł 

Skutki z tytułu udzielonych ulg  i  zwolnień  za okres sprawozdawczy w  podatku                   

            od osób fizycznych                                                           35 680,96  zł 

      od osób prawnych                                                                                    170 745,66 zł    

Z tytułu umorzenia  zaległości podatkowych w podatkach   

od osób fizycznych jest to kwota               4 395,00 zł 

 

DZIAŁ 757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Dochody w tym dziale nie były planowane. Wydatki zaplanowano na kwotę  255 000,00 zł wykonanie 

wynosi 124 818,83 zł tj. 48,95  %, stanowią  one odsetki  od zaciągniętych kredytów oraz od 

zaciągniętego w rachunku  kredytu  oraz koszty prowizji od  kredytu w rachunku.  

 

DZIAŁ 758    RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę 9147 025,00  zł, wykonano  5 369 612,46  zł, tj. 58,70%.  

Na wykonane  dochody  składają się: 

- część oświatowa subwencji ogólnej  -  wykonanie –   4 226 144,00 zł  

- część równoważąca subwencji ogólnej  - wykonanie – 168 948,00 zł,  

- część wyrównawcza subwencji ogólnej  wykonano –  965 820,00 zł, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –   są to środki od lokat , uzyskano z tego tytułu  

8 556,76zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 143,70 zł. 

Wydatki  w tym dziale zaplanowano jako  rezerwę  /zgodnie z art.222 Ustawy o finansach 

Publicznych/ środki w wysokości  155 000,00  zł / to rezerwa ogólna w kwocie 106 160,00 zł i  celowa  

w kwocie 48 840,00 zł /. 

 

DZIAŁ 801  OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Dochody jednostek budżetowych to dochody Przedszkola  Gminnego, rachunek samorządowej 

jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty został 

utworzony  zgodnie z Uchwałą  Rady Gminy Nr  XLIV/300/10 z dnia 26 października 2010 roku, a 

dochody i wydatki są gromadzone na wydzielonym rachunku i są zgodne ze sprawozdaniem   Rb-34  

na dzień  30 czerwca 2016  roku. 
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Dochody  

§ 0830 – wpływy z usług (odpłatność za wyżywienie dzieci w przedszkolu) 

 Plan    –    21 500,00 zł           Wykonanie   –    12 461,00 zł 

Wydatki  

§ 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu 

                Plan   –    21 500,00 zł                Wykonanie  -   12 461,00 zł 

 

Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie 239 490,00  zł, uzyskano  125 661,43 zł  tj. 

52,47 % planu to dochody  planowane i uzyskane  z tytułu: 

 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z różnych dochodów,  

 

wpływy  z najmu, dotacja celowa dla oddziałów przedszkolnych , przedszkola i gimnazjum. 

 

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w wysokości 10 308 718,27 zł  wydatkowano w I 

półroczu 5 494 556,29 zł tj. 53,30 %, które przeznaczono na utrzymanie: szkół podstawowych, 

oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazja,  dowozy uczniów do szkół,  utrzymanie zespołu 

ekonomiczno-administracyjnego, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz pozostałą działalność 

oraz realizację programów  systemowych. 

 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe  

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe  to  5 117 064,56  zł wykonanie to kwota  

2 704 284,74  zł co stanowi   52,85  % planu. 

Na poszczególne  szkoły  przypada:                  

Szkoła Plan Wykonanie Wykonanie w % 

SP w Morzyczynie           872 358,38 470 083,60 53,89 

SP w Sadlnie 1 244 514,18 684 285,49 54,98 

SP w Tomisławicach         1 058 515,00 567 830,79 53,64 

SP w Zakrzewku                                 852 076,00 474 134,10 55,64 

SP w Zaryniu   959 601,00 507 950,76 52,93 

 

Wykonanie wydatków powyżej  50,00 %  nastąpiło w § 4010,4110  z uwagi na wypłatę  nagród 

jubileuszowych, w § 6050 zaplanowano wydatki inwestycyjne w dwóch szkołach na kwotę 130 000,00 

zł  jako termomodernizację budynków szkół  - realizacja nastąpi w II półroczu. 
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   Rozdziałach   80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz rozdział  

 80104 – Przedszkole  

Główne wydatki to wynagrodzenie oraz pochodne od wynagrodzeń, które wykonane zostały z 

niewielkim przekroczeniem 50% z uwagi na zatrudnienie pracownika w ramach umów z PUP, ponadto 

w rozdziale 801-80103 zaplanowano   w § 4330 zakup usług przez jst plan 20 000,00 zł wykonanie 

9 485,28 zł. 

 

Szkoła/  oddział 

przedszkolny 
Plan Wykonanie Wykonanie w % 

 Morzyczyn  54 977,12 29 612,06 53,86 

 Sadlno 142 862,67 75 460,58 52,82 

 Tomisławice       91 166,28 44 054,38 48,32 

 Zakrzewek                                 58 935,18 30 266,04 51,35 

Zaryń  78 941,59 41 347,39 52,38 

 

 

 

Przedszkole  Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % 

Przedszkole w Sadlnie 398 300,00 231 158,98 58,04 

Dotacja podmiotowa  170 500,00 93 000,00 54,55 

 

W rozdziale 80104 wydatki wyższe nastąpiły w § 2540,4010,4110,4120,4240 i 4300 i 4330 z uwagi na 

zatrudnienie pracownika jako opiekuna dzieci dodatkowo  a  plan  w II półroczu  zostanie 

zweryfikowany. W rozdziale 80104 zaplanowano wydatki majątkowe  związane  z  budową przedszkola 

gminnego w Wierzbinku. 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja 

Ogólny plan wydatków to kwota  2 370 650,00 zł wykonanie to kwota 1 288 893,59  zł tj.54,37 % 

planu, z czego  przypada na: 

Gimnazjum Plan Wykonanie Wykonanie w % 

GM w Boguszycach 921 277,00 496 840,28 53,93 
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GM w Morzyczynie                      1 449 373,00 792 053,31 54,65 

 

Wyższy procent wykonania nastąpił w  § 3020,4010, 4110,4360 i 4410 w związku z wypłatą nagrody 

jubileuszowej i zakupem usług telekomunikacyjnych. 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

Na ogólny plan wydatków w kwocie   622 979,89 zł wydatki wykonano w wysokości  331 572,72 zł  co  

stanowi 53,22 % planu / w tym rozdziale  wydatki rozliczane są na 10 miesięcy dlatego w niektórych § 

procent wykonania jest wyższy niż 50 % . 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej  szkół  

Ogólny plan wydatków  414 687,98  zł  - wydatki wyniosły  187 733,00  zł co stanowi  45,27 %  

W rozdziale tym w § 4480  i 4400 wykonanie jest wyższe  z uwagi na opłacenie podatku od 

nieruchomości za cały rok i podwyższenie nieznacznie opłaty za administrowanie. 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 

Ogólny plan wydatków  22 100,00  zł – realizacja  13 110,00 zł co stanowi 59,32 % planu, 

Rozdział 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  

Ogólny plan wynosi 22 600,00 zł wykonanie 11 686,75 zł tj. 51,71 %. 

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,liceach ogólnokształcących, 

liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.  

Ogólny plan wynosi 661 753,00  zł wykonanie  356 989,48  zł tj. 53,95  %. 

W § 4010,4110,4210,4300  wydatkowano powyżej 50%. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

Na ogólny plan wydatków   61 200,00 zł wykonano w wysokości 45 901,00 zł tj. 75,00 %  wydatki 

poniesiono na: zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów  w 

wysokości  - 75% . 

Zobowiązania w dziale 801  na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą 11 971,42 zł. 

DZIAŁ 851   OCHRONA ZDROWIA 

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  69 629,02 zł  wykonano  w kwocie 23 886,06 zł  tj. 

34,3 %. Z planu 69 629,02  zł  kwota -  63 000,00 zł   to planowany  wpływ po stronie dochodów z 

opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , kwota  29,02  zł  to zwiększony plan wydatków  w rozdziale 

85154 Uchwałą Rady Gminy Nr XI/109/16   z 2 lutego 2016 roku o środki niewykorzystane w roku 
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budżetowym 2015  tj. wykonane niższe wydatki o kwotę 29,02 zł. Ponadto w rozdziale 85141 

zaplanowano dotację do ratownictwa medycznego w kwocie 6 600,00 zł. 

Zobowiązania w dziale  851na dzień 30 czerwca 2016  wynoszą  0,00  zł. 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za I półrocze 2016  roku 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Zwalczania Narkomanii w  I półroczu 2016 roku  przekazano dotacje  dla Centrum Pomocy Rodzinie, 

oraz  rozstrzygnięto   konkurs  ofertowy - zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i  

wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy  Nr XXXVIII/369/14 z 6 listopada 2014 roku w sprawie 

programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze 

działalności pożytku publicznego na rok 2016, kwota   5 000,00  zł przeznaczona została  na pomoc 

osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji jako  dotacja   dla stowarzyszeń - dla Banku 

Żywności  w Koninie zgodnie z  Umową, która została podpisana w miesiącu lipcu 2016 roku. 

Ponadto Komisja stosownie do zapisu w regulaminie oraz zgodnie z programem zorganizowała 

w ramach wydatków w dziale 851:  szkolenie dla sprzedawców  oraz - prelekcje w szkołach. 

Zakupiono różne  materiały pomocnicze , w dniu 20 lipca 2016 podpisano umowę na zorganizowanie 

kolonii letnich dla 15 dzieci z programem socjoterapeutycznym w Ośrodku Kolonijnym w Łebie. 

DZIAŁ 852   POMOC SPOŁECZNA 

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 6 785 456,00zł, uzyskano                             

3 872 124,50  zł, tj.   52,74 % planu, w tym uzyskano:  

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych  

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze  

- wpłaty zaliczek alimentacyjnych  

- wpływy funduszu alimentacyjnego 

- wpływy nienależnie pobranych świadczeń  oraz odsetki  

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N w dziale 852 występują  należności wymagalne w 

kwocie 870 952,95  zł, dotyczą świadczeń  z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. 

Należności pozostałe  na 30 czerwca 2016 roku to kwota 2 883 637,00  zł. 

Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę  7 995 964,00  zł, w tym środki pochodzące 

z dotacji   na zadania  zlecone oraz własne w kwocie  6 741 456,00  zł. 

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków własnych budżetowych wyniosły -  

4 423 010,23  zł tj. 55,32  % z tego  finansowano :  zadania zlecone i własne ,takie jak:   opłata za dom 

pomocy społecznej, zakup usług przez jst z zakresu działania rodzin zastępczych , świadczenia 

rodzinne, świadczenia  wychowawcze  oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na 

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , 
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zasiłki i pomoc w naturze,  zasiłki stałe, zasiłki celowe i okresowe, utrzymanie  Ośrodka Pomocy 

Społecznej, pozostałą  działalność oraz dożywianie uczniów i dodatki mieszkaniowe. 

Ogólnie z pomocy społecznej w I półroczu  2016 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu 

na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało z pomocy 237  rodzin. 

 Na rok 2016 zaplanowano wydatki  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej:  w rozdziałach 85201 –Placówki Opiekuńczo Wychowawcze oraz 

85204 Rodziny Zastępcze. Ustawa wprowadza obowiązek współfinansowania pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce 

opiekuńczo wychowawczej  oraz w  rozdziale 85205 – plan po stronie wydatków na zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz środki w rozdziale 85206 z przeznaczeniem na  wspieranie 

rodziny poprzez zatrudnienie asystenta  rodziny w ramach resortowego programu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. 

Ponadto odzyskano  nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie  - 7 322,62  zł 

 w tym:    -  z roku bieżącego  - 3 160,00  zł   ( wpływ na pomniejszenie wydatków roku bieżącego) 

-  z lat ubiegłych  -  3 811,76  zł   (kwota  odprowadzana  do WUW), 

oraz odsetki od tych świadczeń odprowadzane do UW  w wysokości –   350,86 zł. 

Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej nie występowały w I 

półroczu 2016 roku, 

Dochody z tytułu wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły –  

6 961,49  zł w tym: dochody gminy wierzyciela  -2 784,60  zł , dochody budżetu państwa – 4 176,89  zł 

-dochody z tytułu odsetek od  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego to kwota 10 797,63  zł 

przekazane do UW , dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-27ZZ. 

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą  502,26 zł. 

DZIAŁ 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Dochody zaplanowano na kwotę 64 962,00 zł, otrzymano  dotację celową  na zadania własne gminy z 

przeznaczeniem  na pomoc materialną  dla uczniów – stypendia w 100%. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 142 362,62 zł  wykonano 84 779,19 zł  tj. 59,55 % finansowano z 

tego: stypendia dla uczniów  plan w kwocie 94 962,00  zł wykonanie 60 375,00  zł - z uwzględnieniem 

dofinansowania  środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych oraz kwotę 

24 404,19 zł przeznaczono  na  utrzymanie świetlic  szkolnych wykonanie w  51,48 %. 

DZIAŁ 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości  617 953,00 zł, uzyskano  311 801,44 zł  tj. 50,46  % .  

 

  Wpływy  pobierane na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonano w  

 

61,66 % , wpływy z różnych opłat, odsetki  oraz wpływy z innych lokalnych opłat  

 

pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano  
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580 000,00 zł wykonanie w kwocie  282 752,01 zł tj.48,75 %.  W dziale 900 zaplanowano wpływ  

 

środków  w § 2460  w wysokości  13 653,00  zł   jako środki otrzymane od pozostałych jednostek  

 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących zgodnie z zawartą umową z  

 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację  zadania –  

 

Opracowanie planu  Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Wierzbinek. 

  
Wydatki zaplanowano na kwotę  1 346 083,93 zł, wykonano  w wysokości  575 827,54  zł, tj. 42,78%. 

Finansowano z tego między innymi :wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się 

gospodarką odpadami komunalnymi, zakupem usług w zakresie oczyszczania wsi, utrzymanie zieleni w 

gminie, zakupem usług związanych z ochroną  zwierząt, oświetlenie ulic, placów  i  dróg. Zaplanowano 

również wydatki majątkowe –wykonanie przewiduje się w II  półroczu 2016 roku. 

  Zgodnie z wykładnią art.400a pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42 wydatki na finansowanie ochrony 

środowiska i Gospodarki Wodnej  oraz zgodnie z zał. nr 5 do Uchwały Budżetowej środki przeznaczone zostały 

na dotację celową z budżetu na finansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz na  szkolenia w 

zakresie ochrony środowiska.  

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska / załącznik nr 5 do budżetu/                       

Art.402 ust.4-6 

Dział Rozdział § Treść 
Plan na 

 2016  r. w zł 

Wykonanie w I 

półroczu2016 r. w 

zł 

   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        

20 000,00 

 

12 332,99 

 90019  Wpływy związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar  za korzystanie ze środowiska 

20 000,00 

 

 

12 332,99 

  0690 Wpływy z różnych opłat 

wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i 

krzewów, oraz za składowanie i 

magazynowanie odpadów      20 000,00 

 

 

12 332,99 

 
Wydatki  przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 

a  ust.1 pkt.2,5,8,9,15,16,18,21-25,29,31,32,38-42. 

Dział Rozdział § Treść 
Plan na  

2016 r. w zł 

Wykonanie w I 

półroczu 2016 r. w 

zł 

010 01010  Rolnictwo i łowiectwo 18 000,00 0,00 

  6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora finansów publicznych – 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków 18 000,00 

0,00 

900 90095  Pozostała działalność 
2 000,00 

2 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 
2 000,00 

2 000,00 
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Załącznik  Nr 10 do Uchwały budżetowej określa dochody i wydatki  w dz.900 -90002 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

określono: 

Dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi./ art.6r ust.1 ustawy z 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2013 roku poz.1399 ze zm./ 

 

 

Dział Rozdział § Treść 
Plan na 

 2016  r. w zł 

Wykonanie 

w I 

półroczu  

2016 

1.    

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 580 000,00 

 

282 752,01 

 90002  Gospodarka odpadami 

 580 000,00 
282 752,01 

  0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 

podstawie odrębnych ustaw 580 000,00 
282 752,01 

 

Wpływ z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzony został  zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach od 1 lipca 2013 roku. Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały budżetowej oraz ustawy z 13 

września 1996 roku  zaplanowano dochody pobierane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości  

580 000,00 zł wykonanie na 30.06.2016  to 282 752,01  zł co stanowi  48,75 %. Ponadto w § 091 występują odsetki 

wykonane w kwocie 1 672,61 zł  oraz wpływy z różnych opłat wykonanie 1 390,83 zł. 

 Wg sprawozdania Rb-27S należności z tytułu opłaty z gospodarki odpadami to kwota 381 663,04 zł w tym wymagalne  

99 925,04 zł, nadpłaty to kwota  479,00 zł. Należności z tytułu odsetek wynoszą 879,00 zł. 

/ dane te dotyczą tylko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/. 

Wydatki  przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                      

Dz. U z 2012 roku poz.391 ze zm./             Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej 

 

Dział Rozdział § Treść 
Plan na  

2016 r. w zł 

Wykonanie za 

półrocze 2016 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska     

 90002  Gospodarka odpadami 580 000,00 282 752,01 

  3020 

4010 

4040 

4110 

4120 

4260 
4210 

4360 

4440 
4610 

4700 

Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 

Wynagrodzenie  osobowe pracowników , 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,  

składki na ubezpieczenie społeczne, 

Fundusz pracy, 

Zakup energii, 
 zakup materiałów i wyposażenia,  

opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 

odpis na zakładowy fundusz świadczeń, 
koszty postepowania sądowego, 

szkolenia pracowników, 

50 000,00 

 

 

 

 

 

     25 000,00 

 

   

4300 

 

 

 

             Zakup usług pozostałych 

   530 000,00 

 

 

    257 752,01 

    Razem     
580 000,00 

    282 752,01 
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Różnicę w wydatkach pomiędzy dochodami pobieranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach a wydatkami  przeznaczonymi  na finansowanie kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania  odpadami komunalnymi. ./ art.6r ust.2 ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach   Dz. U z 2013 roku poz.1399 ze zm./  pokryto z  dochodów własnych 

gminy. Wydatki poniesione na koszty administracyjne systemu  łącznie wyniosły w I półroczu  2016 – 

41 798,26  zł z tego kwota 25 000,00 zł pokryta została  z opłat pobieranych , brakująca kwota to 

16 798,26 zł pokryta została z dochodów własnych  w  tej kwocie wydatkowano -  11 193,00 zł na  

zakup  pojemników. Koszty zakupu usług pozostałych łączne  wykonanie wynosiło  - 330 393,26 zł z 

tego: 257 752,01 zł pokryte z opłat za gospodarowanie odpadami .Koszty odbioru i zagospodarowania 

odpadów  wyniosły 319 200,00 zł, za zbiórkę odpadów wielogabarytowych z terenu gminy  kwota – 

9 176,01 zł  oraz opłaty pocztowe , różnica czyli kwota 72 641,25 zł pokryta z dochodów własnych 

gminy. W roku  2016 koszty związane z zagospodarowaniem odpadów wzrosły o około 60 % 

porównując ceny przetargu z roku 2015. 

Należy również dodać iż od  marca  2016 roku Rada Gminy podjęła  uchwałę w której stawka opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi   została zwiększona o 1,00 zł za odpady segregowane i 

niesegregowane.  Z wyliczeń natomiast wychodzi iż stawka powinna  jeszcze wzrosnąć , ale 

zauważalny jest również wzrost należności wymagalnych pomimo stosowania upomnień i tytułów 

wykonawczych.   Zobowiązania w dziale 900 na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą  8 280,06  zł. 
 

DZIAŁ 921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Wydatki  wg planu  605 000,00  zł  wykonanie  371 000,00 tj. 61,32 %,  z tego  kwota 550 000,00 zł to środki 

przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowych instytucji kultury z podziałem na ośrodek kultury w 

wysokości -310 000,00  zł oraz bibliotekę publiczną – 240 000,00 zł /wykonanie kształtuje się w wysokości 68,06 

% i 58,33 % z uwagi na organizowane imprezy w miesiącach maj - czerwiec 2016 roku/, w rozdziale 92109 

zaplanowano wydatki majątkowe  na opracowanie dokumentacji pod modernizację świetlicy w Kryszkowicach 

oraz  w rozdziale 921-92120 zaplanowano dotację z przeznaczeniem na ochronę zabytków i opiekę nad 

zabytkami w § 2710 dla kościoła w Lubotyniu poprzez gminę Babiak oraz w § 2720  dla kościoła w Mąkoszynie 

z terenu gminy Wierzbinek. 

 DZIAŁ 926   KULTURA FIZYCZNA  

Wydatki w tym dziale zaplanowano na  kwotę  259 579,59 zł wykonanie  wynosi  131 681,06  zł to jest 50,73%- 

to przede wszystkim  koszty utrzymania pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych oraz utrzymanie 

tych obiektów. W §4110,4120, 4300 i  4430 wykonanie przekroczyło 50%  z uwagi na zatrudnienie pracowników 

z PUP, zakup usług pozostałych oraz wniesienie różnych opłat i składek. . W rozdziale 92605  zaplanowano na  

zadania z zakresu kultury fizycznej w § 2360 dotację celową z budżetu jst w trybie art.221 na finansowanie 

zadań  zleconych, w wyniku rozstrzygniętego   konkursu dotacja przeznaczona dla klubu sportowego Górnik 

Wierzbinek, w I półroczu przekazano dotację w wysokości 25 000,00 zł. 

 Zobowiązania w dziale 926 na dzień 30 czerwca 2016 wynoszą  1 550,42 zł. 

            Podsumowując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 

2016 r   wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na  poziomie 56,02 % . Natomiast 

wydatki przedstawiają się na poziomie 49,48 %. Procent wykonania   po stronie  wydatków  jest niższy  

z uwagi na ogłoszone przetargi na część inwestycji  z okresem realizacji  w III kwartale 2016 . 
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 Zgodnie z załącznikiem Nr3 wykaz zadań majątkowych planowane wydatki to kwota  2 596 450,00 zł 

wykonanie to kwota 217 874,32 zł co stanowi 8,39 %,/ znaczna część inwestycji realizowana będzie w II 

półroczu 2016 roku. Należy  również dodać iż na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadaliśmy jako gmina 

zobowiązania niewymagalne zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S w łącznej kwocie 67 089,35 zł. Z kolei zgodnie 

ze sprawozdaniem Rb-27S oraz Rb-N należności ogółem wynoszą 10 835 008,17 zł, z tego: odsetki to kwota 

52 573,00 zł,  pozostałe należności bez odsetek wynoszą 9 679 745,66  zł, a należności  wymagalne to kwota 

1 102 689,51 zł, nadpłaty łącznie wynoszą 2 161,85 zł. Rozchody gminy w I półroczu 2016 roku wynosiły  

884 000,00 zł są to raty kredytów zaciągniętych  w  Banku Spółdzielczym w Wierzbinku oraz w BRE Banku 

Oddział Korporacyjny w Kaliszu . Kwota zadłużenia na 30.06.2016  r to -  7 994 000,00  zł z tego: to trzy 

kredyty   w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku  - saldo kredytów to: 4 000 000,00 zł, 3 250 000,00 zł oraz 

744 000,00 zł. 

Oceniając wykonanie dochodów i wydatków za I półrocze 2016 roku można stwierdzić, że ogólnie 

gospodarka finansowa Gminy Wierzbinek  przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata zadłużenia 

odbywała się  terminowo.  

Informację opisową sporządzono na podstawie następujących sprawozdań półrocznych:Rb-27ZZ, 

Rb-27S,Rb-28S,Rb-N,Rb-Z Rb-NDS,Rb-34 oraz Rb-50. 


