Uzasadnienie
DochodyBudżetuGminy żehzków
na rok 2013
na podstawie:
P|andochodówGminyfe|azkówopracowano
- ustawyo dochodachjednosteksamoząduterytoria|nego
- ustawyo podatkachi opłatach
|oka|nych
- ustawyo podatkuro|nymi |eśnym
- informacji
wysokości
subwencjiorazdochodówz tytufu
Ministerstwa
Finansówo projektowanej
w podatkudochodowym
udziałów
od osób fizycznych
- informacji
WojewodyWielkopolskiego
kwotachdotacjina zadaniaz zakresu
o projektowanych
.dministracji
rządowej
'--tformacji
państwao projektowanych
kwotachdotacjina zadania
dysponentów
środkami
budżetu
zlecone
- pzewidywanego
wykonaniadochodówza rok20.|2
W budżecie
20.732.246.zł
Gminyzap|anowano
dochodyw wysokości
wtym:
- dochodywtasnew wysokości5.4o3'245'- zł
- udziały
państwaw wysokości
w podatkachstanowiących
5'697'265'-zł
dochodybudżetu
- subwencje
(część
wyrównawcza
i oświatowa)
w wysokości
7'212.049'-zł
- dotacjece|owena zadaniaz|econez zakresuadministracji
ządowej_ 2.230.238-zł
- dotacjece|owena dofinansowanie
zadańwłasnych
w wysokości189.449.zł
Dział020

Leśnictwo

-

l.000..zł

Rozdz'o2oo1- Gospodarka|eśna
dochodyz tytułu
dzieżawyskładników
majątkowych.
-rozdzia|e tymzap|anowano
Powyższe
dotyczyKołŁowieckich
orazOHZKamień Biematki
Dział700 Gospodarkamieszkaniowa

- l4l.900.-zł

gospodarki
Rozdz.70004- Rożnejednostki
obsługi
mieszkaniowej
Wpływy
z najmudzierŻawy
sk|adników
majątkowych- 120.000.zł
wtym:
- czynszenajmu|oka|i
- 3't.000.mieszka|nych
zł
- czynsze|oka|iuĄftkowych
- 89.000'-zł
Rozdz.70005- Gospodarkagruntamii nieruchomościami
Wpłyłyz op|atza zaząd i użytkowanie
wieczyste - 21.9oo.-d

Dział 750 Administracja publiczna

-

7o.7oo.-zł

Rozdz. 750.t1 - Uzędy wojewódzkie
W rozdzia|etym zap|anowanodotacjęce|owąWWysokości70.700.-zł
( na podstawiepisma WojewodyWielkopolskiegonr FB.l-3110.108.2012.7)
z p|zeznaczeniemna zadania dotyczące:
- UrzęduStanu Cywi|nego
- ewidencji|udności
idowodów osobistych
- Ęestracji podmiotówgospodarczych
- sprawwojskowych
- kosztówutrzymaniapracownikówrea|izujących
wlw zadania.
nział 751 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

l.593.- zł

Powyższedotyczydotacjicelowejz budżetupaństwana zadania bieżącez zakresu
administracjiządowej.
Zgodniez pismem DyrektoraDe|egaturyKĘowego Biura Wyborczegonr DKL-31o1-3ot12
z dnia2.10.2012r'zap|anowanodotacjęce|owąw wysokości'|'593'-złz pzeznaczeniem
na prowadzeniei aktua|izacjęsta|rego
Ęestru wyborców.
Dział 756 Dochodyod osób prawnych, od osóbfirycznych iod innych
jednostek n ieposiadających osobowościprawnej onz wydatki
związanez ich poborem
10.681.610.-zł
- Rozdz.75601' s 0350 - podatek od działa|ności
gospodarczej osób fizycznych
opłacanyw formie kaĘ podatkowej.
10'000.-zł
Wpływyz tego q/tułuzap|anowanona podstawiewykonaniaza 3 kłaftaŁy2o,|2r.
- nodatek od nieruchomości
'-;ochody z tytułutego podatkuzap|anowanezostałyna podstawiestawekwynikającychz
uchwa|yw sprawiestawekpodatkuod nieruchomości
na rok 20't3
a/ od osÓb prawnych 1'479.800.-zł
b/ od osób fl4enych 8.t1.600.- zł
- podatek rolny
Dochodyz tego podatkuzostałyzap|anowanep|zy uwzg|ędnieniu
średniej
ceny skupu żyta
za pierwszetrry kvlartały20.|2r.(zgodniez KomunikatemGUS z 19.10'2012r')oraz ucńwałą
obniżającąw/wcenę
do poziomu50zł/q
Na 20,|3zap|anowanodochodyz tytułupodatkuro|negow kwocie 1.197.ooo..zł
wtym:
od osób prawnyclr51.7oo'- zł
od osób flzyc.znych- 1.145.3oo'-A

- podatek leśny
ceny spzedaży drewna
średniej
Dochodyz tego podatkuzap|anowanopzy uwzg|ędnieniu
za okres pienłszychtrzech kwańałówroku2012 (komunikatPrezesa GUS z dnia 19.1o.2o12r.),
która wynosi 186,42złza 1 m3
podatek|eśnywwysokości
15'300,-zł
W budżeciena2o13r.zap|anowano
wtym:
od osób prawnych - 14.000.- zł
1.300.- zł
odosóbfizycznych - podatek od środkówtransportowych
Dochodyz tytułupodatkuod środkówtranspońowychzap|anowanowg. stawekprzyjętychW
uchwa|ew sprawiewysokościrocznychstawekpodatkuod środkówtranspońowych.
podatkuod środkówtranspońowych
w
W roku 2013 p|anujesię dochodyztytułu
zł
- wysokości 56.t.&45.wtym:
od osób prawnych- 145'472.- zł
od osób ftzycznych- 416.173.- zł
. podabk od spadków i darowizn
Wysokość
tego podatkuzap|anowanona poziomie 10.000.-zł sugerującsię wykonaniem
za okres3 kwańałów2012r.
- podatek od czynnościcywilnoprawnych
Wysokość
tego podatkuzap|anowanona poziomie12o'ooo'-zł
wtym:
od osób flzycznych 90'000'zł
prawnych
od osób
zł
30.000.sugerującsię poziomemwykonaniaza okres 3 kwańałów2012r.
. ptvuYvz opłatyskarbowej
-Kierując
się wykonaniemdochodówza okres 3 fuanałóvv2012r,zap|anowanezostały
Wpły\,vy
z opłatyskańowej w roku2013 na poziomie34.000.-zł.
- wpłyu'yz opłatza zezwolenia na spzedaż alkoholu
Dochodyz tego Ęfułuzap|anowanona poziomie236.000.-złkierującsię wykonaniem
3 kwańałów2012r.
. wpływyz innych lokalnych opłat
Zap|anowanezosta.|yna poziomie509.000.-złi dotycządochodówz tytufuzajęcia pasa drogowego
23.000.-zł oraz opłatyza gospodarowanieodpadamikomuna|nymi
486.000.-zł
w wysokości

- udziaływe wpływachz podatku dochodowego od osób firycznych
Na podstawiepisma MinistraFinansów sT3-4820-9/2012l1374
z dnia 10 pażdziernika2012r
zap|anowanodochodyz tytułuudziałuwe wpływachz podatkudochodowegood osób
fizycznychw wysokości5.6'|4.265.-zł
- udziaływe wpływachz podatku od osób prawnych
Na 2013r.zap|anowano
dochodyz wĄv podatkuna poziomie83.000.-zł.kierującsię
wykonaniemza okres 3 kwańałowb.r'
Dział 758 Rożnerozliczenia

7.292.049..zł

Zgodniez pismemMinistraFinansÓwnr 5T3-4820-9l2o12l,|374
z dnialoJo 2o,|2r
zap|anowanazostałana rok 2o13 subwencjaogÓ|na w wysokości
7.212.049.-zł
- częśćoświatowa
w wysokości
5.455.740.- zł
-częśćwyrÓwnawczawwysokości
1.756.309.- zł
80.000'-zł
-3źzneroz|iczeniafinansowe
W pozycjitej zap|anowanezostałyodsetkiod środkÓwna rachunkachbankowych,
kierującsię wykonaniemza okres 3 kwartałÓwb.r.
-

Dział 801 oświataiwychowanie

125.000.-zł

Rozdz' 80101- Szkołypodstawowe' s 0920 zap|anowanezostałydochodyz tytufu
odsetekod środkÓwna rachunkachbankowychw wysokości8.000.-oraz dochodyz najmu
i dzieżawyskładnikÓwmajątkowych$ 0750 w wysokości
4.000.-zł , kierującsię
wykonaniemza okres 3 kwartałÓwb.r.
Rozdz. 801o4-Pzedszko|a zaplanowanowpływyz tyt.usługw wysokości113.000.-zł
Dział852 Pomoc społeczna

-

2.364.394..zł

Na podstawiepisma WojewodyWielkopolskiego(FB.l-3't10.108.2012J zdnia 19.10.2012r\
zap|anowanodotacjęce|owąna zadaniaz|econew wysokości2'157'945.-d
l 'zeznaeeniem na:
r'źsz,lz- Świadczeniarodzinne,Swiadczeniaz funduszua|imentacyjnego
oraz składkina
ubezpieczenia
emeryta|nei rentowez ubezpieczeniaspołecznego - 2.155.600.-zł
_
r.852,|3 Składkina ubezpieczeniezdrowotneopbcane za osoby pobierająceniektÓreŚwiadczenia
z pomocyspołecznejoraz niektÓreŚwiadczeniarodzinne - 2.345.-zł.
Na podstawiew/wpisma zap|anowanarÓwnieżzostaładotacjace|owa na rea|izacjęwłasnych
zada w kwocie .t89.449.-złz przeznaczeniemna:
r.85213-Składkina ubezpieczeniezdrowotneopłacaneza osoby pobieĘące niektÓreświadczenia
z pomocyspołecznejoraz niektÓreświadczenia
rodzinne- 5.649.-zł
r' 85214- Zasiłkii pomocW naturzeoraz składkina ubezpieczeniaemeryta|nei rentowe -34'000'-zł
r' 85216-zasiłkisia|rg- 55.000.-zł

r. 85219-ośrodkipomocyspo'łecznej- 94.800.Ponadtow rozdz,85219-ośrodkipomocyspołecznejzap|anowanezostałydochody
z tytułuodsetekod Środków na rachunkachbankowychw wysokości
4.000.-zł'
|N rozdz.85228-Usługiopiekuńczeispecja|istyczneusfugiopiekuńcze,kierującsię wykonaniem
rokubieżącego,zap|anowanazostałakwotadochodówna rok 2013 na poziomie3.000.-zł
Rozdz.85212'$2360
dotyczyp|anowanych
dochodów(kwota10.000.-zł|z!/..rea|izacji
zadań z zakresuadministracjiządowej
Dział900 Gospodarka komunalna iochrona środowiska
Rozdz. 90019 - Wpływyiułydatkizuięane z gromadzeniemśrodków
- 54.000.-zł
z opłati kar za korzystanieze środowiska
Wp|ywyz powyższegotytufuzostałyzap|anowanena
podstawieprzewidyivanego
wykonaniaw rokubiężącym.

- 54.000.-

Uzasadnienie
WydatkówBudżetuGminyżebzków
na rok 2013
wykonania
BudżetGminyna rok2013opr€rcowany
zostałna podstawiepzewidywanego
potzebw poszczegó|nych
działach.
zarok2012,z uwzg|ędnieniem
tym:
w wysokości
20.386'796'-w
Na rea|izację
zadańGminyzap|anowano
w budżecie2013r.wydatki
. na zadaniawłasne
18.156.558'zł
- na zadaniaz|econez zakresuadministracji
zł
rządowej2'230,238'podziałp|anowanych
SzczegÓłowy
na 2013r.wydatkówbudżetowych
wg działówi rozdziałów
pzedstawiasię następująco:
k|asyfikacji
budżetowej'
nział 010 Rolnictwoiłowiectwo

.

zł
560.078.-

Wsizap|anowana
zostałakwota
ńzdz. 01010_ |nfrastruktura
Wodociągowa
i sanitacyjnana
wydatkóww wysokości
zł.
273.000.Powyższedotyczygłównie
w wysokości
wydatkówo charaktezeinwestycyjnym
230'000.-zł( budowastudnigĘbinowej
w m.fe|azkówi Pó|koorazsieci
wodociągowej
w Dębe)atakŻeumieszczenia
u|ządzeńw pasiedrogi
- 43.000.-zł
powiatowej
- lzbyrolnicze
Rozdz.01030
W rozdzia|e
tymzostałzap|anowany
wydatek- wpłaty
na r;zeczizb ro|niczych
w wysokości
2o/o
u4skanychwp|ywów
z podatkuro|nego
tj.23,940'-zł'
- 8.000.-zł
Rozdz.01095-Pozostała
dzia|a|ność
(Wydatkizttiązanegłównie
z uczestnictłem
ro|ników
w wystawachro|niczych)'
[.- ał 600 Transport i łączność

zł
3'080.000..

Rozdz.60016gminne
Drogipubliczne
W rozdzia|e
tymzap|anołano
wydatkiw wysokości
złz pzeznaczeniem
3.060.000.na:
- bieżąceutrzymanie
drÓg - 360.000.zł
- wydatkiinwestycyjne
- 2'700.000.zł( pzebudowadrog gminnychw m. fe|azkÓw,
Anie|in,Ko|oniaKokanin,RussÓw,Złtniki
Wie|kie,Go|iszew,RussÓwek)
Rozdz.60017-Drogiwewnętrzne
W rozdzia|e
tymzap|anowano
wydatkiinwestycyjne
w vYysokości
2o.ooo.-z|
(pzebudowadrogiwewnetznejw m' Niedżwiady
orazZborÓw).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

-

121.2o0'-zł

Rozdz' 7ooo4-Różnejednostkiobsługigospodarkimieszkaniowej
W rozdzia|etym zap|anowanowydatkiw wysokości110.000.-złz przeznac,zeniem
na remontmieszkańkomuna|nychoraz wydatkinńęane z ich utzymaniem.
( nakładyinwestycyjne- 60.000.-złdotycząremontubudynkukomunalnego
w m. Ko|oniaSkarszewek40 oraz budowyszambawrazzprryĘczami
kana|izacyjnymi
w m. Jankównr 54 )'
Rozdz.70005Gospodarkagruntamii nieruchomościami
Zap|anowanew tym rozdzialewydatkiw wysokości12.2oo.-złdotycząkosztów
wycen i bieżącegoutzymania nieruchomości.
- 50.000.-zł

Dział 710 Działalność
usługowa

P ązdz.7 1004-P|anyzagospodarowaniaprzestrzennego
Na rok 20.t3zap|anowanokwotę50.000.-zł.zprzeznac'zeniemna wydatkizttiązane
ze zmianamip|anuzagospodarowaniapzestzennego oraz zakupem usług
obejmującychwykonanieekspertyz,opinii.
Dział750 Administracja publiczna

-

2'676.808.-zł

Rozdz. 750,|'|- Uzędy wojewódzkie
Zap|anowanaw tym rozdzia|ekwotawydatkóww wysokości160.700.-zł( w tym
dotacja70'7oo'- zł)pzeznaezona jest na dofinansowaniezadań zleconychza zakresu
administracji rządowej.
Rozdz.75022-Rady gmin (miasti miast na prawachpowiatu)
Na utrzymanieRady Gminy Że|azkówzap|anowanowydatkiw wysokości129.500.-zł
wtym:
zryczałtowane
dietyd|a radnychw wysokości.t18.000.-zł
Rozdz.75o23-Urzędygmin (miasti miastna prawachpowiatu)
Na rok 2013 zap|anowanezosta.|ywydatkina poziomie2.261.608.-zł.
Głównąpozycjąwydatkówsą wynagrodzeniaosobowepracowników- 1.242.000.-zł
Wydatkina wynagrodzeniazap|anowanod|a29 pracownikówUG oraz 5 pracowników
robót publicznych,utltzg|ędniając
4 nagrodyjubi|euszowei odprawę
emeryta|no- rentową.Wydatkio charakteze inwestycyjnym
(170.000..d) dotyczą
wymianysto|arkiokienneji drałiowejw budynkuUG.
Rozdz.75o75- Promocjajednosteksamorząduterytoria|nego
W rozdzia|etym zap|anowanowydatkina rok 2013 w wysokości35.000.-zł
(zakupmateriałówi usługdotyczącychpromocji).
Rozdz. 75095-Pozostaładziała|ność
W rozdzia|etym zap|anowanowydatkina poziomie90.000.-zł
1dotycząone głowniewypłatydiet d|asołtysóworaz wynagrodzeniaagencyjnoprowizyjnezltiązanez poborempodatków.

Dział 751

kontro|ii ochrony prawa ofaz
Urzędy naczelnych organÓw władzypa stwowei,
sądownictwa
1.593..zł

Wwkwotaprzeznaczonaiestnaprowadzenieiaktua|izacjęstałegorejestruwyborcÓwizap|an
zostałazgodniez przyznanądotacją.
Dział754Bezpieczeristwopubliczneiochronaprzeciwpożarowa-121'2o0'.zł
Rozdz.75412- ochotnicze straże pożarne

l r|! -- l-:.l^|.^.A ^^ć
operacylną
wydatki
zostały
zJptanowane
W rozdzia|e-tym
..?*i1l1l.1ić
lv'uuu'- zr

12 jednostekOSP z terenugminyw wvsoKosclI
ustugite|ekomunikacyjne).
Rozdz.75414-obronaŃir." - z.2oO.-z|@aklpenergii,

Dział 757

,. zł
296.000

obsługadługupublicznego

kredytÓwi po.zyczek
Rozdz. 75702- obsługapapierÓWWartościowych,
70.000.-zł
jednośtek
samorządyterytoria|l"g9.
i poŻyczek.
W rozdzia|etym zap|ano*"norwotę odsetekod kredytow
- 226.000.Rozdz. 75704 Wypłatyz tytuiugwarancjii poręczen
cEKo zEL
Dotyczyporęczeniaudzie|onegoprzezGminęd|aSpołki

Dział 758

RÓżne roz|iczenia

-

110.000.- zł

Rozdz. 75818- Rezerwy ogolne i celowe
w rozd ziale tym zaplanowane zostaty rezerwy:
- ogolna W Wysokości 70.000.-zł
- ce|owa na rea|izaqę zadan z zakresL|zarządzania kryzysowego 40.000.-z,t

Dział80{

- 8.190.803.zł

oświataiwychowanie

Rozdz. 80101-Szkoly podstawowe
Na finansowanieszkółpodstawowychzap|anowanazostałakwotawydatków
na poziomie5.195.945-zł.Głównąpozycjęwydatkówstanowiąwynagrodzenia
_ 3'754'272.-zł'
i pochodneod wynagrodzeń
jednostkisystemuoświaty
Dotacjępodmiotowąd|a niepubIicznej
zap|anowano
poziomie
na
497'627'- zł
Wydatkio charakteze inwestycyjnym
w tym rozdzialedotyczątermomodemizacji
szkołw Skarszewiei fe|azkowie(110.000.-zł)
Rozdz. 80104- Pzedszkola
Na wydatkiw ramachtego rozdziafuzap|anowano|wotę 1.252.589.-2ł
w tym międzyinnymi:
-wynagrodzeniai pochodne 7 19.125.-zł
Ponadtow rozdzia|etym zap|anowanazostaładotacjace|owad|a
Miasta Ka|iszwwysokości180.588.-zł(łlrot kosfow dotyczących
dzieci uczęszczającychdo pzedszko|i niepub|icznych
w Ka|iszu)
*
oraz dotacjapodmiotowadla niepublicznejjednostkisystemu
- Stowazyszenie ''Nasze Dzieci,,wBiernatkach,prowadzące
oświaty
oddziałpzedszko|ny- 47.295..zł.
Wydatkio charakterzeinwestyryjnym(40.000.-zł)dotyczązadania
pn. "Budowakompleksuedukacyjno- rekreacyjnegow Kokaninie).
Rozdz.80110-Gimnazja
Łaczne wydatkitego rozdziafuwynoszą1.445.654.-zł
Głównąpozycjęwydatkówstanowiąwynagrodzeniai pochodnewynagrodzeniai pochodne- 1.142.534-zł.
- Stowarzyszenie
jednostkisystemuoświaty
Dotacjad|a niepub|icznej
''NaszeDzieci..wBiernatkach
wynosi109.561.zł
Rozdz' 80113- DowoŹenieuczniów do szkół
Na powyższyce| planujesię kwotę260.000..zł
Rozdz.80146-Doksfałcaniei doskona|enienauczycie|i
W budżeciena rok 2013 zap|anowanokwotę27.850.-zt.
Kozdz'8O195- Pozostaładziała|nośó
W rozdzia|etym zap|anowanowydatkianiązanez odpisem
na ZFŚS emerytówi rencistów-8.765.- zł
Dział85l

ochrona zdrowia

-

- 3.000.-zł
Rozdział85153- Zwa|czanienarkomanii
- 233.000.-zł
Rozdział85't54-Przeciwdziałianie
a|koho|izmowi
Wydatkiw tych rozdziałachp|anowanesą na poziomiep|anowanychdochodów
z tytułuopłatza sprzedaża|koho|u.
Wydatkite rea|izowanesą na podstawie
odrębnieopracowanychprogramów.

236.000'.zł

Dział852

Pomoc apołeczna

-

3.261.8o7..zł

Rozdz.85202- Domypomocyspołecznej
złd|a9 mieszkańców
W rozdzia|e
tymzap|anowano
kwotę260.000.Gminy za pobytw domupomocyspobcznej.
pzemocyw rodzinie
Rozdział85205-Zadaniaw zakresiepzeciwdziałania
5.800-zł
kwotęwydatkóww wysokości
W rozdzia|e
tymzap|anowano
związanychzrea|izaĄązadańwynikających
z ustawyo pzeciwdziałaniu
przemocy
(Dz.U.z 2005r.Nr 180poz 1493).
w rodzinie
Rozdział
85206- Wspieranierodziny
W rozdzialetymzaplanowano
wydatkina poziomie16.000.-zt
z ustawyz dnia
Ww wydatkizlliązanesą z rea|izacją
zadańwynikających
pieczy
zastępczĄ.(Dz.U'z201.|r.
9 czenłrca
2011r.o wspieraniu
rodzinyi systemie
. nr'149poz887).
Rozdz.85212-Swiadczeniarodzinne, świadczenia
z f. a|imentacyjnego
orazskładkina ubezpieczenia
emeryta|ne
i rentowez ubezpieczenia
społecznego'
W budżecienarck2o12zostałyzap|anowane
wydatkiw wysokości
2.'|60.1
00.-zł.
Rozdz'85213-składkina ubezpieczeniezdrowotne
op|acaneza osobypobieĘąceniektóre
świadczenia
z pomocyspobc,znąorazniektóreświadczenia
rodzinne.
poziomie
zosta'|y
zap|anowane
na
9.407.-zł
_ Zasiłkii pomocWnatuŻeorazskładkina ubezpieczenia
Rozdz'85214
i rentowe
emeryta|ne
poziomie
W rozdzia|e
zł
tymzap|anowane
zostały
wydatkina
134.000.Rozdz.852
15- Dodatkimieszkaniowe
p|anujesię
Wypłaty
dodatkówmieszkaniowych
ze środków
własnych
na poziomie
30.000.zł
Rozdz.85216Zasiłkistałe - 77.000.-zł
Rozdz.85219ośrodkipomocyspołecznej
W budżeciena rok2013zap|anowano
wydatkina utŻymanieośrodka
w wysokości
447'2oo.-zł.
Rozdz'85228Usługiopiekuńczei specja|istyczne
usługiopiekuńcze
Na wydatkiandąanez wĄrłusfugamipzeznac,zasię kwotę43.300.-zł
- 79.000.-zł
Kozdz.85295Pozostała
działa|nośó
W rozdzialetymujętowydatkina :
- dożywianie
w wysokości
66.000.-zł
- pracespo'lecznie
użyteczne
w wysokości
13.000..zł
Dział853 Pozostałezadaniaw zakresiepolitykispołecznei
Rozdz.85395- Pozostała
działa|ność
W rozdzlaletymzaplanowano
wydatkizviągane
z funkcjonowaniem
GCl.

-

2.000.-zł

55.000..zł

Dział854 Edukacyina opieka wychowawcza
Rozdz'85412-Ko|oniei obo4 oraz inneformywypoczynkudzieci i młodzieży
szko|nej,a takżeszko|eniamłodzieży.
W rozdzialetym zaplanowanodofinansowaniewypoczynkudzieci
I młodzieży
w wysokości
5.000.-zł
Rozdz'85415-Pomoc materialnadIauczniÓw
W rozdzia|etym zap|anowanostypendiad|a uczniÓw i studentÓw
40.000..zł.orazpomocd|a uczniÓw o charakteze
w wysokości
- 10.000.-zł
materia|nym
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdz. 90002-Gospodarkaodpadami- 514'50o.-zł
w tym:wydatkizuięane z rea|izacjąustawyo utzymaniu czystości
i poządkuw gminach486.000.-zł
Rozdz, 90003-oczyszczanie miast i wsi _ 2.000.-zł
pązdz.90004-Utrzymaniezie|eniw miastachi gminach- 10.000'-zł
'-"lzdz.90005-ochrona powietza atmosferycznegoi k|imatu-2o.ooo,-zł
- 30.000.-zł
Rozdz.900't3- Schroniskadla aivierząt
Rozdz. 90015-oświet|enie
u|icplacÓw i drÓg - 700.945.-zł
- ,|0'000.-zł
Rozdz. 90095-Pozostaładziała|nośÓ

Dział921 Ku|turai ochronadziedzictwanarodowego

1.287'44'5..zł

-

523.000.-zł

W dzia|etymzap|anowana
zostaładotacjapodmiotową
d|a:
- Gminnego
ośrodka
Ku|turyw wysokości
180.000.zł
- Bib|ioteki
w wysokości
270'000,-zł
Pozostałe(głowne
) pozycjewydatkÓwto:
- dotacjacelowana finansowanie
zada(tzleconychstowazyszeniom
w wysokości
20'000'-zł
- wydatkiinwestycyjne
( remontświetlic
wiejskichw m. Ko|oniaSkarszewek
orazCzartki) 51.000.zł
Dział926 Kulturafizycznai sport

-

69.000..zł

W dzia|etymzostały
zap|anowane
wydatkizwięane z utzymaniem
..or|ik..w
boiskasportowego
wysokości
15-500.zł
orazdotacjacelowana finansowanie
zadaitzlecrnychdo realizacji
jednostkom
nieza|iczanym
do sektorafinansÓwpub|icznych
w wysokości
53.500.zł

i.{

Przvchodv i rozchodv budżetu

W 2013 rokup|anujesię przychody budżetuna poziomie600.000.-zł
(z ĘfułuzaciągnięĘchkredytÓwna rynkukĘowym)
z przeznaczeniemna spłatęzobowiąza .
PlanowanakwotarozchodÓw budzetu-wWysokości
945.450.-dotyczy
spłatypoŻyczekzaciągniętych
w WFos.GW Pozna (zgodniez harmonogramem

.t--, splat).

I
]
!

ogólna informacja o staniemienia gminnegowedługstanuna dzień 30.09.20|2r,ze wskazzniem
planowanychdo uzyskarriaw 2013r dochodów z tytrrługospodarowaniamieniem.
1) Wartość
majątkubruttoGminy Że|azkowna dzie 30.09.2O12r
WyszczegÓlnienie

Stan na dzien
30.09.fOIfr

Grunty (grupaO)

Umorzenie na dzien
30.09.f0l2r

3.7f5.9r9,77

Budynki i lokale (grupa 1)

L5.553.499,f2

obiekty inzynierii wodneji lądowej(grupa2)

32.f99.579,96

Kotły i maszyny energetyczne

(grupa 3)

Maszyny, urządzenia i aparaty ogÓlnego
zastosowania(grupa 4)

0,00
5.421,.809,75
15.532.068,40

50.9f0,87

47.324,17

455.544,9r

444.54L,70

4.700,60

4.700,60

Urządzenia techniczne (grupa 6)

f20.5gg,og

L8f.400,62

Srodki transportu(grupa7)

226.895.I5

ff5.395,1,5

66.093.10

56.709,99

Specj ali sty czne maszyny, urządzenia i aparuty
(grupa 5)

N arzędzia, przyr ządy, ruchomościi wyp osazenie
(grupa 8)
Wyposazenie
Wartościniematerialne i prawne
Zbiory biblioteczne

1.861.161,,44

1.861.'1,61,,44

1.4f.991,.04

131.985.00

77.589,9f

77.589,92

450.100.00

Długoterminowe aktywa finansowę

og łem

55.135.594196

0,00
4
23.985.686r7

f) MajątekGminy w robotachw toku wg stanuna dzięil30.09.20|2r,

LP

WyszczegÓ1nienie

Uwagi

Stan robÓt na
dzieit
30.09.f0l2r.

I Transport
1 Przebudowa drogi gminnej m 4729 w
miej scowo ściNie dźwiady

2 Przebudowa drogi gminnej m 4704 relacji
WojciechÓwka - Skarszewek

3 Przebudowa drogi gminnej nr 472IP

polegająca na budowie chodnikÓw,
parkingÓw, kanalizacji deszczowej i
przebudowie zjazdÓw w m.Że|azk6w

4 Przebudowa drogi gminnej m 4725P w
miejscowościZborÓw

f54.349,9rZadarie będzie zakonczone W
2012 roku

64.53L,r3Zadanie będzie zakoiczone w
fOIf roku

11.300.00Zadarie będzie zakonczone w
AOLZroku

Zadanie będzie zakonczone w
265.106.58
20If roku

5 Przebudowa drogi wewnętrznej w

752.148.21Zadanie będzie zakonczone w

miejscowościSkarszew

fOIz roku

6 Przebudowa nawierzchni placu przed OSP

3.785,49Zadanie będzie zakonczone w

RussÓw

f0I2 roku

7 Przebudowa drogi wewnętrznejdz,nr 436 w

94.50rJl Zadanie będzie zakonczone w

miejscowościZborÓw

ZOIŻroku

8 Przebudowa drogi wewnętrznej w
miejscowościKolonia Skarszewek

f6.586,82 Zadanie będzie zakonczone w
f}LZ roku

II Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

1 Kontenery mieszkalne typu socjalne

8.4f8,9I Zadante będzie zakonczone w
Z0I2 roku

2 Budowa szamba wraz z przył'ączatni

7.656,58Zadanie będzie kontynuowane

Skarszew

wodno.k ana|izacyjnymi w miej scowości
JankÓw 53 i 54
J

ilI

w następnych latach

Budowa szamba w miejscowościKolonia
Skarszewek 40

49,20 Zadanie będzie kontynuowane
w następnych latach

Rolnictwo i łowiectwo

1 Wykonanie studni głębinowejw

7.838.58Zadanie będzie kontynuowane

miej scowościKolonia Skarszewek

2 Budowa studni głębinowejw miejscowości
Że|azkow

w następnychlatach

fI8.876.59 Zadanie będzie zakonczone w
20If roku

3 Budowa sieci wodociągowej w

15.200,00
Zadanie będzie kontynuowane

miejscowościNie dźwiady- do gtanicy z
m.Kalisz

w następnych latach

IV Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

76.09r,45Zadanie będzie zakończone w

1 Remont wieiy przy OSP w Kokaninie z
przeznaczeniem na lzbę Pamięci oraz
świetlicęwiej ską sanitarnych

RAZEM

fOIŻ roku

1.806.450,56

3) Planowanę do uzyskania w 2013r dochody ztytlilu gospodarowaniamieniem.

LP

Zrodłodochodu

DochÓd brutto w zł

1

Czynsze najmu lokali mieszkalnych

31.000.00

f

Czynsze najmu lokali użytkowych i gruntu

90.200,00

3

Czynsze najmu pomiesz czen gospodarczy ch i
garaŻy

4

opłaty za vytkowanie wieczyste

5

Wpływy zkÓłłowieckich

2.800,00
21.900.00
1.000.00

h,,,ł

