
                                                                                                            Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr  29  /14 
                                                                                                             Wójta Gminy z dnia  5  sierpnia 2014  roku           
     
                                                                                                                                              

INFORMACJA  OPISOWA  O PRZEBIEGU  WYKONANIA BUD ETU   GMINY   WIERZBINEK ZAŻ  
I  PÓ ROCZE   2014  roku Ł

zakres oraz  forma zgodna  z art.266 Ustawy o Finansach Publicznych  z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
 / Dz.U.z 2013 roku poz.885 /  oraz  z Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek Nr XLI/261/2011  z dnia 

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 XXXIII/303/14  w dniu  20  stycznia  2014 r. Uchwalono wówczas: 

Dochody – na kwotę  25 616 097,00 zł

Wydatki – na kwotę  24 038 497,00 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota zadłużenia Gminy na dzień 01.01.2014 roku to kwota 11 360 000,00 zł  do spłaty w roku  

2014 zaplanowano raty w łącznej wysokości 1 640 000,00  zł. W trakcie  okresu sprawozdawczego  

Gmina  zaplanowała  kredyt w wysokości   1 700 000,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 2 130 038,00 

zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz  inwestycje, na które Gmina posiada  

podpisane umowy o przyznanie pomocy w ramach działania na odnowę i rozwój wsi.

Zadłużenie gminy  na dzień 30 czerwca 2014  roku wynosi po uwzględnieniu spłat 10 540 000,00 

zł  /długoterminowe/   dane   zgodne  ze  sprawozdaniem  Rb-NDS  i   Rb-Z  .  Ponadto  po  stronie  
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przychodów  kwota 62 400,00 zł to zaplanowane do spłaty raty udzielonej pożyczki wykonanie w  

I półroczu 15 600,00zł  / pozostało do spłaty 234 000,00  zł/.

Nadwyżka budżetu na początku roku 2014 po stronie planu to kwota  1 577 600,00 zł zł,  a na 

30 czerwca 2014  roku zgodnie z Uchwałą  Nr XXXIV/315/14 z dnia 28 marca 2014 wystąpił  

deficyt w kwocie 3 154 438,00zł  , środki na pokrycie deficytu przedstawiają się następująco:  902  

 000,00  zł  to  wolne  środki  jako  nadwyżka  środków  pieniężnych  na  rachunku  bankowym  

/wprowadzone  po stronie przychodów budżetu Uchwałą Rady Gminy  w dniu 28  marca 2014 roku  

oraz   kwota   3 830 038,00 zł  to  zaplanowany  kredyt   długoterminowy  łącznie  z  pożyczką na  

wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  

/  Uchwała  Rady  Gminy  Wierzbinek   Nr  XXXIV/313/14  z  dnia  28  marca  2014  roku  w  sprawie  zaciągnięcia  

długoterminowego  kredytu  bankowego/  z  przeznaczeniem  na  sfinansowanie  zadań  współfinansowanych  w  ramach  

Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na,  które  Gmina  posiada  podpisane  umowy  na  dofinansowanie,  opinia  

pozytywna  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0950/15/5/Ko/2014  z dnia 6  

maja 2014 roku -  uruchomienie kredytu  zaplanowano w II półroczu 2014 oraz Uchwała Rady Gminy Wierzbinek  Nr  

XXXIV/314/14 z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach  

PROW  na lata 2007-2013 z podziałem na przedsięwzięcia takie jak: Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku,  

Zagospodarowanie centrum w miejscowości Sadlno oraz Zagospodarowanie centrum w miejscowości Racięcin. Opinia  

pozytywna  Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0950/16/5/Ko/2014  z dnia 6  

maja 2014 roku   dotyczy pożyczki na Zagospodarowanie centrum w miejscowości Racięcin, opinia pozytywna  Składu  

Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w Poznaniu Nr SO-0950/17/5/Ko/2014  z  dnia 6 maja 2014 roku  

dotyczy pożyczki na Zagospodarowanie centrum w miejscowości Sadlno oraz opinia pozytywna  Składu Orzekającego  

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0950/18/5/Ko/2014  z dnia 6 maja 2014 roku   dotyczy pożyczki  

na Budowę kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku/.

 Zgodnie z danymi  zawartymi w sprawozdaniu Rb-NDS, na 30 czerwca 2014 roku  nadwyżka  

budżetu wynosi  2 677 340,58 zł.  Wykonane dochody bieżące przewyższyły zrealizowane wydatki  

bieżące o kwotę  1 893 593,23 zł.

DOCHODY

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

13 855 268,47 zł co stanowi 52,39 % planu rocznego wynoszącego 26 448 456,31 zł.

Plan dochodów budżetu  wzrósł od 1 stycznia 2014 roku o kwotę  832 359,31 zł .  

Dochody bieżące na zaplanowaną kwotę na 30 czerwca 2014 roku -  21 802 581,31 zł wykonano 

12 565 702,56  zł  tj.  57,64  %,  a  dochody  majątkowe  na  plan   4 645 875,00  zł  wykonano 

1 289 565,91  zł tj. 27,76  %. 
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WYDATKI 
Plan wydatków budżetowych po zmianach wg stanu na 30 czerwca 2014 roku wyniósł 

29 602 894,31 zł i w stosunku do uchwały budżetowej  wzrósł o kwotę 5 564 397,31  zł.

Na zwiększenie planu wydatków budżetowych miały wpływ: 

zwiększenie  lub  zmniejszenie budżetu    o kwotę  4 662 397,31  zł

dodatkowo wprowadzono do budżetu  wolne środki  -  902 000,00 zł 

Ogółem wydatki budżetu Gminy na dzień 30.06.2014 roku zaplanowane na kwotę      

29 602 894,31  zł  zostały wykonane w wysokości  11 177 927,89  zł  stanowią  37,76  % planu z  

tego:  wydatki   bieżące  na  plan   20 907 401,31  zł  wykonano  10 672 109,33   zł  tj.  51,05  %,  

a wydatki majątkowe na plan  8 695 493,00 zł wykonano w wysokości  505 818,56  zł  tj. 5,82 %.

Wydatki majątkowe w znacznej części zaplanowano do realizacji na II półrocze 204 roku.

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 392 026,58 392 026,58 100

750 75011 Administracja publiczna 79 001,00 38 352,00 48,55

751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 260,00 630,00 50,00

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

852 85212
Pomoc Społeczna (świadczenia rodzinne ,św.  
z funduszu alimentacyjnego oraz składki na  
ubezpieczenie)

3 082 649,00 1 921 000,00 62,32

852 85213
Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow.za  
osoby pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społecznej)

9 687,00 3 680,00 37,99

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 151,00 94,62 1,84

852 85295 Pomoc Społeczna (pozostała działalność -  
dożywianie) 16 723,00 13 523,00 80,86
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Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
WYDATKI

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/

199 315,00 99 659,00 50,00

80104
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin/związków gmin/

36 239,00 18 120,00 50,00

852 85206
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin/związków gmin/

27 039,00 27 039,00 100
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Dział Rozdział Rodzaj wydatków Plan w zł Wykonanie w 
zł %

010 01095 Rolnictwo -zwrot  podatku akcyzowego 392 026,58 392 026,58 100

750 75011 Administracja publiczna 79 001,00 38 352,00 48,55

751 75101
Urzędy naczelnych organów władzy  
państwowej, kontroli i ochrony prawa 
(aktualizacja rejestru wyborców)

1 260,00 315,00 25,00

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

852 85212 Pomoc Społeczna- świadczenia  rodzinne  
świadczenia z fun. alim. 3 082 649,00 1 661 345,22 53,90

852 85213
Pomoc Społeczna (skł. na ubezp. zdrow. za  
osoby pobierające niektóre świadczenia z  
pomocy społ.)

9 687,00 1 353,60 13,98

852 85215 Dodatki mieszkaniowe 5 151,00 94,62 1,84

852 85295 Pomoc Społeczna (pozostała działalność -  
dożywianie) 16 723,00 8 200,00 49,04



Dział Rozdział Rodzaj dotacji Plan w zł Wykonanie w zł %

852 85213

Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin/związków gmin/

7 030,00 5 670,00 80,65

85214
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin/związków gmin 

47 516,00 28 000,00 58,93

85216
Dotacje celowe otrzymane z 
budżetu państwa na realizację 
własnych zadań bieżących 
gmin/związków gmin

69 080,00 65 300,00 94,53

85219 Ośrodki Pomocy Społecznej dotacja 
celowa – 76 152,00 40 530,00 53,22

85295 Pozostała działalność dotacja na 
dożywianie 37 100,00 37 100,00 100

854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 
dotacja celowa -  stypendia 83 396,00 83 396,00 100,00

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych  gminy środkami z innych źródeł

§ Rodzaj dofinansowania Plan w zł Wykonanie 
w zł %

6290

Środki na dofinansowanie własnych 
inwestycji- dofinansowanie do Stacji 
Uzdatniania wody w Zaryniu zgodnie z 
podpisaną Ugodą

2 789 400,00 0 0

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 
finansowej udzielonej między jst na 
dofinansowanie własnych zadań 
inwestycyjnych
Droga Zaryń – Zamość  Umowa Nr 64/2014

86 000,00 0,00 0

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  płatności w ramach budżetu środków europejskich. W § 2007, 2008, 2009,6207,6209, 
6298  po  stronie  dochodów w łącznej  wysokości  1 671 209,50  zł   ,  wykonanie  w  kwocie  – 
1 492 111,64   zł   z   tej  kwoty   -  wpłynęły  środki   z  realizacji  zadania  w dziale   754-75412  
Wyposażenie strażnicy OSP w Synogaci – wpływ kwoty  25 000,00 zł, w dziale 754-75412  kwota  
500 000,00 zł na zadanie   Przebudowa i rozbudowa budynku strażnicy OSP wraz z infrastrukturą  
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towarzyszącą w Morzyczynie-zadanie zrealizowane w roku 2013,  w dziale 801 – 80103 , 80104 i  
80195 realizowane były i są Projekty:  Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia  
wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek,  Radosny Świat Przedszkolaka w gminie  
Wierzbinek oraz Edukacja pierwszy krok do sukcesu  na plan łączny 696 209,58 zł wpłynęły środki  
w łącznej wysokości 696 163,88 zł,  w dziale 900- 90095 w ramach Umowy o przyznanie pomocy  
na  projekt  Zagospodarowanie  centrum  miejscowości  Ziemięcin  wpłynęły  środki  w  wysokości  
270 940,91 zł  dane zgodne z  załącznikiem Nr 1 do informacji.

Dofinansowanie zadań bieżących i  inwestycyjnych / w tym na zakupy inwestycyjne/ gminy 

środkami w ramach Programów finansowanych ze środków unijnych.

Lp. Rozdział § Plan w zł Wykonanie w 
zł Zadanie

1. 75412 2008 25 000,00 25 000,00 Doposażenie strażnicy OSP –  
zadanie zrealizowane w roku 2013

2. 6298 500 000,00 500 000,00
Przebudowa i rozbudowa budynku 
strażnicy OSP wraz z infrastrukturą  
towarzyszącą w Morzyczynie-
zadanie zrealizowane w roku 2013

3. 80103

2007 278 936,80 278 936,80 Projekty : Przygotowanie oddziałów 
przedszkolnych do świadczenia  
wysokiej jakości usług edukacyjnych  
w gminie Wierzbinek, 

2009 49 224 14 49224,14
6207 255 403,75 255 403,75
6209 45 071,25 45 071,25

7. 80104
2007 21 719,73 21 719,73

Radosny świat przedszkolaka w 
gminie Wierzbinek2009 3 403,91 3 403,91

8. 80195
2007 36 082,50 36 043,65

 Edukacja pierwszy krok do sukcesu.2009 6 367,50 6 360,65

10. 90095 6298 450 000,00 270 940,91 Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Ziemięcin

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 2014  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

Miasto 

Sompolno
80103 2310 11000,00 3 186,14 Dotacja celowa na dofinansowanie  

oddziałów przedszkolnych

3Miasto 80104 2310 12 000,00 1 901,62 Dotacja celowa na dofinansowanie  
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3 Koło przedszkola

Ponadto w ramach  ogłoszonego konkursu  ofertowego -  zgodnie z Ustawą o działalności pożytku  

publicznego i  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  2014   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  zgodnie  z  podpisaną Umową Nr  

2/04/14  z dnia 03 kwietnia 2014  roku   a także stosownie do warunków określonych w uchwale  

Rady Gminy zaplanowano  dotację w wysokości 40 000,00 zł , na finansowanie  rozwoju sportu  

przez Gminę Wierzbinek.  W wyniku ogłoszonego konkursu na realizacje zadania publicznego w  

zakresie  rozwoju  sportu  na  terenie  gminy  Wierzbinek  podpisano  umowę  z  klubem  piłkarskim  

„ Górnik Wierzbinek”.

REALIZACJA  ZADAŃ  SOŁECKICH 

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

I półroczu 2014 do realizacji  Rad Sołeckich przeznaczono kwotę  84 000,00   zł:  na zadania z  

zakresu: remont dróg oraz zakup kamienia i żużla , dofinansowanie zakupów dla : Ochotniczych  

Straży Pożarnych ,oświaty ,pozostałej działalności oraz zakup usług z oświetlenia ulicznego.

 Wydatki  zaplanowane w wysokości  – 84 000,00 zł   wykonane zostały w kwocie  26 017,00   zł   co  

stanowi  30,99 %.

SZCZEGÓ OWA REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUD ETOWYCH WŁ Ż  

POSZCZEGÓLNYCH DZIA ACH KLASYFIKACJI BUD ETOWEJ PRZEDSTAWIAŁ Ż  

SI  NAST PUJ CO:Ę Ę Ą

DZIAŁ 010    ROLNICTWO I  ŁOWIECTWO

Dochody  w tym dziale  uzyskano  w 17,81 %   na plan  3 392 626,58 zł  zrealizowano w kwocie 

604 313,98 .  Są to  -  dochody z najmu i dzierżawy,   dotacja celowa z przeznaczeniem na  zwrot  

podatku  akcyzowego  oraz   środki  na  dofinansowanie  własnych  inwestycji  gmin  oraz  wpływy  

majątkowe  z  tytułu  odpłatnego  nabycia  prawa  własności  ,  dane  zgodne  z  zał.  Nr1/,  

Należności   niewymagalne   w dziale  010 wynoszą   na  30  czerwca 2014  -   3 894,05 zł  oraz  

wymagalne 1 000,00 zł.                              
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Wydatki  w tym dziale wykonano  w  8,30   % planu. Finansowano  następujące zadania: 

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 nie wykonano żadnego zadania – uruchomione zostały procedury przetargowe. 

Ponadto w rozdziale 01095 po stronie wydatków utworzono § 2910 oraz 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 § 4260  i 4300 wykonanie przekracza 50%  

wydatków  z  uwagi  na  wyższe  wydatki  za  energię  i  konieczność  zakupu  usług  pozostałych.  

Zobowiązania  w  dziale  010  na  30  czerwca  2014  wynoszą  2 349,69  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 500     HANDEL

Wydatki   zaplanowane  z przeznaczeniem na   koszty związane  z   utrzymaniem  targowiska.

DZIAŁ 600    TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody z  tego działu to  dotacja z Urzędu Województwa Wielkopolskiego  – na przebudowę  dróg  

gminnych   dojazdowych  Zaryń  –  Zamość,   która  zostanie  przekazana   po  realizacji  zadania  

zgodnie z podpisaną umową Nr 64/2014  z dnia 3 marca 2014 roku. 

Wydatki w tym dziale zaplanowane na kwotę 562 840,00 zł, wykonano w kwocie 156 806,78 zł tj.  

27,86 % planu.  Zaplanowano do finansowania  głównie:

odśnieżanie  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  oraz  wydatki inwestycyjne – Budowa dróg i chodników, 

opracowanie  dokumentacji   na drogi gminne oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dróg gminnych. 

Zobowiązania w dziale 600 na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą 3 635,60 zł.

DZIAŁ 630     TURYSTYKA 
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W dziale tym nie planowano dochodów, a wykonanie to wpływy z różnych dochodów, natomiast  

wydatki  zaplanowano na  zakup energii oraz usług pozostałych.  Zobowiązania w dziale 630 na  

dzień 30 czerwca 2014 nie występują.

DZIAŁ 700  GOSPODARKA MIESZKANIOWA  

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości   322 268,00 zł,  uzyskano 20 341,12   zł  tj.  6,31 % 

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  w  I  

półroczu  2014 ogłoszono  dwa  przetargi  podczas  ,których  zgłosił  się  jeden  nabywca.W 

ramach  działu  700  pozyskano  dochody  z  pozostałych  odsetek  oraz  wpływy  z  różnych  

dochodów. 

Wydatki w  tym  dziale  zaplanowane  na  kwotę   289 240,00 zł wykonano   150 565,12   zł, tj.  

52,06% /w § 4170, 4210,4260,4300,4430,4610 /  wydatki  przekraczają  50 %  z uwagi na wyższe  

opłaty za  energię, opłacenie w § 4430 ubezpieczenia za cały rok w miesiącu czerwcu 2014 roku,  

zakup  oleju  opałowego  ,  opłaty  sądowe  dokonywane  podczas  przeprowadzania  procesu  

komunalizacji  oraz  wyceny  majątku  wykazanego  do  sprzedaży.   Ponadto  środki  z  tego  działu  

przeznaczono  na:  -  pomiary  i  podkłady  geodezyjne   związane  z  komunalizacją  oraz  obsługą  

budynków  komunalnych,  -opracowanie  projektów  decyzji  dotyczących  warunków  zabudowy,  

zaplanowano odszkodowanie  za grunty  przeznaczone pod drogę gminną .  
Zobowiązania w dziale 700  na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą   3 579,96  zł.

DZIAŁ 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

W  dziale  tym zaplanowano wykonanie  usług obejmujących   wykonanie  analiz  i  ekspertyz  pod  

potrzeby  wykonaniem  Studium wykonalności .  

DZIAŁ 750     ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody zaplanowano w kwocie  151 301,00 zł, a wykonano 79 366,75 zł tj.  52,46  % planu.

Na te dochody składają się:

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

wpływy z różnych dochodów i dochody w § 2360.

Należności pozostałe na 30 czerwca 2014 w dziale 750 wynoszą 32 100,00 zł.

Wydatki w dziale Administracja Publiczna przedstawiają się następująco:
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Na ogólną kwotę wydatków  2 890 150,60   zł,  wykonano  1 324 260,57   zł tj.   45,82% planu,  

z czego finansowano:

a) Radę Gminy –  pokrywając  

z tego diety radnych  podróże służbowe, napoje  oraz zakupy materiałów i wyposażenia.

b) Urząd  Gminy –łącznie  z  

dotacją na płace i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone przeznaczono 

kwotę 2 662 970,60zł, wykonano na kwotę                        1 207 604,57zł  tj. 45,35 % 

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,  

Wyższy procent wykonania w  § 4270 i 4300  plan zostanie zweryfikowany w II półroczu 2014 .

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

Modernizację archiwum w Urzędzie Gminy. Załącznik Nr 3 do informacji

c)  Pozostała działalność  oraz  promocja gminy -  kwota  planu -   81 580,00  zł  wykonanie  

46 953,62  zł  tj.  57,56  %  wykonania  to przede wszystkim  wydatki na :

promocję gminy,  wydane -  Sygnały Wierzbinka, 

różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów),- wykonanie 62,70%

wydatki na zakup: usług, materiałów papierniczych i wyposażenia wykonanie -64,93%,

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego/ wykonanie w 55,36 % to opłaty komornicze /  

wyższe  wykonanie  z  uwagi  na  sukcesywne  wysyłanie  tytułów  wykonawczych  na  zaległości  

podatkowe, różne opłaty i składki (WOKISS, Wielkopolska Wschodnia)- wykonanie  62,11 %    / 

część  składek  opłacona  za rok /.
Zobowiązania w dziale 750  na dzień 30 czerwca 2014  wynoszą   40 963,58 zł.

DZIAŁ 751  URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

Dochody w  dziale 751  zaplanowano uzyskać w wysokości  18 079,00 zł, uzyskano 17 449,00 zł tj.  

96,52 %  jest  to:  dotacja   na  prowadzenie  stałego  rejestru  wyborców  oraz  na  Wybory  do  

Parlamentu Europejskiego.  

Wydatki w dziale  tym wykonano w  94,77 % . 
Zobowiązania w dziale 751na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą   315,00  zł.
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DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody  w   dziale 754  w roku budżetowym 2014  zaplanowano w wysokości 525 000,00 zł .

 W § 2008 stosownie  do podpisanej   Umowy o przyznanie  pomocy Nr 01323-6930-UM1540630/12 na  

operację z  zakresu małych projektów w ramach działania 413 – Wdrażanie  lokalnych strategii  rozwoju  

objętego PROW na lata 2007-2013 z przeznaczeniem na Wyposażenie strażnicy OSP w Synogaci  wykonano  

zadania w roku 2013 zaplanowano i  otrzymano  kwotę   25 000,00 zł  ,  w § 6298 w ramach Umowy o  

przyznanie pomocy – Odnowa i Rozwój wsi zaplanowano i otrzymano środki na zadanie wykonane w roku  

2013  jako  Przebudowa  i  rozbudowa  budynku  strażnicy  OSP  wraz  z  infrastrukturą  towarzyszącą  w  

Morzyczynie oraz wpływ z różnych dochodów.

Dochody osiągnięto w wysokości  525 720,00  zł tj. 100,14 % planu.

Wydatki  zaplanowano  w  wysokości   192 900,00  zł  ,   wykonano   61 018,86  zł tj.   31,63 % 

finansując z tego:

Komendę Powiatową Policji – zaplanowano zakupy materiałów i wyposażenia,  

 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, wykonanie w 59,84 %  - wypłacony  

ekwiwalent za grudzień 2013 roku.

- zakup energii w remizach, 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,

- zakup  usług  pozostałych,  na  naprawę  samochodów  i motopomp,  badania  techniczne,  

utrzymanie porządku w OSP, wykonanie w 53,41%,

- zakup usług remontowych , zakup usług zdrowotnych ,różne opłaty i składki 

W dziale tym  zaplanowano również  wydatki inwestycyjne polegające  na modernizacji  

strażnic OSP  Boguszycach, 

Ponadto w dziale tym zaplanowano wydatki na Obronę  Cywilną  oraz Zarządzanie Kryzysowe. 
Zobowiązania w dziale 754  na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą  12 742,17  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  7 632 823,00 zł,  wykonano  3 810 735,30 zł tj.  

49,93 %, w tym:
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Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. Podatek  

ten jest pobierany przez Urząd Skarbowy.

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 47,99  %,  powyżej  

50%  plan wykonano  w zakresie :    podatku od nieruchomości, podatku  rolnego  oraz odsetek.

W rozdziale 75615 w § 0500 zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27 z urzędu skarbowego występują  

dochody  minusowe  w kwocie  331 397,00 zł  jako  dochody  należne   dla  Urzędu Skarbowego w  

Koninie.

Na plan: w rozdziale 75615  w  kwocie –  2 982 700,00   zł,  wykonanie wynosi  1 431 519,10  zł 

tj.47,99%, 

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  847 200,00  zł, wykonano 563 155,77 zł tj.  66,47 % w tym: najwyższy wskaźnik wykonania  

zrealizowano  w  podatku  od  nieruchomości  ,rolnym,  w  podatku  od  spadków  i  darowizn,  od  

czynności cywilnoprawnych oraz z różnych dochodów.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst - na plan 2 054 680,00  zł wykonano 1 037 472,45 

zł jest to –50,49 %.  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 1 lipca do dnia 31 grudnia.  Wpływ opłaty   nastąpił  w lipcu 2014 roku i w §0460 wykonanie na  

koniec   lipca  wynosi  114,38%  wg  obecnego  planu,  oraz  wpływ  opłaty  za  gospodarowanie  

odpadami  komunalnymi  wprowadzony  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   470 000,00  zł  wykonanie  na  30.06.2014  to  217 131,80  zł  co  stanowi   46,20%.  

Należności z tytułu gospodarki odpadami to kwota 264 964,00 zł w tym wymagalne 42 804,00 zł.  

Ponadto w §0490 zaplanowano 2 000,00 zł opłaty planistycznej wykonanie 1 950,82 zł oraz opłaty  

za zajęcie pasa w wysokości 10 000,00 zł wykonanie 14 024,93 zł. 

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

47,78% i  68,45%.

Udziały gmin  w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –  na plan  1 746 243,00 zł,  

wykonano  777 153,35  zł tj 44,50 % planu w tym:   

    -  Podatek dochodowy od osób fizycznych  –  wykonanie  44,3 % 

    -  Podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie  58,9  %  planu,
12



   

 należności wymagalne przedstawiają się jak niżej : 

  Od osób prawnych:  

w  podatku od nieruchomości    -   1 003 093,30  zł , w tym zabezpieczone hipoteką 739 350,60 zł

           w podatku rolnym – 2 465,50 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 1 730,50 zł,

          w  podatku  leśnym    -   475,80 zł , w tym zabezpieczone hipoteką 221,10 zł, 

 Od osób fizycznych Od osób fizycznych : 

            podatek od nieruchomości  -  51 526,32 zł, w tym zabezpieczone hipoteką 343,85 zł,

            podatek rolny     -   66 989,31 zł ,w tym zabezpieczone hipoteką  20 299,42 zł,

            podatek leśny  -  519,61 zł,

           od środków transportowych –   17 836,20 zł

           w podatkach od spadków i darowizn –  1 975,00  zł,

           w podatku od czynności cywilno- prawnych – 1 237,00zł,

           w podatku opłacanym w formie karty podatkowej  -  2 561,00 zł 

          z wpływów z innych lokalnych opłat  kwota -  42 804,40 zł,       

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

Należności  niewymagalne  na 30 czerwca 2014 roku w dziale 756 wynoszą łącznie z odsetkami 

2 743 019,18  zł,  bez odsetek  jest to kwota -  2 373 964,18 zł ,  natomiast  nadpłaty  wynoszą

   1 168,95 zł.

Należne odsetki od zaległości w podatku wynoszą:

- od osób fizycznych   85 055,00 zł
- od osób prawnych 284 000,00 zł

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

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

podatkowe  przenoszone  są  do  ewidencji  zaległości-  należności  zabezpieczonych  hipotecznie  na  

nieruchomościach.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą:

- od nieruchomości od osób fizycznych  i prawnych 633 587,75  zł
- w podatku rolnym od osób prawnych i fizycznych                             156 229,51 zł
- od środków transportowych od osób fizycznych  i prawnych 62 986,58 zł

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

            od osób fizycznych                                                         31 633,65 zł

      od osób prawnych                                                                                     155 751,72 zł   

Z tytułu umorzenia  zaległości podatkowych w podatkach oraz odsetek  

od osób fizycznych jest to kwota                3 096,00 zł
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DZIAŁ 757     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Dochody w tym dziale nie były planowane.

Wydatki zaplanowano na kwotę  430 000,00 zł wykonano w wysokości  210 600,39 zł tj. 48,98  %,  

stanowią  one odsetki  od zaciągniętych  oraz od zaciąganych kredytów  

 oraz  koszty  prowizji  od  zaplanowanego  kredytu  w  rachunku  oraz  od  kredytu  i  pożyczki  na  

wyprzedzające finansowanie projektów w ramach środków unijnych  w zaplanowanej  wysokości  

łącznej   3 830 038,00 zł  zgodnie z Uchwałami  Rady Gminy Wierzbinek.   

DZIAŁ 758    RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę  9 314 725,00 zł, wykonano  5 403 661,66 zł, tj. 58,01 

%.  Na dochody wykonane   składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej  -  wykonanie –   3 942 656,00  zł 

- część równoważąca subwencji ogólnej  - wykonanie – 170 832,00 zł, 

- część wyrównawcza subwencji ogólnej  wykonano – 1 281 276,00  zł,

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

8 897,66 zł,

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

Publicznych/ środki w wysokości  162 122,00 zł / to rezerwa ogólna i  celowa /.

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 2014  roku.

Dochody 

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

Plan    –    20 000,00 zł           Wykonanie   –    10 473,60  zł

Wydatki 

§ 4220 – zakup żywności dla dzieci w przedszkolu

                Plan   –    20 000,00 zł                Wykonanie  -   10 473,60  zł
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Dochody w dziale Oświaty zaplanowano uzyskać w kwocie  1 019 110,73  zł, uzyskano  869 957,03 

zł  tj. 85,36 % planu to dochody  planowane i uzyskane  z tytułu:

 - wpłat  rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu, wpływy z różnych dochodów, dochody z najmu,  
zaplanowane  środki  na Projekt  systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  
„Edukacja  pierwszy  krok  do  sukcesu”,  dofinansowanie  Projektu  w  ramach  Programu  
Operacyjnego Kapitał  Ludzki   Umowa POKL.09.01.01-30-031/11-00  z  dnia 15 września 2011  
roku – projekt pod nazwą – „Radosny świat przedszkolaka w gminie Wierzbinek”, dotacja celowa  
dla oddziałów przedszkolnych i przedszkola oraz środki z przeznaczeniem na realizację programu  
pod  nazwą  :  Przygotowanie  oddziałów  przedszkolnych  do  świadczenia  wysokiej  jakości  usług  
edukacyjnych w gminie Wierzbinek,  

Wydatki w ramach tego działu zaplanowano w wysokości 10 385 638,13 zł  wydatkowano w 

I półroczu  5 086 524,26  zł tj. 48,98 %, które przeznaczono na utrzymanie: szkół podstawowych,  

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

zespołu  ekonomiczno-administracyjnego,  na  dokształcanie  i  doskonalenie  nauczycieli  oraz  

pozostałą działalność oraz realizację programów  systemowych.

 Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe     

Ogólny plan wydatków w rozdziale Szkoły Podstawowe  to  4 977 115,55  zł wykonanie to kwota 

2 663 945,96 zł co stanowi   53,52  % planu.

Na poszczególne  szkoły  przypada:                 

Szkoła Plan Wykonanie Wykonanie w %

SP w Morzyczynie  902 707,00 487 189,67 53,96

SP w Sadlnie 1 269 784,00 679 750,36 53,55

SP w Tomisławicach        896 813,00 467 887,74 52,17

SP w Zakrzewku 881 174,00 464 473,04 52,71

SP w Zaryniu  1 023 637,55 561 645,15 54,86

Wykonanie wydatków powyżej  50,00 %  nastąpiło w §4270 z uwagi na konieczność zakupu usług  

remontowych  oraz nieznacznie w § 4010 i 4110. 

Ponadto w ramach wydatków  inwestycyjnych  zaplanowano w § 6050 kwotę 3 000,00 zł w ramach,  

których zaplanowano i wykonano  dokumentację  pod budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej.
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 Rozdział   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.

W  rozdziale  80104  w  ramach  Projektu  -  Program  Operacyjny  Kapitał  Ludzki   Umowa  
POKL.09.01.01-30-031/11-00  z dnia 15 września 2011 roku – projekt pod nazwą –Radosny świat  
przedszkolaka w gminie Wierzbinek wydatki wykonane w 100% z uwagi na zakończenie projektu ,z  
kolei  w  rozdziale  80103  w  roku  2014  nastąpi  realizacja  nowego  programu  pod  nazwą  :  
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w  
gminie Wierzbinek,  /w ramach programów  dokonane zostaną  zakupy  pomocy dydaktycznych  
oraz wyposażenia w II półroczu 2014/.

Szkoła/  oddział  

przedszkolny
Plan Wykonanie Wykonanie w %

 Morzyczyn 101 571,45 51 636,94 50,83

 Sadlno 135 898,82 70 721,45 52,03

 Tomisławice      136 592,45 78 160,34 57,22

 Zakrzewek 60 453,91 31 906,96 52,77

 Zaryń  89 940,91 46 760,77 51,99

Programy współfinansowane środkami z art.5 w rozdziałach 80103,80104
Nazwa programu Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w %
Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do 

świadczenia wysokiej jakości usług  

edukacyjnych w gminie Wierzbinek
628 635,94 0,00 0

Radosny świat przedszkolaka w gminie  

Wierzbinek
25 123,64 25 123,64 100

Rozdział 80110 – Gimnazja

Ogólny plan wydatków to kwota   2 663 378,00  zł wykonanie to kwota 1 400 442,37 zł tj.52,58% 

planu, z czego  przypada na:

Gimnazjum Plan Wykonanie Wykonanie w %

GM w Boguszycach 1 051 439,00 554  818,95 52,76

GM w Morzyczynie  1 611 939,00 845 623,42 52,46
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Wyższy procent wykonania nastąpił w  § 4110- składki na ubezpieczenie  i 4210  w związku  z  

zakupem  węgla. 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Na ogólny plan wydatków w kwocie   688 051,46 zł wydatki wykonano w wysokości  262 201,81 zł 

co  stanowi 38,11  % 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  324 036,00  zł  - wydatki wyniosły  147 519,44  zł co stanowi  45,53 % 

W rozdziale  tym w §  4210,  4400  i  4480 wykonanie  jest  wyższe  od  50  % z  uwagi  na:  zakup  

materiałów i wyposażenia , opłacenie podatku od nieruchomości za cały rok. 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie  nauczycieli

Ogólny plan wydatków  22 779,00   zł – realizacja   2 200,00 zł co stanowi  9,66  % planu,

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na ogólny plan wydatków  105 335,00 zł wykonano w wysokości  89 868,05  zł tj. 85,32 %  wydatki  

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

wysokości  - 75% oraz zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe,  w rozdziale 80195 zaplanowano  

do realizacji   Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki –„Edukacja  

pierwszy krok do sukcesu”- realizację zakończono w I kwartale 2014.

Zobowiązania w dziale 801  na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą  48 900,93 zł.

DZIAŁ 851   OCHRONA ZDROWIA

Dochody to wpływy z różnych dochodów w wysokości 124,04 zł,

Wydatki tego działu zaplanowano w wysokości  74 479,31 zł  wykonano  w kwocie   39 897,04 tj.  

53,57 %. Z planu 74 479,31 zł  kwota 65 000,00 zł  jest  zgodna z planowanym wpływem po stronie  

dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i  przeznaczona  została na przeciwdziałanie  

alkoholizmowi i narkomanii, o kwotę  9 479,31 zł zwiększono plan wydatków  w rozdziale 85154  

Uchwałą Rady Gminy Nr  XXXV/351/14 z dnia 26 czerwca  2014 roku o środki niewykorzystane w  

roku budżetowym 2013  tj. wyższe dochody o kwotę 534,19 zł oraz wykonane niższe wydatki o kwotę  

8 945,12 zł

Zobowiązania w dziale  851na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą  793,78  zł i wymagalne 3,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii za I półrocze 2014  roku

W ramach  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz 

Zwalczania  Narkomanii  w  I  półroczu 2014 roku  przekazano  dotacje  zgodnie  z  wywołanymi 
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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 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 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 .

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

w ramach wydatków w dziale 851:  - prelekcje pod nazwą –„ Bezpieczne wakacje”, „ Zachowaj  

trzeźwy umysł”, gdzie zakupiono materiały pomocnicze , w dniu 7 lipca 2014 podpisano umowę na  

zorganizowanie  kolonii  letnich  dla  20  dzieci  z  programem  socjoterapeutycznym  w Ośrodku 

Kolonijnym  w  miejscowości  Murzasichle  oraz  w  ramach  profilaktyki  zakwalifikowano  dwóch  

uczestników z terenu naszej gminy z Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. J. Korczaka  w Koninie  

na  obóz  w  Pobierowie.  Realizując   zadania  w  ramach  regulaminu  w  niektórych  paragrafach  

przekroczono 50 % wykonania.

DZIAŁ 852     POMOC SPOŁECZNA  

Dochody z  tego  działu  zaplanowano  uzyskać  w  wysokości  3 411 627,00  zł, uzyskano 

2 158 508,67  zł, tj.   63,27 % planu, w tym uzyskano: 

- dotację na realizację zadań zleconych i własnych 

- wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze 

- 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   625 579,18  zł, dotyczą świadczeń  z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Wydatki w  dziale  Pomoc  Społeczna  zaplanowano  na  kwotę   4 395 123,00   zł,  w  tym  środki  

pochodzące z dotacji   na zadania  zlecone oraz własne w kwocie  3 378 127,00  zł.

Wydatki zrealizowane zarówno z dotacji, jak i środków budżetowych wyniosły -  2 319 541,68 zł tj.  

52,78 % 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  

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 celowe i okresowe, utrzymanie  Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostałą  działalność  

oraz dożywianie uczniów i dodatki mieszkaniowe.
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DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Ogólnie z pomocy społecznej w I półroczu  2014 r. w ramach zadań zleconych i własnych, bez  

względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania skorzystało z pomocy 264  rodziny.

 Na rok 2014 zaplanowano środki  zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu  

rodziny  i  systemie  pieczy  zastępczej,  wydatki  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.

Rozdział 85202     opłata za dom pomocy społecznej  

kwota świadczeń       - 35 312,71 zł       liczba osób  -4      liczba świadczeń –19

rozdział 85204 – rodziny zastępcze   na plan 9 000,00 zł wykonanie wynosi 60,63 % w ramach tego  

planu  współfinansujemy  pobyt  dziecka w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo wychowawczej,

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny-  ośrodek pomocy społecznej zatrudnił  asystenta  rodziny w  

ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej ,

Rozdział 85212  

Wydatki łączne w w/w rozdziale wniosły  - 1 667 509,69  zł

łączna liczba świadczeń      -    9 545              liczba rodzin  - 672

w tym:    a) zasiłki rodzinne: kwota świadczeń -  558 201,00  zł,   Liczba świadczeń  -    5555

b) dodatki  do zasiłków rodzinnych: Kwota świadczeń  -  204 537,00 zł,  Liczba świadczeń-2 563

c) zasiłki pielęgnacyjne: Kwota świadczeń – 199 971,00 zł, Liczba świadczeń -1307

 d) świadczenia pielęgnacyjne: Kwota świadczeń   -  49 420,10 zł  Liczba świadczeń – 74

 specjalny zasiłek opiekuńczy – 9 135,00 , liczba świadczeń – 18,

 e)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

Kwota świadczeń –  28 000,00zł         Liczba świadczeń – 28

- zasiłek dla opiekunów kwota świadczeń – 384 419,20 zł  liczba świadczeń – 639

 f)   świadczenia  z   funduszu    alimentacyjnego   Kwota świadczeń – 161 740,00 zł   liczba 

świadczeń – 462.                 

Ponadto odzyskano  nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w kwocie  -   6 953,76  zł w tym:    -  

z roku bieżącego  -  2 295,00  zł   ( na pomniejszenie wydatków roku bieżącego)

-  z lat ubiegłych  -   4 658,76  zł   (kwota  odprowadzana  do WUW  z tego odprowadzona zgodnie z  

RB-28S kwota 4 404,76 zł oraz do odprowadzenia kwota 254,00 zł,
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oraz odsetki od tych świadczeń odprowadzane do UW  w wysokości –   599,72  zł / w tym w drodze  

21,90zł/  oraz 6,69 zł jako odsetki od nieterminowo przekazanych dochodów do budżetu państwa,  

ponadto w § 4580 kwota 17 976,10 zł to odsetki wypłacone  od zasiłków dla opiekunów.

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

I półroczu 2014 roku,

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

17 518,81  zł w tym: dochody gminy wierzyciela -  3 503,79 zł, dochody gminy dłużnika  -  3 113,96 

zł , dochody budżetu państwa –  10 901,06 zł

-dochody  z  tytułu  odsetek  od   świadczeń   z  funduszu  alimentacyjnego  oraz  koszty   to  kwota  

2 065,64 zł 

ROZDZIAŁ 85213     Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre  

świadczenia pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach  w centrum integracji  

społecznej  wykonanie w kwocie  -   6 800,86 zł

Rozdział 85214

Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wykonanie  

118 642,17 zł ,

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na plan 96 351,00 zł  wykonano    53,56 %,

ROZDZIAŁ 85216  

 Zasiłki stałe  - wykonanie wynosi .  56,31 %.

ROZDZIAŁ   85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 

kwota wydatkowana   - 269 338,58  zł  tj -   49,14 %

/ dofinansowanie w tym rozdziale zadań własnych gminy wynosi po stronie planu 76 152,00 zł/,

ROZDZIAŁ 85295       dożywianie dzieci 

Na plan  113 123,00 zł wykonanie wynosi 83 572,70  zł z tego : dożywianie na plan 96 400,00 zł  

wykonano  75 372,70  zł  tj.78,19  %  planu  oraz  na  zasiłki  dla  niektórych  osób  pobierających  

świadczenia pielęgnacyjne na plan 15 622,00 zł wykonanie wynosi 8 200,00 zł tj.52,49 % planu. 

Zobowiązania w dziale 852 na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą  41 606,17 zł.

DZIAŁ 854   EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody  zaplanowano na kwotę  83 396,00 zł,  otrzymano  dotację  celową  na zadania własne  

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

Wydatki zaplanowano na kwotę 137 847,00 zł  wykonano 92 513,03  zł  tj. 67,11  % finansowano z  

tego:  stypendia  dla  uczniów   plan  w  kwocie  104 246,00  zł  wykonanie  77 527,99zł  -  z  

uwzględnieniem  dofinansowania  do  zadania  środków  własnych  zgodnie  z  art.  128  ustawy  o  
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finansach publicznych oraz kwotę 33 601,00  zł przeznaczono  na  utrzymanie świetlic  szkolnych  

wykonanie w  44,6  %.

DZIAŁ 900   GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody zaplanowano uzyskać w wysokości 491 500,00 zł, uzyskano  281 634,92 zł  tj. 57,3 %  z  

tytułu wpływów pobieranych na podstawie Prawa Ochrony Środowiska art.402 ust.4-6 dochody  

wykonanie    to 22,28 % , wpływy z opłaty produktowej wykonanie  26,26 % oraz wpływy z różnych  

dochodów. W dziale 900 zaplanowano wpływ środków w wysokości 450 000,00 zł  w ramach Umowy o 

przyznanie pomocy Nr 00055-6922-UM1500263/12 z dnia 22  października 2012 roku w ramach działania „Odnowa i  

rozwój wsi” na realizację operacji –Zagospodarowanie centrum w miejscowości Ziemięcin do półrocza 2014  

otrzymana kwota to 270 940,91 zł.

Wydatki zaplanowano na kwotę  4 204 941,00  zł, wykonano  w wysokości 885 902,68 zł, tj.  

21,07%. Finansowano z tego między innymi :

- oświetlenie ulic, placów  i  dróg, /wykonanie w § 4300  wyższe niż 50 % z uwagi na  wyższe  

opłaty za dystrybucję.
W dziale tym zaplanowano w ramach wydatków inwestycyjnych : Zagospodarowanie  centrum miejscowości  

Racięcin , Zagospodarowanie miejscowości Sadlno / na te zadania w I półroczu zostały przeprowadzone  

przetargi i umowy zostaną podpisane na wykonanie zadania w II półroczu 2014 roku / oraz  

Zagospodarowanie centrum miejscowości Ziemięcin kontynuacja zadania z roku 2013, powyższe  zadania  

realizowane są  w ramach podpisanych umów  o przyznanie pomocy i są objęte Programem Rozwoju  

Obszarów Wiejskich. 

  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 wydatki  z zakresu oczyszczania miast i wsi oraz na  szkolenia w zakresie ochrony środowiska. 

Dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska 
 Art.402 ust.4-6

Dział Rozdział § Treść Plan na
 2014  r. w zł

Wykonanie w I 
półroczu2014 r. w 

zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
41 000,00 9 136,02

90019 Wpływy związane z gromadzeniem środków 
z opłat i kar  za korzystanie ze środowiska

41 000,00 9 136,02
0690 Wpływy z różnych opłat

wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i 
krzewów, oraz za składowanie i 
magazynowanie odpadów      41 000,00 9 136,02

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.
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Dział Rozdział § Treść Plan na 
2014 r. w zł

Wykonanie w I 
półroczu 2014 r. w 

zł

900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 36 000,00 6 430,02

4300 Zakup usług pozostałych 36  000,00 6 430,02

900 90095 Pozostała działalność 5 000,00 2 706,00

4300 Zakup usług pozostałych 5  000,00 2 706,00

Zgodnie  z  ustawą  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  oraz  załącznikiem  Nr  10  do  

Uchwały budżetowej na rok 2014 , 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 2012 roku poz.391 ze zm./
 Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej

Dział Rozdział § Treść Plan na 
2014 r. w zł

Wykonanie 
za półrocze 

2014
750 Administracja  publiczna

50 000,00

17 000,00

75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
50 000,00

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

50 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
420 000,00

 

    200 131,80

90002 Gospodarka odpadami
420 000,00

4300 Zakup usług pozostałych
   420 000,00

 Razem  dz. 750 i 900 
470 000,00     217 131,80

Różnicę w wydatkach pomiędzy dochodami pobranymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach a wydatkami  przeznaczonymi  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./  pokryto z  dochodów własnych gminy.
Wydatki z tytułu dopłat zgodnie z Uchwałą Rady Gminy o zastosowaniu  dopłat w I półroczu 2014 wyniosły 
8 736,00zł.
Zobowiązania w dziale 900 na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą  872 653,02 zł.

DZIAŁ 921     KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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Wydatki to plan  474 580,00  zł  wykonanie  291 650,00zł  tj. 61,45 %, z tego  kwota 450 000,00 zł to środki  

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

w wysokości -240 000,00  zł oraz bibliotekę publiczną – 210 000,00 zł /wykonanie kształtuje się w wysokości  

67,5 % i 58,9 % z uwagi na organizowane imprezy w miesiącach maj - czerwiec 2014 roku/, w rozdziale  

92109 zaplanowano wydatki inwestycyjne – Modernizację świetlicy w Słomkowie wykonanie 24,21 %.

 DZIAŁ 926   KULTURA FIZYCZNA 
Wydatki w tym dziale zaplanowano na  kwotę  288 221,69 zł wykonanie  wynosi  117 657,90 zł to jest 40,82  

%-  to  przede  wszystkim  koszty  utrzymania  pracowników zatrudnionych na  obiektach  sportowych  oraz  

utrzymanie  tych obiektów.  W § 4300 wykonanie  przekroczyło 50%  na  zakupach usług  pozostałych. W 

rozdziale 92605  zaplanowano na  zadaniach z zakresu kultury fizycznej w § 2360 dotację celową z budżetu  

jst w trybie art.221 na finansowanie zadań  zleconych. Po rozstrzygniętym   konkursie dotację przeznaczono  

dla klubu sportowego Górnik Wierzbinek, w I półroczu przekazano dotacje w wysokości 25 000,00 zł.

 Zobowiązania w dziale 926 na dzień 30 czerwca 2014 wynoszą  3 519,90 zł.

Podsumowując informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za I półrocze 2014 r  

wykonanie po stronie dochodów zostało zrealizowane na  poziomie 52,39  % ,Natomiast wydatki  

przedstawiają się na poziomie 37,76 %. Procent wykonania   po stronie  wydatków  jest niższy  z  

uwagi na ogłoszone przetargi na część inwestycji  z okresem realizacji  w III kwartale 2014 .
 Zgodnie  z  załącznikiem  Nr3  wykaz  zadań  majątkowych  planowane  wydatki  to  kwota   8 695 493,00zł  

wykonanie to kwota 505 818,56 zł co stanowi 5,82%, / znaczna część inwestycji realizowana będzie w II  

półroczu 2014 roku przy udziale środków z pożyczek  na wyprzedzające finansowanie oraz kredytu. Należy 

również dodać iż na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadaliśmy jako gmina zobowiązania niewymagalne  

zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S w łącznej kwocie 1 031 034,80 zł, w tym  wymagalne zobowiązania w  

kwocie 3,00 zł w dziale 851.. Rozchody gminy w I półroczu 2014 roku wynosiły 820 000,00 zł są to raty  

kredytów  zaciągniętych   w  Banku  Gospodarstwa  Krajowego  w  Poznaniu  ,  Banku  Spółdzielczym  w  

Wierzbinku oraz w BRE Banku Oddział Korporacyjny w Kaliszu. Kwota zadłużenia na 30.06.2014 r to -  

10 540 000,00 zł z tego:  990 000,00 zł   w Banku Gospodarstwa Krajowego Poznaniu, w BRE Banku w  

Kaliszu  kwota  1700 000,00zł  ,w  Banku  Spółdzielczym  w  Wierzbinku  kwota  4 350 000,00  zł  oraz  

3 500 000,00  zł.  Oceniając  wykonanie  dochodów  i  wydatków za  I  półrocze  2014  roku  można  

stwierdzić   iż  pomimo  różnych  trudności  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.
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