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                                                                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  10  /15 

             Wójta Gminy Wierzbinek z  24 marca 2015  roku 

                     w sprawie rocznego sprawozdania  

          z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2014 

 

 

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek 

                         za rok  2014 

 

Zgodnie z art.267 Ustawy o Finansach Publicznych przedstawiamy sprawozdanie 
 roczne z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za rok 2014 

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2014 został uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą  

 Nr XXXIII/303/2014  z  20 stycznia 2014 roku. 

 

Dochody ustalono  w wysokości  25 616 097,00   zł 

Wydatki  ustalono w wysokości   24 038 497,00  zł 

Budżet na początek roku 2014 został przyjęty jako budżet nierównoważny z nadwyżką 

budżetu  w wysokości 1 577 600,00 zł, którą zaplanowano  przeznaczyć na rozchody z 

tytułu spłaty zaciągniętych kredytów. 

Zadłużenie Gminy Wierzbinek na dzień 1 styczeń 2014 roku wynosiło   11 360 000,00 zł, 

w trakcie roku budżetowego uległo zmniejszeniu o  kwotę 2 010 000,00  zł, ale uległo również 

zwiększeniu o kredyt  długoterminowy  w wysokości  980 000,00 zł oraz pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 332 897,17 zł  i na koniec  2014  roku wynosiło 

11 662 897,17  zł z tego kwota 10 330 000,00 zł z tytułu kredytów oraz 1 332 897,17 zł z 

tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie. 

                                                                                                                                                                                                                                            

Zmian w budżecie dokonano następującymi uchwałami Rady Gminy, (należą one  

do wyłącznej kompetencji  Rady Gminy) oraz Zarządzeniami  Wójta Gminy : 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 3/14 z  29 stycznia 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 6/14 z   13 lutego 2014 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXIV/315/14 z   28 marca 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 12/14 z   31 marca 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 14/14 z  23 kwietnia 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 17 /14 z   12 maja 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 20 /14 z   30 maja 2014 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXV/351/14 z  26 czerwca 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 22 /14 z   30 czerwca 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 23 /14 z  8 lipca  2014 roku 
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Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 24 /14 z   10 lipca  2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 26 /14 z   22 lipca  2014 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/356/14 z  7 sierpnia2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 30 /14 z   20 sierpnia  2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 31 /14 z   29 sierpnia  2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 32 /14 z   12 września  2014 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVII/359/14 z  17  września 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 33 /14 z   26 września  2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 34 /14 z   30 września  2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 36 /14 z   9 października   2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 37 /14 z   20 października   2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 38 /14 z   27 października   2014 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVIII/ 370 /14 z   6 listopada 2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 42/14 z  14 listopada   2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 43/14 z   26 listopada   2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 44/14 z   12 grudnia  2014 roku 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 45/14 z 18  grudnia  2014 roku 

Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr  III /8 /14 z  30  grudnia   2014 roku 

 

Zarządzeniem Wójta Gminy Wierzbinek Nr 46/14 z  31  grudnia  2014 roku. 

 Na początku roku 2014 po stronie planu  wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie                                  

1 577 600,00 zł, a na 31 grudnia 2014  roku wystąpił deficyt w wysokości  1 287 600,00  zł, który 

pokryty został środkami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie. W trakcie roku 2014 

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/315/14  z dnia 28 marca 2014 roku wprowadzono po stronie 

przychodów wolne środki w wysokości 902 000,00 zł, kredyt w wysokości 1 700 000,00 zł oraz 

pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 2 130 038,00 zł. Po wprowadzonych 

zmianach deficyt budżetu wynosił 3 154 438,00 zł. Następną zmianą budżetu Uchwałą Rady 

Gminy Nr XXXVII/359/14  w dniu 17 września 2014 roku dokonano zmniejszenia po stronie 

przychodów, gdzie został zmniejszony przychód z tytułu kredytu do kwoty 1 000 000,00 zł oraz z 

tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie do kwoty 1 352 090,00 zł. Deficyt po zmianie 

wrześniowej wyniósł 1 676 490,00 zł. Kolejną zmianą budżetu Uchwałą Rady Gminy                          

Nr XXXVIII/370/14  z dnia 6 listopada 2014 roku dokonano zmiany przychodów zmniejszając 

wielkość pożyczki na wyprzedzające finansowanie do kwoty 1 333 200,00 zł oraz zwiększono 
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rozchody o kwotę 170 000,00 zł, a deficyt uległ zmniejszeniu do kwoty 1 487 600,00 zł. W dniu 

30 grudnia 2014 roku na sesji Rady podjęto Uchwałę Nr III/8/14  na podstawie, której 

zwiększono rozchody do kwoty 2 010 000,00 zł, a deficyt zmniejszony został do kwoty 

1 287 600,00 zł po stronie planu. 

DOCHODY 

W roku 2014 roku dochody budżetu Gminy Wierzbinek zostały zrealizowane w kwocie 

26 309 270,43  zł  co stanowi  99,94  % planu rocznego wynoszącego 26 324 598,52  zł. 

Plan dochodów budżetu od 1 stycznia 2014 roku został zwiększony o kwotę  708 501,52  zł .                                                                                                                                      

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę 23 217 523,52  zł wykonano  23 200 249,00 zł tj. 

99,93%, a dochody majątkowe na plan  3 107 075,00  zł wykonano w kwocie 3 109 021,43 zł tj.  

100,07 %.   

WYDATKI  

Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2014 roku wyniósł  

27 612 198,52 zł i w stosunku do uchwały budżetowej został powiększony o kwotę 3 573 701,52 

zł. 

Na zmianę planu wydatków budżetowych miały wpływ:  

1) zwiększenie  lub  zmniejszenie  - o kwotę  2 671 701,52 zł 

2) dodatkowo wprowadzono do budżetu z nadwyżki jako wolne środki  pieniężne – 

902 000,00 zł  

Ogółem wydatki budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku zaplanowano na kwotę 

27 612 198,52 zł, wykonano w wysokości 27 035 216,59 zł, co stanowi 97,91 % planu z tego: 

wydatki  bieżące na plan 22 042 132,52  zł wykonano 21 504 282,35  zł tj. 97,56  %, a wydatki 

majątkowe na plan  5 570 066,00 zł wykonano  5 530 934,24 zł  tj.99,30 %. 

Wynik operacyjny z wykonania budżetu 2014 roku stanowiący różnicę między dochodami 

bieżącymi a wydatkami bieżącymi i stanowi kwotę dodatnią w wysokości 1 695 966,65 zł przy 

planowanej  1 175 391,00 zł. 

 

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010) 
 

DOCHODY 

Dział Rozdział Rodzaj dotacji Plan w zł Wykonanie w zł % 

010 01095 Rolnictwo - zwrot podatku akcyzowego 648 722,89 648 722,89 100,00 

750 75011 Administracja publiczna 80 277,00 80 277,00 100,00 
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Dział Rozdział Rodzaj dotacji Plan w zł Wykonanie w zł % 

751 75101 
Urzędy Naczelnych Organów Władzy 

Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa 
1 260,00 1 260,00 100,00 

 75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

56 647,00 39 511,00 69,75 

 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16 819,00 16 819,00 100 

801 80101 Szkoły Podstawowe 10 998,90 10 292,05 93,57 

852 85212 

Pomoc Społeczna (świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

3 540 000,00 3 476 450,35 98,2 

 85213 
Składki na ubezpieczenie  zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej) 
8 800,00 8 800,00 

100 

 

 85215 

Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

5 151,00 769,60 14,94 

 85295 

Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej oraz 

innych  zadań zleconych gminie 

ustawami 

50 701,00 45 734,00 90,2 

 

 

 

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

 
WYDATKI 

 

Dział Rozdział Rodzaj wydatków Plan w zł Wykonanie w zł % 

010 01095 
Rolnictwo -zwrot  podatku 

akcyzowego 
648 722,89 648 722,89 100 
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Dział Rozdział Rodzaj wydatków Plan w zł Wykonanie w zł % 

750 75011 Administracja publiczna 80 277,00 80 277,00 100 

751 75101 

Urzędy Naczelnych Organów 

Władzy Państwowej, Kontroli i 

Ochrony Prawa (aktualizacja 

rejestru wyborców) 

1 260,00 1 260,00 100 

 75109 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i 

sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz 

referenda gminne, powiatowe i 

wojewódzkie 

56 647,00 39 511,00 69,75 

 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 16 819,00 16 819,00 100 

801 80101 Szkoły Podstawowe  10 998,90 10 292,05 93,57 

852 85212 

Pomoc Społeczna (świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego 

3 540 000,00 3 476 450,35 98,2 

 85213 

Składki na ubezpieczenie  zdrowotne  

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej 

 

8 800,00 8 800,00        100 

 85215 

Dodatki mieszkaniowe- dotacje celowe 

otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych gminie ustawami 

5 151,00 769,60        14,94 

 85295 
Dotacja celowa otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących z 

zakresu administracji rządowej 
50 701,00 45 734,00 90,2 

Dane zgodne ze sprawozdaniami Rb-50. 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin     (§ 2030, § 2040 ) 

Dział Rozdział Rodzaj dotacji Plan w zł Wykonanie w zł % 

801 80103 
Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie 

oddziałów przedszkolnych 
199 315,00 199 315,00 100 

 80104 
Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

przedszkoli 
36 239,00 36 239,00 100 

852 85206 
Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

zadania wspieranie rodziny 
27 039,00 26 811,50 99,16 
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 85213 

dotacja –  na realizację zadań 

własnych/ składki na ubezpieczenie 

Zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

świadczenia 

 

12 304,00 12 181,93 99,01 

 85214 
 Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

zadania zasiłki i pomoc w naturze 
95 925,00 95 924,03 100 

 85216 
Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

zadania – zasiłki stałe 
143 413,00 143 159,28 99,82 

 85219 

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

zadania – Ośrodki Pomocy 

Społecznej 

76 152,00 76 152,00 100 

 85295 

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

zadania wspieranie rodziny dotacja 

– pozostała działalność – 

dożywianie 

76 000,00 76 000,00 100 

854 85415 

Dotacja celowa otrzymana z 

budżetu państwa na dofinansowanie  

zadania  – pomoc materialna dla 

uczniów- stypendia 

156 430,00 149 008,50 95,26 

 85415 

Dotacja celowa  otrzymana z budżetu 

państwa na realizację zadań bieżących 

gmin z zakresu edukacyjnej opieki 

wychowawczej finansowanych w całości 

przez budżet państwa w ramach 

programów rządowych własnych zadań 

bieżących gmin 

34 972,00 34 971,55 100 

 

 

Dofinansowanie zadań własnych gminy środkami z innych źródeł z 

przeznaczeniem na wydatki majątkowe i bieżące. 

Dział Rozdział § Rodzaj dofinansowania Plan w zł 
Wykonanie  

w zł 
% 

010 01010 6290 

PAK KWB  zgodnie z Ugodą  środki 

na pokrycie kosztów związanych z 

budową Stacji uzdatniania wody w 

Zaryniu 

50 000,00 41 205,00 82,41 

600 60016 6300 

 

Urząd Marszałkowski- środki na 

przebudowę dróg dojazdowych 

:Zaryń-Zamość i Chlebowo 
171 000,00 171 000,00 100 

  6290 

PAK KWB  zgodnie z Ugodą  środki 

na pokrycie kosztów związanych z 

budową Ścieżki rowerowej 

Wierzbinek-Łysek 

680 000,00 649 569,75 95,52 

754 75412 6300 

Środki z Powiatu Konińskiego z 

przeznaczeniem na –

Termomodernizację garażu OSP w 

Wierzbinku oraz instalację CO   w 

strażnicy OSP Boguszyce. 

10 000,00 10 000,00 100 
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  2710 

Środki z Powiatu Konińskiego z 

przeznaczeniem na –zakup sprzętu 

do ratownictwa technicznego 
5 000,00 5 000,00 100 

 

Ponadto w planie dochodów występują dotacje celowe w ramach programów finansowanych z  

udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 

ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich.  

                       Środki na finansowanie zadań majątkowych 

Dział Rozdział § 
Rodzaj dofinansowanego 

zadania 
Plan w zł 

Wykonanie  

w zł 

% 

 

 

754 75412 6298 

Przebudowa i rozbudowa budynku 

strażnicy OSP wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Morzyczynie 

 

500 000,00 500 000,00 100 

 

 

801 

 

 

80103 
6207 

6209 

Przygotowanie oddziałów 

przedszkolnych do świadczenia 

wysokiej jakości usług edukacyjnych 

w gminie Wierzbinek 

255 403,75 

45 071,25 

254 834,73 

44 970,84 

99,78 

99,78 

900 90095 6298 

 

Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Ziemięcin 

 

450 000,00 494 764,91 109,95 

 

 

                       Środki na finansowanie zadań bieżących/ Programy ,projekty/ 

Dział Rozdział § Rodzaj dofinansowania Plan w zł 
Wykonanie  

w zł 

% 

 

 

754 75412 2008 
Wyposażenie strażnicy OSP Synogać 

pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej 

 
25 000,00 25 000,00 100 

801 80103 

2007 

2009 

 

Przygotowanie oddziałów 

przedszkolnych do świadczenia 

wysokiej jakości usług edukacyjnych 

w gminie Wierzbinek 

278 936,80 

49 224,14 

 

254 565,61 

44 923,34 

 

91,26 

91,26 

 

 80104 
2007 

2009 

Program-Radosny  świat 

przedszkolaka w gminie Wierzbinek 

21 719,73 

3 403,91 

 

21 719,73 

3 403,91 

 

100,00 

100,00 

 

 
80195 

 

0977 

0979 

2007 

2009 

Projekt-Edukacja pierwszy krok do 

sukcesu 

13 226,00 

2 334,00 

36 082,50 

6 367,50 

13 226,00 

2 334,00 

36 043,65 

6 360,65 

100 

100 

99,89 

99,89 

 

 

 

W § 2008, 2009, 2007,0977,0979,6207,6209, 6298 po stronie dochodów wpłynęło  łącznie w roku 2014  – 

1 702 147,37 zł  w tym: na realizacje zadań majątkowych  - 1 294 570,48 zł oraz na realizację zadań bieżących – 

407 576,89  zł,  dane zgodne z  załącznikiem Nr 1 do informacji . 
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Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem 

środków ,o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w roku 2013 / zgodnie z zapisem 

art.269 pkt.2 i 3 ustawy / dokonywane  Uchwałami Rady Gminy lub Zarządzeniami 

Wójta Gminy. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIII/303/14 dnia 20 stycznia 2014 roku /uchwała budżetowa 

wielkość środków wyniosła  998 995,00 zł, 

-Zarządzeniem Nr 3/14 z dnia 29 stycznia  2014 roku zwiększono środki o kwotę 60 639,00 zł do kwoty  

1 059 634,00 zł, 

-Zarządzeniem Nr 6/14 z dnia 13 lutego  2014 roku zwiększono środki o kwotę 42 450,00 zł do kwoty  

1 102 084,00 zł, 

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/315/14  z dnia 28 marca 2014 roku zwiększono  środki  o kwotę 

3 649 963,58 zł do kwoty  4 752 047,58 zł, 

-Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/351/14 z dnia 26 czerwca 2014 roku zmniejszono środki o kwotę 

20 200,00 zł  do kwoty  4 731 847,58 zł, 

-Uchwałą Rady Gminy Nr  XXXVI/356/14 z dnia 7 sierpnia 2014 roku  zwiększono   środki  o kwotę 

70 600,00 zł do kwoty 4 802 447,58 zł, 

-Uchwałą Rady Gminy Nr  XXXVII/359/14 z dnia 17 września 2014 roku  zmniejszono  środki  o kwotę 

1 108 098,00 zł do kwoty 3 694 349,58 zł, 

-Uchwałą Rady Gminy Nr  XXXVIII/370/14 z dnia 6 listopada 2014 roku  zwiększono  środki  o kwotę 

6 340,00  zł do kwoty 3 700 689,58 zł, 

-Uchwałą Rady Gminy Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku  zwiększono  środki  o kwotę 15 570,00  zł 

do kwoty 3 716 259,58 zł./ w uchwale wykazano środki w niższej wysokości nie doliczając kwoty 15 560,00 zł przez pomyłkę/ 

 

W ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 

mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy w części związanej z realizacją zadań j.s.t  w roku 

2014 na planowane łączne wydatki w wysokości 3 716 259,58 zł, wykonanie wynosiło  

3 683 678,02 zł  tj.  99,13 % planu. Z kwoty 3 683 678,02 zł realizowano zadania w roku 2014 w 

działach: 

010- wykonanie kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku w kwocie 585 757,35 zł, 

754 –  zakup wyposażenia w OSP Mąkoszyn  w kwocie 41 648,02 zł, 

801- realizacja Projektu Radosny Świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek , Edukacja 

pierwszy krok do sukcesu oraz Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia 

wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek łącznie wydatkowano – 

682 382,46zł, 

900 – Zagospodarowanie centrum miejscowości Ziemięcin, Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Racięcin, Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadlno oraz budowa placu 

zabaw w Wierzbinku  – wydatkowana kwota łączna to  - 2 373 890,19 zł. 
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W roku 2014 w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków , 

o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.,2 i 3 zaplanowano realizację zadań ujętych w wykazie 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013 – 2022 tj. Zagospodarowanie 

centrum miejscowości Sadlno oraz Racięcin  z limitami w latach 2014-2015. W miesiącu marcu 

na XXXIV Sesji Rada Gminy uchwałą przeniosła zadania z listy przedsięwzięć do zadań 

majątkowych ze wskazaniem realizacji w roku budżetowym 2014.  

 

Pomoc finansowa jako dotacja celowa  dla jednostek samorządu terytorialnego – 

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

Uchwały Budżetowej zmienianym Uchwałami Rady Gminy w trakcie 2014 roku 

przedstawia się jak niżej. 

Lp. 
Nazwa 

instytucji 
Rozdział § Plan w zł 

Wykonanie 

w zł 
Zadanie 

1. 
Powiat  

Konin 
85154 2710 3 143,00 3 143,00 Dofinansowanie -Centrum Pomocy Rodzinie  

2 

Miasto i 

Gmina 

Sompolno 

80103 2310 7 600,00     6 006,91   Dofinansowanie zadania z zakresu oświaty 

 

3. 
Gmina 

Babiak 
80104 2310 5 400,00 5 308,84 Dofinansowanie zadania z zakresu oświaty 

 

4. 

Miasto i 

Gmina 

Sompolno 

80104 2310 5 300,00 5 288,85    Dofinansowanie zadania z zakresu oświaty  
 

 

5. Gmina Koło 80104 2310 4 000,00 3 144,46      Dofinansowanie zadania z zakresu oświaty  

        

 

 W ramach  ogłoszonego konkursu  ofertowego -  zgodnie z Ustawą o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy  Nr XXII/189/12  z dnia 26 listopada 

2012 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 2014 - kwotę  

5000,00  zł przeznaczono na pomoc  osobom oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

jako  dotację  udzieloną dla stowarzyszeń-dla Banku Żywności  w Koninie zgodnie z podpisaną 

Umową Nr 2/04/14  roku z dnia 3 kwietnia 2014 roku. W trybie art.221 ustawy na 

dofinansowanie  zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XV/124/12 z dnia 21 lutego 2012 roku w 
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sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Wierzbinek 

zaplanowano kwotę 40 000,00 zł  i zrealizowano  w   100%. 

 
REALIZACJA  ZADAŃ  SOŁECKICH  

 

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

2014 do realizacji Rad Sołeckich przeznaczono kwotę  84 000,00  zł. Zaplanowane wydatki 

wykonano  w 100%  działach 010,600,700,750,754,801,900,926 zgodnie z dyspozycją Rad 

Sołeckich. 

 

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  99,47 %   na plan 1 341 322,89  zł zrealizowano w kwocie 

1 334 181,78  zł. Są to:  - dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z tytułu odpłatnego zbycia praw 

majątkowych /wpływy z PAK KWB Konin wykup w ramach szkód górniczych wodociągi i rowy /,  dotacja celowa z 

przeznaczeniem na  zwrot podatku akcyzowego, środki na dofinansowanie własnych inwestycji / 

środki z PAK na realizację zadania Stacja uzdatniania wody w Zaryniu  /, odsetki oraz wpływy z różnych dochodów dane  

zgodnie z zał. Nr 1 oraz   ze sprawozdaniem Rb-27S. 

Wydatki  w tym dziale wykonano  w 99,77 % planu. Finansowano następujące zadania: Składki 

na rzecz Izb Rolniczych 2% z uzyskanych wpływów,  wydatkowano otrzymane  środki  na  

podatek akcyzowy zgodnie z zaplanowaną wysokością, zakup energii  i zakup usług pozostałych. 

W dziale 010-01095  po stronie wydatków nastąpiły wydatki w §2910 oraz w §4580  jako zwrot 

dotacji stosownie do wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego, która została 

uznana jako niezgodnie wykorzystana wraz z odsetkami z dotacji celowej przeznaczonej na zwrot 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W dziale tym wykonano zadania  

majątkowe takie jak:  budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 

pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich/ skorzystano 

z możliwości pozyskania pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK na pokrycie 

wydatków określonych w Umowie o przyznanie środków unijnych w wysokości  435 741,14 zł 

oraz z kredytu na udział środków własnych w wysokości 283 000,00 zł i dlatego zadanie zostało 

ukończone w roku 2014/, wykonano dokumentację pod budowę Stacji uzdatniania wody w 

Zaryniu, przyłącza wodociągowe oraz  kwotę 46 716,62 zł wydatkowano zgodnie z Uchwałą 
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Rady Gminy Wierzbinek Nr XXXVI/352/2014 z dnia 7 sierpnia 2014 roku jako dofinansowanie 

kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- dofinansowanie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Dane z wykonania zadań majątkowych przedstawione w załączniku Nr 3 

do sprawozdania za rok 2014 .Zobowiązania na koniec roku 2014 wg sprawozdania Rb-28S 

wynoszą 425,08 zł. 

DZIAŁ 020  LEŚNICTWO  

Dochodów w tym dziale nie planowano. 

Natomiast wydatki  w tym dziale to pozostałe podatki na rzecz budżetów jst w kwocie 7,00 zł. 

 

DZIAŁ 500     HANDEL 

Dochodów w tym dziale nie planowano. Wydatki  zaplanowano jako związane  z   utrzymaniem  

targowiska  w Wierzbinku- brak wykonania. 

DZIAŁ 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

Dochody  tego działu  to:  dotacja z Urzędu Marszałkowskiego  – na przebudowę  dróg 

gminnych  relacji Zaryń-Zamość oraz Chlebowo w wysokości 171 00,00 zł / zgodnie z 

podpisanymi umowami  Nr 64/2014 z dnia 3 marca 2014 roku oraz Nr 318/2014 z dnia 2 

października 2014 roku, środki na dofinansowanie własnych inwestycji z PAK na 

dofinansowanie zadania -  Budowa ścieżki rowerowej Wierzbinek-Łysek , wpływy z różnych  

dochodów. 

 Plan w dziale 600  to kwota  851 000,00 zł wykonanie – 821 863,17 zł tj. 96,58% dane  zgodne z 

załącznikiem Nr 1 oraz ze sprawozdaniem Rb-27S. 

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 1 473 340,00 zł, wykonano w kwocie 1 450 887,41 

zł tj. 98,48 % planu. 

W dziale 600-  finansowano głównie: 

odśnieżanie i naprawę  dróg  gminnych, zakup  materiałów i wyposażenia /np. kamień, znaki 

drogowe, opłata za zajęcie pasa drogowego, remonty  dróg, zakup usług w ramach podpisanej 

umowy z PKS w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w rozdziale 60016 wystąpił w trakcie 

roku 2014 wydatek w § 4600  kary i odszkodowania w kwocie 85 544,47 zł jako częściowy zwrot 

odszkodowania za podwójne naliczenie kary pieniężnej wykonawcy za nienależyte wykonanie 

prac przy przebudowie dróg gminnych / stanowisko Sądu Najwyższego w zakresie naliczania kar 

umownych/.                    

W dziale Transport i Łączność w rozdziale drogi publiczne gminne w ramach wydatków 

inwestycyjnych  wykonano przebudowę   dróg gminnych, inwentaryzację dróg, dokumentację pod 
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budowę dróg oraz pobudowano chodniki przy drogach gminnych oraz ścieżkę rowerową na 

trasie Wierzbinek-Łysek o długości 1346 mb. 

 

DZIAŁ 630     TURYSTYKA  

W dziale tym dochodów nie planowano, wykonanie to 60,00 zł z wpływów z różnych opłat a  

wydatki  zaplanowano na  zakup energii i usług pozostałych. 

 

DZIAŁ 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA   

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 355 468,00 zł, uzyskano 371 394,44 zł tj. 104,48 % 

to wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste,  wpływy z odpłatnego nabycia praw 

własności ,dochody z najmu i dzierżawy, wpływy z usług oraz z różnych dochodów i pozostałe  

odsetki. Należności w dziale 700  na koniec roku 2014 to kwota 916,21 zł  w tym wymagalne z 

tytułu dochodów z najmu. 

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 310 890,00 zł, wykonano 296 085,90  zł, tj. 95,24 

%, środki z tego działu  przeznaczono na: - pomiary i podkłady geodezyjne  związane z 

komunalizacją oraz obsługę i utrzymanie budynków komunalnych, opracowanie projektów 

decyzji dotyczących warunków zabudowy, podatek od nieruchomości ,koszty postepowania 

sądowego, różne opłaty i składki oraz wypłacono odszkodowania na rzecz osób fizycznych za 

grunty przekazane pod drogi dojazdowe przejęte z mocy prawa.   

 Zobowiązania na koniec roku 2014 w dziale 700  wynoszą  zgodnie ze sprawozdaniemRb-28S  - 

4 326,12  zł. 

DZIAŁ 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA  

W  dziale tym zaplanowano wydatki  obejmujące  wykonanie  usług pod potrzeby Gminy w 

związku ze sporządzeniem  Studium wykonalności wydatki nie wykonane. 

DZIAŁ 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Dochody zaplanowano w kwocie 152 577,00 zł, a wykonano  152 220,13 zł tj.  99,77% planu. 

Na te dochody składają się: 

- dotacje na zadania zlecone, dochody jst związane z realizacja zadań z zakresu 

administracji rządowej, 

- wpływy z różnych dochodów oraz dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. 

Należności w dziale 750 wynoszą zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S  300,00 zł. 

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco: 

Na ogólną kwotę wydatków 2 705 133,50  zł, wykonano 2 603 970,65 zł tj. 96,26 % planu, 

z czego finansowano: 
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a) Radę Gminy –  pokrywając z tego diety radnych oraz zakup materiałów papierniczych i 

akcesoriów komputerowych.  

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

zadania zlecone przeznaczono kwotę 2 434 463,50 zł, wykonano w wysokości 2 360 575,38 

zł tj.96,97 %,  główne wydatki  to:   wynagrodzenie pracowników, wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne,  pochodne od wynagrodzeń, składki ZUS i Fundusz Pracy, składki  na PFRON, 

pozostałe wydatki  bieżące – zakupy,  opłaty,  usługi , odpisy na ZFŚS.  

W dziale  Administracja Publiczna – Urzędy Gmin zaplanowano również wydatki inwestycyjne – 

- modernizację archiwum w Urzędzie  Gminy. 

c)  Pozostałą działalność  oraz  promocja gminy -  kwota  planu -  119 770,00 zł  wykonanie   

108 984,61 zł  tj. 91  %  wykonania  to przede wszystkim  wydatki na :promocję gminy,  wydane -  

Sygnały Wierzbinka,  publikacje promocyjne, różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety 

sołtysów, wynagrodzenia bezosobowe), wydatki na zakup: usług, materiałów papierniczych, wyposażeniaróżne opłaty i składki (WOKISS, Wielkopolska Wschodnia),koszty postepowania sądowego. 

Zobowiązania na koniec roku 2014 w dziale 750  wynoszą zgodnie ze sprawozdaniemRb-28S  - 

140 901,34  zł./ w tym  dodatkowe wynagrodzenie  roczne oraz pochodne za rok 2014/. 

 

DZIAŁ 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  KONTROLI 

I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA  

Dochody w tym dziale zaplanowano uzyskać w wysokości  74 726,00 zł, wykonano  w wysokości 

57 590,00 zł tj.77,07  %  jest to dotacja  na prowadzenie stałego rejestru wyborców, wybory do 

Parlamentu Europejskiego oraz wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, 

wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wydatki w dziale 751  wykonano w 77,07  % . 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Dochody  w tym  dziale zaplanowano na kwotę 542 900,00 zł, wykonano w  kwocie  544 906,00 

tj. w 100,37 %. 

Na dochody w tym dziale składają się: dotacja  z Powiatu Konińskiego w ramach Umowy  na  

modernizację centralnego ogrzewania w OSP Boguszyce oraz modernizację garażu OSP 

Wierzbinek , wpływy z różnych dochodów, dotacja celowa w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 

ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich w ramach  zrealizowanego 

zadania w roku 2013 doposażenie remizy OSP w Synogaci  oraz modernizację strażnicy OSP w 

Morzyczynie oraz dotacja z Powiatu konińskiego na zakup sprzętu do ratownictwa technicznego. 
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Wydatki  w dziale 754 zaplanowano w wysokości  274 240,00 zł, a wykonano w wysokości 

259 739,55 zł tj. 94,71 %  finansując z tego: 

Komendę Powiatową Policji - zakupy materiałów i wyposażenia dla policji w Sompolnie. 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych :składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia 

bezosobowe kierowców, na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego dla członków  OSP zgodnie z 

podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/141/08  z dnia 2 grudnia 2008 roku, opłaty na 

ubezpieczenie samochodów  oraz strażaków, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa 

dla samochodów strażackich, zakup części do samochodów, sprzętu, ubrań strażackich, 

umundurowań, materiałów papierniczych, zakup usług pozostałych, za naprawę 

samochodów i motopomp, badania techniczne, utrzymanie porządku w OSP.  

Zrealizowano wydatki na  zakup materiałów i wyposażenia w ramach pozyskanych środków z 

programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich 

doposażono strażnicę  OSP Mąkoszyn. 

W dziale tym  zaplanowano również  wydatki inwestycyjne polegające  na modernizacji strażnic 

OSP w Boguszycach, Wierzbinku, Mąkoszynie i Racięcinie oraz w  ramach  dotacji  pozyskanej  

z programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w 

art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich 

zakupy inwestycyjne  – załącznik Nr 3. 

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na  zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. 

Zobowiązania w dziale 754 na koniec 2014 roku wynoszą 6 562,80 zł / dane zgodne ze 

sprawozdaniem Rb-28S/. 

 

DZIAŁ 756   DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH 

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBRANIEM  

Ogółem dochody działu zaplanowano na kwotę  7 901 723,00  zł, wykonano 7 967 190,93 zł tj. 

100,83 %, w tym: 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej oraz 

odsetki. Podatek ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy. 

Wpływy z podatków rozdziale 75615  rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, 

podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych – wykonano 

w 95,27 %,  powyżej  100%  planu wykonano  w zakresie :  podatku od nieruchomości, rolnego i 

odsetek, natomiast zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z urzędu skarbowego w § 0500 wystąpiły / 

minusowe/ dochody jako należne dla Urzędu Skarbowego w Koninie. 

Na plan w rozdziale 75615  w wysokości – 3 082 200,00 zł  wykonanie wynosi  
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2 936 353,35 zł  tj. 95,27 %. 

Wpływy 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 851 600,00 zł, wykonano 1 000 011,21 zł tj.  117,43 % w tym:  wskaźnik powyżej 

100%   zrealizowano z wpływów z:  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, od środków 

transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

wpływów z różnych opłat oraz odsetek. 

Wpływy w rozdziale 75618 -  z innych opłat stanowiących dochody jst - na plan  2 219 680,00zł 

wykonano 2 258 870,29  zł  jest  to – 101,77  %. Z tego: 

Wpływy z opłaty skarbowej i za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu kształtują się w wysokości 

86,48 % i 104,42 %/ przy wpływach za zezwolenia występuje nadpłata w wysokości 1050,00zł,  

wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie w 103,00 %, wpływy z innych lokalnych opłat 

wykonanie w 97,61 % z tego zgodnie  z załącznikiem Nr 10 do Uchwały budżetowej  

zaplanowano dochody pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości – 470 000,00 zł, 

wykonanie wynosi  436 900,00  zł tj.92,96 %,  w § 0490 zaplanowano 2 000,00 zł za zajęcie pasa 

drogowego wykonanie wynosi – 17 474,93 zł / należności z tego tytułu wynoszą 8,23 zł z tego 

5,23 zł jako wymagalne/, kwota 10 000,00 zł zaplanowana jako opłata planistyczna wykonanie to 

kwota 16 092,48 zł/ należności z tego tytułu wynoszą 609,13 zł jako należności wymagalne oraz 

nadpłata wynosi 0,94 zł/, wpływy z różnych opłat oraz odsetki i pozostałe odsetki. 

Ogółem należności w dziale 756 na koniec roku wynoszą 1 477 489,92 zł łącznie z odsetkami w 

tym wymagalne w kwocie 1 138 486,92 zł, kwota nadpłaty 3 507,54 zł. 

Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały budżetowej przedstawiamy wykonanie dochodów 

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 

 2014  r. w zł 

Wykonanie 

w roku 

2014 

   

756   Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych 

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 

związane z ich pobraniem 
470 000,00 

 

 

436 900,00  

 75618  Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na 

podstawie ustaw 470 000,00 
436 900,00 

  0490 -Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na 

podstawie odrębnych ustaw 470 000,00 
436 900,00 

 

Wg sprawozdania Rb-27S  należności wymagalne wynoszą 47 872,00 zł a nadpłaty 1 220,20 zł. 

/ dane te dotyczą tylko opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi/. 
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Udziały gmin  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  na plan  1 746 243,00 zł , 

wykonano w wysokości  1 769 520,45   zł tj  101,33 % planu w tym:    

    -  Podatek dochodowy od osób fizycznych  –  wykonanie  101,11 % , / nadpłata  722,00 zł, 

    -  Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie  116,70 %  planu. 

Zaległości w podatkach jako należności wymagalne przedstawiają się jak niżej :  

  Od osób prawnych:   łącznie  996 123,86   zł, 

w  podatku od nieruchomości    -  993 919,56   zł, w tym:   zaległości zabezpieczonych 

hipotecznie   - 810 136,00  zł, 

 w  podatku  leśnym    -  473,80  zł, w tym: zaległości zabezpieczone hipotecznie – 221,10 zł 

 w   podatku  rolnym – 1 730,50   zł jako zaległość zabezpieczona hipotecznie,  

Od osób fizycznych   Od osób fizycznych :  łącznie 88 765,70 zł, 

            podatek od nieruchomości  -13 295,79 zł, 

            podatek rolny     -66 062,33  zł, 

            podatek leśny – 521,38  zł, 

           od środków transportowych –6 866,20  zł 

              /  z powyższych   podatków / od nieruchomości, rolnym i leśnym  przeniesiono do ewidencji    

                zaległości zabezpieczonych hipotecznie  kwotę -  20 439,37  zł /,  w sprawozdaniu Rb-27S nie występuje  

                                                                                                                                            § 056 z uwagi na zmianę  interpretacji paragrafu/, 

              podatek od spadków i darowizn – 1 975,00  zł, 

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej – 5 111,00  zł oraz w podatku od 

czynności cywilno-prawnych kwota 45,00 zł, 

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

Należności niewymagalne  na 31 grudnia 2014 roku w dziale 756 zgodnie ze sprawozdaniem 

Rb-N i Rb-27S / bez odsetek / wynoszą 2 663,00  zł  a  nadpłaty 3 507,54 zł. 

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą: 

- od osób fizycznych – 45 452,00 zł,  

- od osób prawnych – 290 058,00 zł.  

Do wszystkich zaległości czyni się starania o pełną ich realizację: wystawiane są upomnienia, 

rozkłada się na raty, przesuwa się terminy płatności oraz wystawiane są  tytuły egzekucyjne oraz   

zaległości podatkowe przenoszone są do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie na 

nieruchomościach. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą: 

- od nieruchomości od osób prawnych  1 034 121,59 zł 

- od nieruchomości od osób fizycznych      244 626,04 zł 

- od środków transportowych od osób prawnych   34 019,08 zł 

- od środków transportowych od osób fizycznych                                                       91 242,67 zł 
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- w podatku rolnym od osób prawnych     20 456,25  zł 

- w podatku rolnym od osób fizycznych                                                                 291 644,51 zł 

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

            od osób fizycznych                                                        63639,47   zł 

   od osób prawnych                                                                                         311 845,68   zł    

Z tytułu umorzenia  zaległości podatkowych w podatkach   

od osób fizycznych łącznie  jest to kwota   39 406,00   zł oraz wystąpiło umorzenie zaległych 

odsetek w wysokości 40 398,00 zł  w tym umorzenie na podstawie art.67  ordynacji podatkowej. 

Wydatków w dziale 756 nie planowano. 

DZIAŁ 757     OBSŁUGA  DŁUGU    PUBLICZNEGO 

Wydatki zaplanowano na kwotę 430 000,00  zł wykonano w wysokości  417 767,76 zł tj. 97,16 

%, stanowią one odsetki  od zaciągniętych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie  

oraz koszty prowizji od kredytu   zaciągniętego zgodnie z  Uchwałami  Rady Gminy w roku 

budżetowym 2014. 

DZIAŁ 758    RÓŻNE ROZLICZENIA 

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę  9 328 325,00  zł, wykonano  9 338 185,90 zł, 

tj.100,11 %.  Na dochody wykonane   składają się: 

- część oświatowa subwencji ogólnej  -  wykonanie –  6 406 820,00 zł, 

- część równoważąca subwencji ogólnej  - wykonanie – 341 658,00 zł,  

- część wyrównawcza subwencji ogólnej  wykonano –  2 562 547,00 zł, 

- odsetki od środków na rachunkach bankowych –   są to środki od lokat wolnych środków 

w Banku Spółdzielczym,   uzyskano z tego tytułu kwotę  27 160,90  zł. 

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

Publicznych/ środki w wysokości  76 522,00 zł  to rezerwa celowa  i ogólna ,której nie 

rozdysponowano. 

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  31 grudnia  2014  roku. 

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

 Plan    –   20 000,00  zł           Wykonanie   –  19 081,10  zł 

Wydatki § 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu 

                Plan   –  20 000,00   zł                Wykonanie  -   19 081,10  zł 
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Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie   1 045 669,63 zł, uzyskano  

1 013 710,66 zł  tj. 96,94  %  planu, z tytułu: - wpłat  rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, 

wpływy z różnych dochodów , środki  pozyskane w ramach umowy o dofinansowanie projektu 

systemowego  na realizację      „Program-Radosny  świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek „,  

Projekt -Edukacja pierwszy krok do sukcesu „ oraz  program pod nazwą Przygotowanie 

oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych. środki w 

ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których 

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

europejskich oraz dotacje otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań 

własnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Należności w dziale 801 wynoszą  670,97 zł. 

 Wydatki w ramach tego działu to planowane środki finansowe w wysokości 10 343 760,92 zł  

wydatkowano 10 239 047,65 zł tj. 98,99% środki  przeznaczono na utrzymanie: szkół 

podstawowych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola, gimnazjów, na dowozy uczniów do szkół, 

na utrzymanie zespołu ekonomiczno-administracyjnego oraz na dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli oraz pozostałą działalność. Zobowiązania łączne w dziale 801 na koniec roku 

wynoszą 580 778,44 zł. 

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe  

 

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe  to  5 132 480,53   zł, wydatki  na  szkoły  

 

podstawowe  wyniosły 5 118 666,19   zł co stanowi  99,73 % planu. 

 

Na poszczególne  szkoły ,programy oraz wydatki inwestycyjne  przypada:                  

Szkoła/ zadanie Plan Wykonanie Wykonanie w % 

SP w Morzyczynie   926 181,76 922 524,76 99,61 

SP w Sadlnie 1 276 833,63 1 273 361,20 99,73 

SP w Tomisławicach         953 577,30 951 178,67 99,75 

SP w Zakrzewku                                 862 435,85 859 742,56 99,69 

SP w Zaryniu   1 045 651,99 1 044 177,43 99,86 

Budowa zatoczki autobusowej, 

dokumentacja na plac zabaw 
15 800,00 15 746,43 99,66 

Usługi remontowe budynków - 

dodatkowo 
52 000,00 51 935,14 99,88 

 

 Zobowiązania w rozdziale 80101 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą 325 640,82 zł. 
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Rozdziałach   80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych  

 wydatki łącznie z pozyskanymi środkami z art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.5 i 6  na realizację-  

Programu przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług 

edukacyjnych w gminie Wierzbinek. 

Oddziały przedszkolne Plan Wykonanie Wykonanie w % 

 w Morzyczynie   189 068,45 186 972,55 98,9 

 w Sadlnie 279 885,62 261 961,67 93,6 

 w Tomisławicach         364 443,45 359 304,07 98,59 

 w Zakrzewku                                 144 130,05 138 942,70 96,4 

 w Zaryniu   160 365,91 157 333,67 98,11 

Dotacja-dla Gminy 

Sompolno 
7 600,00 6 006,91 79,04 

   

Zobowiązania w rozdziale 80103 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S wynoszą  32 249,93  zł. 

 

80104 – Przedszkole  

Przedszkole  

Wydatki łącznie ze środkami 

pozyskanymi z dotacji finansowanych z 

udziałem środków europejskich 

Plan 

      

Wykonanie Wykonanie w % 

    

Przedszkole w Sadlnie w tym dotacja 

dla Gminy Koło, Babiak, Sompolno 
         424 345,92             420 280,51 99,05 

Radosny Świat Przedszkolaka 

/środki pozyskane w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków o których 

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

ustawy lub o płatności w ramach 

budżetu środków europejskich 

           25 123,64             25 123,64 100 

 

 Kwota zobowiązań na 31 grudnia 2014 wynosi  20 431,09 zł. 

 

Rozdział 80110 – Gimnazja 
 

Ogólny plan wydatków to kwota 2 632 462,00 zł wykonanie to kwota 2 627 029,45 zł tj. 99,79% 

planu, z czego  przypada na: 

 

Gimnazjum Plan Wykonanie Wykonanie w % 

Gimnazjum  w 

Boguszycach 
1 581 023,00 1 578 169,80 99,82 
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Gimnazjum w Morzyczynie                      1 051 439,00 1 048 859,65 99,76 

 Zobowiązania niewymagalne  wg sprawozdania RB-28S wynoszą  171 509,43 zł. 

 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 

 

Na ogólny plan wydatków w kwocie 538 229,35 zł wydatki wykonano w wysokości 509 279,75 zł  

co  stanowi 94,62 % planu  z tego  kwotę  299 519,11 zł wydatkowano na dowozy dzieci do szkół. 

Zobowiązania  niewymagalne w rozdziale 80113 wynoszą 13 228,07 zł. 

 

 

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej  szkół  

 

Ogólny plan wydatków to kwota – 301 952,00 zł  - wydatki wyniosły 299 807,24 zł co stanowi  

99,29 % . Zobowiązania w rozdziale 80114 wg sprawozdania Rb-28S wynoszą  17 719,10 zł. 

 

 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli 

 

Ogólny plan wydatków  22 779,00 zł – realizacja  7 490,00 zł  stanowi to-   32 88 % planu, 

 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 

 

Na ogólny plan wydatków 120 895,00 zł wykonano w wysokości 120 849,30 zł tj. 99,96 %  

wydatki poniesiono na: zakładowy fundusz  świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów 

i rencistów, wynagrodzenia bezosobowe /komisje egzaminacyjne w związku z awansem nauczycieli/  oraz na 

realizację Projektu -Edukacja pierwszy krok do sukcesu „ środki w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.,5 ust.1 

pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich.  

Zgodnie ze sprawozdaniem  Rb-28S  łączne zobowiązania w dziale 801 na konie roku 2014 

wynoszą 580 778,44 zł. 

 
DZIAŁ 851   OCHRONA ZDROWIA 

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości 74 479,31 zł  wykonano  w kwocie   69 899,25 zł 

tj. 93,85 %. 

 Dochody z roku 2014 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 65 000,00 zł wykonano 

67 875,62 % tj.104,42%  natomiast wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 na plan 74 479,31 zł 

wykonano 69 899,25 zł tj. 93,85 % / po stronie wydatków wprowadzono w roku 2014 środki nie 

wydatkowane w roku 2013 dotyczy to kwoty 9 479,31 zł z tego kwota 534,19 zł to wykonane 

wyższe dochody w roku 2013 oraz kwota 8 945,12 zł to różnica z wykonania w niższej wysokości 

wydatków/. Środki ,których przeznaczenie jest związane z realizacją Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii nie zostały 
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w całości wykorzystane, ale zakładany plan w ramach profilaktyki na rok 2014 został 

zrealizowany. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za rok 2014 . 

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz zwalczania narkomanii w 2014 roku  przekazano dotacje zgodnie z wywołanymi uchwałami 

Rady Gminy oraz podpisanymi umowami dla: 

- Centrum Pomocy Rodzinie,  

- oraz w ramach  ogłoszonego konkursu  ofertowego   -  zgodnie z Ustawą o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwałą Rady Gminy  Nr XXII/189/12 z dnia 

26 listopada 2012 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego na rok 

2014 kwotę  5 000,00 zł przeznaczono na pomoc osobom oraz rodzinom znajdującym się w 

trudnej sytuacji jako  dotację  udzieloną dla stowarzyszeń - dla Banku Żywności  w Koninie 

zgodnie z podpisaną Umową Nr 2/04/2014  z dnia 3 kwietnia 2014 roku. 

Ponadto Komisja stosownie do zapisu w regulaminie oraz zgodnie z programem 

zorganizowała prelekcje w szkołach pod nazwą „Zachowaj trzeźwy umysł” zawierający elementy 

profilaktyki uzależnień, w tym uzależnienia wśród dzieci i młodzieży. W ramach wydatków w 

dziale 851: - zorganizowano kolonie letnie dla 20 dzieci z programem socjoterapeutycznym 

w miejscowości Murzasichle; dofinansowano  pobyt 2 uczestników obozu harcerskiego , 

przygotowano paczki świąteczne dla dzieci. W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii działa punkt 

konsultacyjny w siedzibie Urzędu Gminy czynny kilka razy w miesiącu. W ramach wsparcia 

finansowego  zrefundowano 6 osobom dojazdy do Poradni Terapii Uzależnień. 

 

DZIAŁ 852   POMOC SPOŁECZNA 

Dochody z tego działu zaplanowano uzyskać w wysokości 4 068 985,00 zł, uzyskano                             

3 994 714,19  zł, tj. 98,17  % 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  682 169,95 zł, dotyczą świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.  
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Wydatki w dziale Pomoc Społeczna zaplanowano na kwotę 5 037 481,0 zł, w tym środki 

pochodzące z dotacji   na zadania  zlecone oraz własne. 

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych wyniosły – 4 939 145,17 zł 

tj. 98,05  % z tego  finansowano :  zadania zlecone i własne ,takie jak:   opłata za dom pomocy 

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

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej , zasiłki i pomoc w naturze  zasiłki stałe ,zasiłki i pomoc w naturze  zasiłki celowe i 

okresowe , utrzymanie  Ośrodka  Pomocy Społecznej,  pozostałą   działalność  oraz dożywianie  

uczniów i   dodatki mieszkaniowe. W dziale 852 w ramach Resortowego Programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej zatrudniono asystenta rodziny, gdzie częściowo otrzymano 

dotację od Wojewody na dofinansowanie zadania własnego gminy. 

W dziale 852 na koniec roku 2014  zobowiązania wynoszą 43 206,21 zł/ sprawozdanie Rb-28S/. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ  

POMOC SPOŁECZNA 

Ogólnie z pomocy społecznej w  roku 2014 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu 

na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało  320  rodzin. 

ROZDZIAŁ 85202    opłata za dom pomocy społecznej, kwota świadczeń – 88 065,37 zł  tj. 99,73 

%      liczba osób  - 4      liczba świadczeń – 43  

ROZDZIAŁ 85201   ujęto w planie wydatków kwotę 2 000,00  zł na zakup usług w Placówkach 

Opiekuńczo-Wychowawczych. 

Rozdział 85204 – na plan 14 000,00 zł wydatkowano kwotę 13 363,24 zł na zakup usług / 

współfinansowanie gmin w kosztach pobytu dziecka w rodzinach zastępczych. 

Rozdział 85205-  na plan  2 000,00 zł  wydatkowano  499,94 zł. 

Rozdział 85206 –Wspieranie rodzin-  przy współudziale środków z dotacji celowej otrzymanej z 

budżetu państwa, zatrudniono asystenta rodziny w ramach resortowego programu wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej- wykonanie wydatków  97,46 %. 

ROZDZIAŁ 85212   

Wydatki łączne w w/w rozdziale wniosły  -    3 499 861,90 zł, w tym w § 2910 zwrot nienależnie 

pobranych świadczeń oraz w § 4580 pozostałe odsetki od nienależnie pobranych świadczeń oraz 

odsetki wypłacone jako należne z tytułu pobierania  świadczeń od zasiłków dla opiekunów 

zgodnie z art.2 ust.3 przywrócony ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów Dz.U.z 2014 roku poz.567 z dnia 30 kwietnia 2014 roku. 

 

łączna liczba świadczeń      -  19 476                       liczba rodzin  - 739 

w tym między innymi wydatkowano na: 
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     zasiłki rodzinne 

Kwota świadczeń- 1 113 242,00  zł              Liczba świadczeń – 11 085 

 dodatki  do zasiłków rodzinnych 

Kwota świadczeń  - 488 493,60 zł             Liczba świadczeń - 5486    

 zasiłki pielęgnacyjne 

Kwota świadczeń – 392 445,00  zł             Liczba świadczeń  - 2 565 

  świadczenia pielęgnacyjne 

Kwota świadczeń  - 170 654,00 zł             Liczba świadczeń   - 228   

Dodatek do świadczeń –   specjalny zasiłek opiekuńczy kwota 19 240,00 zł.  

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 

Kwota świadczeń –   74 000,00  zł                        Liczba świadczeń  - 74        

   świadczenia  z   funduszu    alimentacyjnego  

Kwota świadczeń – 334 282,92 zł                   Liczba świadczeń  - 946 

Zasiłek  dla opiekunów  kwota świadczeń – 650 243,60 zł / pomniejszona o kwotę zwrotów 

nienależnie pobranych świadczeń z roku bieżącego o 415,90 zł /    liczba świadczeń – 1327 

Odsetki od zasiłków dla opiekunów  kwota – 22 217,72 zł. 

Ponadto odzyskano  nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie 14 378,03  zł z tego: 

-  z roku bieżącego  -4 749,90  zł   ( na pomniejszenie wydatków roku bieżącego) 

-  z lat ubiegłych  -   8 624,52 zł   ( odprowadzone do WUW) 

oraz odsetki od tych świadczeń odprowadzone do UW w wysokości  1 013,70  zł  

                   

Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanej zaliczki alimentacyjnej  w roku 2014  

wynosiły łącznie 219,29 zł z tego do: budżetu państwa przekazano 109,65 zł oraz dla jst 109,64 

zł. 

Dochody z tyt. wpłat od komorników wyegzekwowanego funduszu alimentacyjnego wyniosły – 

33 705,61 zł w tym: dochody gminy wierzyciela – 7 570,02 zł, dochody gminy dłużnika  - 

5 261,52 zł, dochody budżetu państwa – 20 874,07 zł, 

-dochody z tytułu odsetek od  świadczeń  z funduszu alimentacyjnego to kwota   4 476,88 zł oraz 

koszty upomnienia od dłużników 40,00 zł. 

Dane zgodne ze sprawozdaniem  Rb-27ZZ oraz Rb-27S. 

ROZDZIAŁ 85213 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  świadczenia z 

pomocy społecznej    kwota 20 981,93 zł tj. 98,92 %,   

ROZDZIAŁ 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE 

I RENTOWE  
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Zasiłki celowe i pomoc w naturze, –    ogólna kwota wydatkowana to 305 924,03 zł, 

Zasiłki celowe – 210 000,00 zł, zasiłki okresowe – 95 924,03 zł 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 

Kwota świadczeń –  94 405,78 zł  - 95,50% planu w tym 769,60 zł dodatek energetyczny.   

ROZDZIAŁ 85216  -  Zasiłki stałe :  kwota świadczeń -   143 159,28  zł  97,56 % wykonania 

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej  

kwota wydatkowana   -  542 977,48 zł  tj -  99,06  % 

ROZDZIAŁ 85295      Pozostała działalność   

Łączna  kwota wydatkowana  -  190 429,73  zł  z tego: dożywianie dzieci  kwota  144 695,73 zł  

oraz zasiłki dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne kwota wydatkowana 

to 45 600,00  zł oraz zakup materiałów i wyposażenia kwota 134,00 zł. 

DZIAŁ 854   -   Edukacyjna opieka wychowawcza   

Dochody zaplanowano na kwotę 191 402,00 zł, wykonanie to kwota 183 980,05 zł   to  dotacja 

celowa na zadania własne gminy z przeznaczeniem  na pomoc materialną  dla uczniów – 

stypendia oraz zakup podręczników dla uczniów. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 270 863,00 zł  wykonano 260 262,93 zł  tj. 96,09  % finansując z 

tego:  stypendia dla uczniów w kwocie 194 864,79 zł tj. 96,33 %,/z uwzględnieniem 

dofinansowania do zadania środków własnych zgodnie z art. 128 ustawy o finansach 

publicznych/ , zakup podręczników dla uczniów  kwota  34 971,55 zł/  wydatek pokryty w całości 

z budżetu państwa/ oraz kwota  30 426,59  zł przeznaczono  na  utrzymanie świetlic  szkolnych. 

Zobowiązania zgodnie z Rb-28S wynoszą  2 344,34zł. 

DZIAŁ 900  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Dochody w dziale 900 zaplanowano uzyskać w wysokości 470 500,00 zł, uzyskano 527 023,32 

zł  tj. 112,01 %  z tytułu wpływów z opłaty produktowej, wpływy pobierane na podstawie Prawa 

Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody wykonane w 94,50 % , wpływy z różnych 

dochodów oraz dotacja  pozyskana w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

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

płatności w ramach budżetu środków europejskich – realizacja projektu w ramach Umowy Nr 

00055-6922-UM1500263/12  działanie „Odnowa i rozwój wsi objętego  Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zagospodarowanie centrum w miejscowości Ziemięcin. 

Wydatki zaplanowano na kwotę 4 098 900,00 zł, wykonano  4 040 873,96 zł, tj.98,58%. 

Finansowano z tego między innymi : oświetlenie ulic, placów  i  dróg, / zostały przeprowadzane 

remonty punktów oświetleniowych, zakup usług z zakresu gospodarki odpadami, pozostałą 

działalność, oczyszczanie miast i wsi, utrzymanie zieleni oraz wydatki na opiekę nad zwierzętami 

bezdomnymi. 
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W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe takie jak: w rozdziale 90015  oświetlenie uliczne 

na plan 54 080,00 zł wykonano 53 631,77 zł , w rozdziale  90002- przeprowadzono rekultywację 

składowiska odpadów w miejscowości Zielonka, w rozdziale 90095wykonywano takie zadania 

jak – Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadlno, Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Ziemięcin, Zagospodarowanie centrum miejscowości w Racięcinie oraz budowa 

placu zabaw w Wierzbinku  przy współudziale środków pozyskanych w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 

pkt.3 oraz ust.5 i 6 ustawy lub o płatności w ramach budżetu środków europejskich .Na zadania 

inwestycyjne typu Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadlno, Zagospodarowanie centrum 

miejscowości w Racięcinie zaciągnięto kredyt na pokrycie wydatków własnych a na udział 

środków z zewnątrz zaciągnięto pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie. 

 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 z wpływu w rozdziale 90019 §0690 przeznaczone zostały na wydatki  w dziale 

010 -01010  dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jako dotacje 

do zakupu przydomowych oczyszczalni ścieków zrealizowano wydatek  w wysokości 13 000,00 zł  

oraz zakup usług - szkolenia oraz prelekcje z zakresu ochrony środowiska zrealizowano w 

wysokości 2 119,24 zł / wydatkowana kwota łączna zgodnie z załącznikiem Nr 5 w wysokości 

15 119,24 zł  czyli do kwoty uzyskanej z wpływów  na podstawie Prawa Ochrony Środowiska 

art.402 ust.4-6. 

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska  

 Art.402 ust.4-6 

 

Dział Rozdział § Treść 
Plan na 

 2014  r. w zł 

Wykonanie w 

2014 r. w zł 

   

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        

16 000,00 

 

15 119,24 

 90019  Wpływy związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar  za korzystanie ze środowiska 16 000,00 
15 119,24 

  0690 Wpływy z różnych opłat 

wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i 

krzewów, oraz za składowanie i 

magazynowanie odpadów 16 000,00 

15 119,24 

 

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  

2014 r. w zł 

Wykonanie w 

2014 r. w zł 

010   Rolnictwo i Łowiectwo 13 000,00 13 000,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i 

sanitacyjna wsi  
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  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  13 000,00 

 

 

 

13 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska 3 000,00 

 

2 119,24 

 90095  Pozostała działalność 
 

 

  4300 Zakup usług pozostałych 
3 000,00 

2 119,24 

 

 W ramach dochodów pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określono: 

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 2013 roku poz.1399 ze zm./ 

  

 

Dział Rozdział § Treść 
Plan na  

2014 r. w zł 

Wykonanie za 

rok 2014 

750            

              Administracja  publiczna 40 000,00 

 

6 900,00 

 75023  Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 
 

 

  3020 

4010 

4040 
4110 

4120 

4210 
4300 

4440 

 

Wynagrodzenie  osobowe pracowników , dodatkowe wynagrodzenie 

roczne ,odpis na zakładowy fundusz świadczeń oraz pochodne od 
wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się czynnościami z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zakup materiałów i 

wyposażenia, zakup usług pozostałych 

 

40 000,00 

 

 

6 900,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
430 000,00 

   430 000,00 

 90002  Gospodarka odpadami 

 

 

 

  4300 Zakup usług pozostałych 

430 000,00 
  430 000,00 

    Razem  dz. 750 i 900  
470 000,00 

   436 900,00 

 

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 roku 2014 - 43 374,90 zł z tego 6 900,00 zł przeznaczono z opłat 

brakująca kwota to 36 474,90 zł pokryta z dochodów własnych oraz koszty odbioru i 

zagospodarowania odpadów łącznie 468 848,45 zł z tego 430 000,00 zł pokryto z opłat kwota 

brakująca w wysokości 38 848,45 zł oraz kwota dopłat w wysokości 17 886,00 zł  zgodnie z 

Uchwałą o zastosowaniu dopłat pokryta została z dochodów własnych gminy. Z analizy 

dochodów i wydatków wynika iż wpływy nie pokrywają kosztów dlatego też do Rady Gminy 

złożony został wniosek o podwyższenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
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DZIAŁ 921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Wydatki w dziale 921 na  plan 508 150,00 zł  wykonanie wynosi 506 631,97zł tj. 99,70 %, z tego  

kwota 452 481,97 zł to środki przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowych 

instytucji kultury- z przeznaczeniem na funkcjonowanie bibliotek oraz Gminnego Ośrodka 

Kultury na terenie gminy Wierzbinek wykonanie kształtuje się w wysokości 99,67 % ,ponadto w 

rozdziale 92120  została zaplanowana dotacja na prace konserwatorskie zabytków oraz wydatki 

majątkowe na Modernizacje świetlicy w miejscowości Słomkowo. 

DZIAŁ 926   KULTURA FIZYCZNA  

Dochody w dziale  to wpływy z różnych dochodów.  

Wydatki w dziale 926  zaplanowano na  kwotę 239 210,90 zł wykonanie  wynosi 223 837,77  zł – 

93,57 % to koszty utrzymania pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych , utrzymanie 

obiektów sportowych typu: hala sportowa w Boguszycach, boisko Orlik oraz boisko sportowe w 

Chlebowie, zakup energii, gazu, ubezpieczenia. 

 Zobowiązania niewymagalne wynoszą  5 630,84  zł. 

 

Analiza  wykonania dochodów, wydatków ogółem oraz wydatków majątkowych na przełomie      

               lat 2006 -2014 przedstawiamy poniższe dane. 

Wykonanie  DOCHODÓW ZA LATA 2006-2014 

                 Lata   Plan Wykonanie % 

2006  15 211 282,57 15 336 176,74 100,82 

2007  16 433 861,00 16 402 100,57 99,8 

2008  18 655 282,53 19 120 866,00 102,49 

 w tym środki z UE 188 945,53 145 127,73 76,81 

2009  19 909 387,03 20 541 190,88 103,17 

 w tym środki z UE 1 703 292,03 1 702 456,30 99,95 

2010  21 952 851,88 22 299 335,30 

 

101,58 

 w tym środki z UE 482 371,55 641 648,89 133,02 

2011  23 623 643,50 23 680 759,53 100,24 

 w tym środki z UE 1 712 978,50 1 959 446,09 114,39 

2012  27 444 569,27 27 825 623,95 101,39 



 

28 

 w tym środki z UE 3 954 897,27 4 198 648,55     106,17 
 

2013  25 206 970,12 24 939 176,02 98,94 

 w tym środki z UE 1 623 739,99 1 504 796,98 92,67 

2014  26 324 598,52  26 309 270,43 99,94 

 Środki   z UE 1 686 769,58 1 702 147,37 100,92 

 

 

W latach 2008-2014 pozyskane środki zewnętrzne na realizację projektów z art.5  wynosiły łącznie 

11 854 271,91 zł. 

Wykonanie WYDATKÓW  ZA LATA 2006-2014 

    Lata   Plan Wykonanie % 

2006 17 506 498,57 16 899 559,49 96,53 

2007 16 796 861,00 16 033 338,81 95,45 

2008 19 600 282,53 18 963 071,86 96,74 

2009 21 504 387,03 20 578 724,39 95,69 

           2010 26 495 128,88 24 982 447,67 

94,29 
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          2011 28 309 643,50 27 644 157,48 97,65 

          2012 31 400 569,27 30 736 908,92 97,89 

         2013 26 449 370,12 25 338 493,94 95,80 

        2014  27 612 198,52 27 035 216,59  97,91 
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Wykonanie   WYDATKÓW  majątkowych    ZA LATA 2006-2014 

    Lata   Plan Wykonanie % 

2006 3 156 505,00 2 975 074,50 94,25 

2007 2 707 204,00 2 568 315,60 94,86 

2008 4 007 600,00 3 833 890,02 95,66 

2009 5 052 700,00 4 659 759,12 92,22 

           2010 7 968 590,00 6 917 010,56 
 

86,8 

           2011 9 043 308,70 8 659 737,48 95,76 

         2012 9 972 908,00 9 926 480,65 99,53 

        2013 4 668 770,00 4 096 569,72 87,74 

       

         2014 5 570 066,00 5 530 934,24 99,3 
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Realizując budżet Gminy Wierzbinek w roku 2014  wykonywano zadania, od których 

zależy zaspakajanie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy, prawidłowe funkcjonowanie 

jednostek administracyjnych, a także realizowano zadania majątkowe. Szczegółowy opis 

realizowanych dochodów, wydatków oraz zadań majątkowych kwotowo i procentowo 

przedstawiono w załącznikach  Nr  1,2,3  do niniejszego sprawozdania opisowego w postaci 

tabelarycznej, gdzie przy dochodach i wydatkach uwzględniono jako dodatkową 

informację wykonanie za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 roku. 

W trakcie roku dokonywano korekt szacunkowo dochodów, co wynikało z urealnienia ich 

faktycznego wykonania, kwota zwiększeń rozdysponowana została przede wszystkim na 

wprowadzenie i zwiększenie już istniejących zadań inwestycyjnych oraz dofinansowanie 

niezbędnych wydatków bieżących. W trakcie roku 2014 lokowano wolne środki zgodnie z 

upoważnieniem Rady Gminy Wierzbinek. 

W roku budżetowym 2014 realizowano zgodnie z założeniami programy wieloletnie wynikające 

z Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2014-2022 

  SSttoossoowwnniiee  ddoo  aarrtt..226699  ppkktt..33    pprrzzeeddssttaawwiiaamm  rreeaalliizzaaccjjęę    ii  ssttooppiieeńń  zzaaaawwaannssoowwaanniiaa    pprrooggrraammóóww    wwiieelloolleettnniicchh,,  kkttóórraa  

pprrzzeebbiieeggaałłaa  zzggooddnniiee  zz  wwpprroowwaaddzzoonnyymm  ppllaanneemm  ffiinnaannssoowwyymm  

Wydatki majątkowe w ramach programów, projektów lub zadań  
związanych z programami realizowanymi z udziałem środków ,o 

których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku 

Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Sadlno-Wzrost  

atrakcyjności  miejscowości 

poprzez  zagospodarowanie  

centrum miejscowości. 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2014-
2015 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano  w latach 

2014-2015  łączne  nakłady  planowane  w kwocie 

539 045,00 zł  z tego w roku  2014 – 205 045,00 zł   oraz 

w 2015- 300 000,00 zł . Zadanie realizowano przy udziale 

środków unijnych stosownie z  podpisaną Umowę o 

przyznanie pomocy Nr 00056-6922-UM1500266/12 z dnia 

22.10.2012 roku w ramach działania „Odnowa i rozwój 

wsi „. W dniu 28 marca 2014 roku na XXXIV sesji Rady 

Gminy przedsięwzięcie przeniesione zostało  do realizacji 

w roku 2014 jako zadanie majątkowe – jednoroczne . W I 

półroczu 2014 został ogłoszony przetarg na wykonanie 

zadania ,które  ukończono w II półroczu 2014. Na 

realizację przedsięwzięcia zaciągnięto kredyt w banku na 

wkład własny/ kredyt w wysokości 440 000,00 zł/ oraz  

Gmina skorzystała z możliwości finansowania 

wyprzedzającego -  pożyczka z BGK. W wysokości 

500 000,00 zł. 

 

Zagospodarowanie centrum 

miejscowości Racięcin -

Wzrost  atrakcyjności  

miejscowości poprzez  

zagospodarowanie  centrum 

miejscowości. 

Urząd Gminy 
w 

Wierzbinku 

2014-
2015 

Okres realizacji  przedsięwzięcia  zaplanowano :  na lata 

2014-2015 , łączne  nakłady    w kwocie 421 000,00 zł  z 

tego w roku w  roku 2014 - 100 000,00 zł   oraz w 2015- 

300 000,00 zł . Zadnie realizowano zgodnie  podpisaną  

Umowę o przyznanie pomocy Nr 00052-6922-

UM1500063/12 z dnia 22.10.2012 roku w ramach 

działania „Odnowa i rozwój wsi „.W dniu 28 marca 2014 

roku na XXXIV sesji Rady Gminy  przedsięwzięcie 
przeniesione zostało do realizacji w roku 2014 jako 

zadanie majątkowe – jednoroczne . W I półroczu 2014 
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został ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Zadnie 

ukończono w roku 2014 przy udziale kredytu na wkład 

własny / kredyt w wysokości 257 000,00 zł/ oraz  Gmina  

skorzystała z możliwości finansowania wyprzedzającego -  

pożyczka z BGK. W wysokości 397 156,03 zł. 

 

 

 
Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/316/14  w dniu 28 marca 2014 do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej wprowadzone zostało przedsięwzięcie pod nazwą : Budowa kanalizacji w miejscowości Sadlno na lata 
2015-2017, łączne nakłady finansowe na zadaniu to kwota 500 000,00 zł, z określonym limitem na rok 2015 w 
kwocie 150 000,00 zł, w roku 2016 – 150 000,00 zł oraz na rok 2016 kwota  200 000,00 zł, limit zobowiązań 
500 000,00 zł. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podsumowując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek  za rok 2014    

należy stwierdzić iż wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na  poziomie 99,94%, 

natomiast wydatki przedstawiają się na poziomie 97,91%. 

 Zgodnie z załącznikiem Nr 3 Wykaz zadań majątkowych planowane wydatki to kwota 5 570 066,00 zł 

wykonanie to kwota  5 530 934,24 zł co stanowi 99,30 %. 

 Jako Gmina na dzień 31 grudnia  2014 roku posiadaliśmy  zobowiązania  w łącznej kwocie 784 175,17 zł  

/ dane  zgodne  ze sprawozdaniem Rb-28S/. 

Rozchody gminy w roku 2014  wynosiły 2 010 000,00  zł to raty kredytów zaciągniętych przez gminę w 

Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu ,BRE Banku w Kaliszu oraz w Banku Spółdzielczym w 

Wierzbinku .W uchwale budżetowej w załączniku  Nr  4 został ustalony plan przychodów w kwocie  

62 400,00 zł, który ,został zwiększony Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/315/14  z dnia 28 marca 2014 

roku o kwotę :  902 000,00 zł / wolne środki /, 1 700 000,00 zł  jako kredyt długoterminowy na realizację 

zadań z majątkowych z udziałem środków unijnych oraz o kwotę 2 130 038,00 zł  jako kwota pożyczki 

na wyprzedzające finansowanie zadań majątkowych , na które Gmina posiadała podpisane umowy na 

dofinansowanie środkami  unijnymi czyli łącznie przychody wynosiły 4 794 438,00 zł. W trakcie roku 

budżetowego 2014 przychody zostały zweryfikowane po przetargach zadań majątkowych i zmniejszono 

na dzień 31 grudnia 2014 do kwoty 3 297 600,00 zł, przychody z podziałem to:  62 400,00 zł  ze spłat 

pożyczki udzielonej ze środków publicznych, 902 000,00 zł – wolne środki, 1 000 000,00 zł –kredyt 

długoterminowy oraz kwota 1 333 200,00 zł , kwota pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie 

zadań majątkowych. Należy w tym miejscu dodać iż z planowanego kredytu długoterminowego w 

wysokości 1 000 000,00 zł wykorzystano kwotę kredytu w wysokości 980 000,00 zł, a z planowanej 

kwoty pożyczki  1 333 200,00 zł na wyprzedzające finansowanie wykorzystano 1 332 897,17 zł. 

Planowany deficyt budżetu na koniec 2014 roku  to kwota   1 287 600,00   zł, a zgodnie z wykonaniem  

to kwota 725 946,16   zł , /dane zgodne ze sprawozdaniem  Rb-NDS  za rok 2014/. 

 



 

33 

Kwota zadłużenia na 31 grudnia 2014 r to  11 662 897,17  zł co stanowi 44,33 % wykonanych 

dochodów . Zadłużenie stanowią pożyczka w BGK  na wyprzedzające finansowanie 1 332 897,17 zł, 

kredyty:  w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego   Poznaniu – 660 000,00 zł,  w  BRE  Banku  w Kaliszu 

kwota  1 190 000,00  zł  oraz w Banku Spółdzielczym w Wierzbinku kwota  4 000 000,00 zł ,3 500 000,00 

zł oraz 980 000,00 zł z roku 2014.Dane zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z, w którym wykazano również 

poręczenia i gwarancje w wysokości 2 033 702,69 zł, zgodnie  z podjętą Uchwałą Rady Gminy Nr 

XXIX/242/13 z dnia 12 września 2013 roku oraz podpisaną Umową Poręczenia z dnia 17 lutego 2014 

roku. Umowa poręczenia obejmuje zabezpieczenie spłaty pożyczki wraz z odsetkami udzielonej przez 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej przez Miejski Zakład 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi z przeznaczeniem na dofinansowanie realizowanego 

projektu” Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”.  

Ponadto  z  należności  finansowych  długoterminowych  kwota 187 200,00 zł to pozostała  do  spłaty  

udzielona  pożyczka  zgodnie z Umową pożyczki Nr 1/12/12/  z dnia 3 grudnia 2012 roku. Na koniec 

okresu sprawozdawczego środki  finansowe pozostałe na koncie  /zgodnie    ze   sprawozdaniem   Rb-ST / 

to kwota  1 635 589,47  zł w tym:  subwencja oświatowa  na  miesiąc  styczeń  2015  roku  w  wysokości   

536 508,00 zł   oraz kwota 7 421,50 zł  jako kwota należna z rozliczenia dotacji do zwrotu do Urzędu 

Wojewódzkiego. 

Wójt Gminy Wierzbinek, jako organ wykonawczy przedkładając Wysokiej Radzie sprawozdanie 

 z wykonania Budżetu  za rok 2014  wnosi o uznanie, iż budżet został wykonany prawidłowo, a za tym 

mogą świadczyć realizacja dochodów na poziomie 99,94 % oraz  wydatki  na poziomie 97,91 %, pomimo 

dość trudnego okresu w gospodarce finansowej w kraju. 

Oceniając wykonanie dochodów i wydatków za w 2014  roku można stwierdzić  iż pomimo różnych 

trudności ogólnie gospodarka finansowa gminy Wierzbinek  przebiegała celowo i racjonalnie, a spłata 

zadłużenia odbywała się  terminowo., Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za 

rok 2014 sporządzono na podstawie następujących sprawozdań rocznych : Rb-27ZZ,Rb-27S,Rb-28S,Rb-

N,Rb--Z,Rb-NDS,Rb-34,Rb-PDP  oraz Rb-50. 

 

 

 

                                                                                                         Wójt Gminy Wierzbinek 

 

                                                                                                                 /  Paweł Szczepankiewicz / 

 

      

Załączniki  do sprawozdania opisowego za 2014 rok                                                            

- Wykonanie dochodów – tabelarycznie  

- Wykonanie wydatków – tabelarycznie  

       -      Zestawienie  zrealizowanych wydatków majątkowych   


