
                                                                                                                       Załącznik Nr 2

                                                                  do Zarządzenia Nr 41 /11 Wójta Gminy Wierzbinek
                                                                                        z dnia 9 listopada 2011 roku 
                                                                      w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2012  

 UZASADNIENIE    DO PROJEKTU   BUDŻETU GMINY WIERZBINEK NA 2012  ROK

Projekt budżetu Gminy Wierzbinek opracowano uwzględniając zasady i szczegółowość  

budżetu określoną w uchwale Rady Gminy Wierzbinek  Nr XLIII/286/10  z dnia 28 września 

2010r  w  sprawie   trybu  prac  nad   projektem  uchwały  budżetowej,  ponadto  przy 

opracowywaniu projektu budżetu przyjęto wielkości subwencji wyrównawczej, równoważącej,  

oświatowej oraz  udziału podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem  Ministra 

Finansów  Nr  ST3-4820-17/2011  z  dnia  7  października  2011  roku  oraz  wielkości  dotacji  

celowych  na  wykonywane  zadania  przez  samorząd  gminny   zgodnie  z  pismem  Wojewody 

Wielkopolskiego  Nr  FBI-2.3110-9/11  z  dnia  21  października  2011  roku  oraz  pismem 

z Krajowego Biura Wyborczego DKN-421-21/11  z 12 października 2011 roku.

  Budżet Gminy Wierzbinek jest najważniejszym instrumentem polityki finansowej,

  określa wielkość dochodów i rozchodów oraz  wydatków i przychodów  gminy .

Prognozowane dochody gminy na rok budżetowy 2012  to  24 756 511,00 zł 

z tego :  dochody bieżące  22 862 169,00  zł  oraz  dochody majątkowe – 1 894 342,00 zł,   

z tego  962 342,00  zł to dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 

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

Planowane dochody   bieżące    to:

-subwencja oświatowa - 6 620 721,00zł      

- subwencja  wyrównawcza -   3 782 745,00 zł     

- subwencja równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  -  385 210,00  zł

-dotacje na zadania opieki społecznej/ zlecone i dofinansowanie zadań własnych/- 3 472 448,00 zł

-dotacja na  administrację publiczną     -  76 700,00 zł      

- dotacja na aktualizację  rejestru wyborców  -      1 260,00 zł        

- dochody własne gminy  to 9 455 085,00  zł      

            w tym  udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 445 821,00 zł
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W poszczególnych działach przedstawiają się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO       2 301 138,00    zł

-  dochody z tytułu dzierżaw: trzcinowiska oraz pojedynczych  działek rolnych  dzierżawionych 

na  podstawie  umów  oraz  dochody  z  tytułu  dotacji  i  środków  na  finansowanie  wydatków 

związanych z realizacją  zadań finansowanych z udziałem  środków, o których mowa  w art. 5  

ust.1 pkt.2 i 3 oraz zaplanowano dochody w § 0960 jako otrzymane spadki ,zapisy i darowizny  

na  podstawie  podpisanej  ugody  z  Kopalnia  Węgla  Brunatnego na  przekazanie  środków w 

formie darowizny dla gminy  na zadanie – Budowa Stacji uzdatniania wody w Zaryniu.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -   1 813 268,00 zł

Planowane w tym dziale dochody to: z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,  

dochody  z  najmu  i  dzierżawy  oraz  zaplanowano  dochody  z  tytułu  sprzedaży  składników  

majątkowych  /  częściowa  sprzedaż  lokali  w  budynku  wielorodzinnym  budowanym  przy 

wsparciu Kopalni  Węgla  Brunatnego na  podstawie  podpisanej  ugody  zostaną  przekazane  

środki w formie darowizny / zaplanowane w wysokości 800 000,00 zł/ dla gminy na zadanie – 

Budowa budynku wielorodzinnego.
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DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA         - 76 700,00 zł

Dochody  tego  działu  to  dotacja  na  zadania  administracji  publicznej  zgodnie  z  pismem 

Wojewody o wielkości dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.  

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY      – 1 260,00 zł

                    PAŃSTWOWEJ                                                                                            

Środki  tego  działu  to  wpływy  z  Krajowego  Biura  Wyborczego  na  aktualizację  rejestru 

wyborców zgodnie z pismem z Krajowego Biura .
     

W DZIALE 756 -   DOCHODY  OD  OSÓB  PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  I  OD INNYCH  

JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem  to 

planowana   kwota łącznie w dziale –  6 127 521,00  zł  

Do  wyliczenia  dochodów  z  tytułu  podatku  rolnego  przyjęto  stawki  na  podstawie 

pozytywnej opinii  Rady Gminy w sprawie ustalenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako 

podstawę obliczenia podatku rolnego / opinia wydana przez Radę Gminy na sesji w dniu 25  

października 2011 roku  oraz Postanowienia Nr 8/2011  Wielkopolskiej Izby Rolniczej
 Uchwała  w sprawie obniżenia średniej ceny 1 dt żyta zostanie podjęta na najbliższej Sesji Rady Gminy.            

Natomiast pozostałe wielkości przyjęto na podstawie  stawek ogłoszonych przez Główny Urząd 

Statystyczny oraz na podstawie wykonania za III kwartały 2011 roku.

Dochody  od  osób  prawnych, od osób fizycznych  i od innych jednostek nie posiadających  

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  to  planowana   kwota  łącznie w 

dziale 756 w wysokości 6 127 521,00 zł z tego w rozdziałach:

75601 - podatek opłacony w formie karty podatkowej - w wysokości 200,00 zł    

75615  planowane ogólnie dochody w tym rozdziale  to kwota  2 062 500,00 zł / wzrost w 

stosunku do III kwartału o 5,87% z tego:

w podatku  od  nieruchomości  zaplanowano zwiększenie  o5,26% z  uwagi  na  prognozowane 

wpływy z Kopalni Węgla Brunatnego w Tomisławicach,

w podatku rolnym przyjęto w wyższej  kwocie uwzględniając wykonanie za 3 kwartały roku  

2011 oraz fakt przejęcia części gruntów przez Kopalnię Węgla Brunatnego  w Tomisławicach.  

- podatek leśny zaplanowano w wielkości planu w roku 2011,

- podatek od środków transportowych przyjęto wzrost z uwagi na wykonanie na 30 września  

2011 roku,

- opłatę targową zaplanowano na poziomie 83,33 % roku 2011 

- odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie 250,00 zł
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75616 planowane wpływy z podatków od osób fizycznych to kwota 974 000,00 zł – wzrost w 

stosunku do planu na koniec  3 kwartału roku 2011 o 0,21 %.

w podatku od nieruchomości zaplanowano niższy plan uwzględniając wykonanie za

 3 kwartały w roku2011,         

     w podatku rolnym  zmniejszono plan  o 5% do roku 2011,

      w podatku leśnym  zaplanowano wzrost o 16,67 %,

w podatku od środków transportowych zaplanowano plan niższy o10% % do roku 2011, 

w podatku od spadków i darowizn zmniejszono do 7000,00 zł biorąc pod uwagę wykonanie w 

III kw.2011,

w podatku od czynności cywilno-prawnych  zwiększono o  29,63% w stosunku do roku  2011   z  

uwagi na  wyższe  wykonanie  na koniec września  2011r,

 wpływy z różnych opłat zaplanowano w wysokości 4 000,00 zł

 - odsetki od nieterminowych wpłat  zaplanowano  w wysokości 4 000,00 zł                   

75618 wpływy z innych opłat zaplanowano  na  2012   rok  w kwocie   jak niżej  :        

opłatę skarbową zaplanowano na poziomie  planu z roku  2011

wpływy  z  opłaty  eksploatacyjnej  (za  wydobycie  kopalin  –  żwiru)  zaplanowano zwiększenie  

biorąc pod uwagę przedstawione prognozy z  Kopalni  Węgla  Brunatnego w Tomisławicach 

wydobycie kopalin rozpoczęło się pod koniec października dlatego nie brano przy planowaniu 

wpływów z roku 2011,które są minimalne i należy je zmniejszyć w planie dochodów w roku  

2011.

wpływy z opłat za zezwolenie ze sprzedaży alkoholu  planowane niższe niż w roku 2011 z uwagi  

na niższe wykonanie, 

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst ustalono na poziomie roku 2011,
     / przyjęto założenia odnośnie   poboru opłaty planistycznej.

udziały  we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób  fizycznych  przyjęto  w  kwocie 

1 445 821,00 zł  zgodnie z pismem Ministra Finansów nrST3-4820-17/2011,            

udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie

-  ok. 87  % planu z 2011  roku    to jest    w wysokości     20 000,00 zł.

                                                 
W DZIALE   758      RÓŻNE ROZLICZENIA                  10 788 676,00    zł      

-subwencja oświatowa                  6 620 721,00zł

- subwencja   wyrównawcza  -  3 782 745,00 zł

- subwencja równoważąca subwencji ogólnej              385 210,00  zł
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W DZIALE   801   OŚWIATA I WYCHOWANIE                   76 000,00    zł  

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano wpływy z tytułu wpłat rodziców za pobyt dzieci  

w Przedszkolu Gminnym w wysokości  8 000,00 zł   

 Zgodnie z  Uchwałą o odpłatności  za świadczenia  publicznych Przedszkoli  -prowadzonych  

przez gminę Wierzbinek określone Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/215/09 z dnia 17 listopada 

2009 roku oraz zgodnie z załącznikiem Nr 7 i Uchwałą Rady Gminy Wierzbinek

 Nr XLIV/300/10 z 26 października 2010 roku zaplanowano dochody na wydzielonym rachunku  

bankowym w ramach dochodów własnych w jednostce budżetowej – w Gminnym Przedszkolu 

w Wierzbinku.

W dziale tym zaplanowano również dotację celową w ramach programów z udziałem i środków 

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

płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 68 000,00 zł z przeznaczeniem 

na realizacje projektu„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Wierzbinek „ w  

ramach podpisanej Umowy Nr POKL.09.01.02-30-078/11-00  z dnia  24 sierpnia 2011 roku.

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego z przeznaczeniem na : Rozwój wykształcenia i kompetencji –wyrównanie szans  

edukacyjnych i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych.

W DZIALE   852   POMOC SPOŁECZNA                                    3 511 448,00 zł   

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie pisma od Wojewody  na zadania zlecone gminom  

 w dziale   852 -85212  -   3 252 496,00 zł

                        85213 -            7 224,00 zł                                                            

  oraz dotacje na realizację zadań własnych        852-85213 – 4 515,00 zł 

                                                                               85214 –     67 970,00 zł

                                                                              85216   -  50 000,00  zł

                                                                             85219    -  90 243,00  zł 

W tym  dziale  zaplanowano również   wpływy z usług  za odpłatność za usługi opiekuńcze   - w  

kwocie 10 000,00 zł  oraz dochody  z wpływów z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z 

funduszu  alimentacyjnego  w  kwocie  12  000,00  zł   oraz  wpływy  z  różnych  dochodów  z  

odsetkami to nienależnie pobrane dochody, które w wysokości pobranej  zostają odprowadzone  

do budżetu państwa.
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W DZIALE   900     GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA -   60 500,00  zł

W  dziale gospodarki komunalnej   zaplanowano  opłatę  produktową  w wysokości 500,00 zł  

oraz  dochody z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  o których mowa w 

art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony  środowiska,  które   przeznacza się  na  finansowanie  

wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą. 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIII/286/10  z dnia 28 września 2010 roku w sprawie  

trybu prac nad projektem uchwały budżetowej załącznik Nr 1 – przedstawiający planowane 

dochody  budżetu   dołączony  do  Projektu  Uchwały  Rady  Gminy  zawiera  oprócz  planu 

dochodów na rok 2012 również  dane  zgodne z  §3 pkt.6  jako materiały informacyjne  plan 

oraz wykonanie na koniec  III  kwartału 2011 roku.

Gmina Wierzbinek  w roku 2011 zaciągnęła     kredyt -  długoterminowy z przeznaczeniem na  

sfinansowanie  planowanego  deficytu  budżetu  oraz  na  realizację  zadań  inwestycyjnych   w  

wysokości 3 400 000,00 zł   zgodnie z podjętą  uchwałą  Rady Gminy .

Kwota  prognozowanego  zadłużenia  Gminy Wierzbinek na koniec roku 2011  będzie wynosiła  

7 032 000,00  zł  , a   kwota rat  kredytowych  jaka przypada  do spłaty  w roku  2012   to  

1 844 000,00 zł,  w roku budżetowym 2012 po stronie przychodów zaplanowany został kredyt  

długoterminowy w wysokości 6 000 000,00 zł  z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu  

oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych rat kredytowych oraz na  wydatki inwestycyjne 

 ( zgodnie z załącznikiem Nr  4 do   Projektu Budżetu)

Należy w tym miejscu dodać, iż na zaplanowanie wyższego kredytu ma wpływ pozyskiwanie  

środków z  innych  źródeł  finansowania  między  innymi  ze  środków Unii  Europejskiej  gdzie  

płatności odbywają się po zakończonym zadaniu i przeprowadzonej kontroli z wykonania.

Kwota  długu  na  koniec  roku  2012  wyniesie  11 188 000,00 zł tj  45,19%  planowanych 

dochodów  roku 2012  licząc łącznie z wpływami   z tytułu dotacji i środków na finansowanie  

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem  środków, o których mowa  w art. 5 

ust.1 pkt.2 i 3  oraz  47,01 % bez planowanych  środków jw.

(Powyższe dane przedstawia  informacja o relacji o której mowa w art.243 ustawy  o finansach  

publicznych dołączona do Wieloletniej Prognozy Finansowej ).

Gmina Wierzbinek  nie  posiada zobowiązań   z tytułu poręczeń i gwarancji.
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wydatki bieżące
18 884 011,00 zł

wydatki majątkowe
10 028 500,00 zł

Wydatki na rok 2012  skalkulowano  w  wysokości  -  28 912 511,00 zł  
Przedstawiając  projekt wydatków na rok 2012 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy 
Nr XLIII/286/10  z dnia 28 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały 
budżetowej w  załączniku Nr 2 dołączonym do Projektu Uchwały Rady Gminy  oprócz planu 
wydatków na rok 2012 zawarto również  dane  zgodne z  §3 pkt.6  jako materiały informacyjne 
plan  oraz wykonanie na koniec III  kwartału 2011 roku.

 wydatki bieżące -   18 884 011,00  zł
 wydatki majątkowe  - 10 028 500,00  zł

 

Wydatki planowane na rok 2012  w rozbiciu na ważniejsze działy można przedstawić jak niżej,  

w stosunku do całości wydatków   oraz do wydatków bieżących  i tak:   

 Dział %  w  stosunku  do  całości  

wydatków   

% do wydatków bieżących  

Oświata 34,4 49,47
Opieka społeczna 14,93 22,86
Transport i łączność 8,28 4,15
Administracja 20,01 13,43
Pozostała 

działalność

22,38 10,09
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Na realizację  wydatków majątkowych  zaplanowano kwotę  10 028 500,00 zł

( zgodnie z  załącznikiem  Nr 3 ) co stanowi 34,68  % planowanych wydatków.

Wydatki bieżące to  kwota  - 18 884 011,00   zł
 Z tego  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  to  kwota   9 686 854,00  zł  

 wydatki na dotacje  podmiotowe  to kwota   -  480 000,00  zł    

   -  wydatki na obsługę długu  to kwota   - 420 000,00zł 

Wydatki  w  poszczególnych  działach  i  rozdziałach  przedstawiają  się 

następująco:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO      2 768 080,00  zł     

   To  wydatki  w  rozdziale  01010   na   infrastrukturę   wodociągową  i  sanitacyjną   wsi,  

zaplanowano budowę biologicznej  oczyszczalni  ścieków w miejscowości  Sadlno oraz zakup 

urządzenia do odwadniania z udziałem   środków z  tytułu dotacji i środków na finansowanie  

wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem  środków, o których mowa  w art. 5 

ust.1 pkt.2 i 3, zadanie to było i jest nadal  ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  

2012-2013,zaplanowano  również  budowę  kanalizacji  w  Wierzbinku  oraz  budowę  Stacji  

uzdatniania  wody  w  Zaryniu,  na  które  otrzymamy  środki  z  darowizny  z  Kopalni  Węgla  

Brunatnego zgodnie z podpisana ugodą. 
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 W rozdziale 01030   na  Izby Rolnicze zaplanowano 2% wpływów z podatku rolnego, oraz w  

rozdziale  01095  zakup usług.

Wydatki inwestycyjne w dziale rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 to planowane wydatki  

zgodnie  z  załącznikiem   Nr 3 do uchwały gdzie  określono kwoty do poszczególnych zadań 

w ramach  wydatków inwestycyjnych w dziale 010 -01010  zaplanowano udział środków, które  

zgodnie  z  ustawą Prawo Ochrony Środowiska  przeznaczone  są   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.- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

DZIAŁ 500 - HANDEL        3 500,00 zł

W rozdziale  tym zaplanowano utrzymanie  targowiska w miejscowości  Wierzbinek tj.  70 % 

planowanych wpływów z opłaty targowej – zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2008 roku Nr 

XX/118/08

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ         2 395 000,00 zł    

Na  bieżące  utrzymanie  dróg  zaplanowano  środki   na  zakup  kamienia   oraz  znaków  

drogowych , zakup usług remontowych  oraz  zakup usług pozostałych 

w środkach na utrzymanie dróg zaplanowano 76 000,00 zł  jako środki do dyspozycji 

jednostek pomocniczych  zgodnie z przedstawionym  podziałem w  załączniku  Nr 6 

( tj. 20% planowanego podatku rolnego od osób fizycznych)

-  zaplanowano również środki na pozostałą działalność 

W  dziale   tym   w  ramach  wydatków  na  inwestycje   oraz   dofinansowanie   do  zadań 

inwestycyjnych przeznaczono środki o  łącznej wielkości 1 880 000,00 zł na przebudowę dróg 

gminnych, dróg powiatowych , chodników  oraz opracowanie dokumentacji na drogi gminne.

 zgodnie z załącznikiem  Nr 3 ,który określa zakres wydatków majątkowych.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA    -   15 000,00 zł

 W dziale tym zaplanowano  zakup usług pozostałych
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DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA -   1 544 100,00zł

W dziale tym  zaplanowano środki na

- usługi związane z komunalizacją, zakup energii w budynkach komunalnych, zaplanowano 

również  na  rok  2012  wypłacenie  odszkodowania  za  grunt  pod  drogę  gminną,  zakup  

materiałów,  zakup  usług  pozostałych  /pomiary  geodezyjne,  ekspertyzy/  ubezpieczenie  

budynków komunalnych, podatek od nieruchomości oraz wydatki inwestycyjne –związane z 

budową   budynku  mieszkalnego  wielorodzinnego/  zgodnie  z  umową  zadanie  zostanie  

zakończone w 2012 roku  – zadanie zawarte w załączniku Nr 3.

DZIAŁ 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA             -   6 000,00zł

 W dziale tym zaplanowano środki na

- usługi związane ze sporządzeniem analiz i opinii dotyczących planu zagospodarowania

     przestrzennego gminy Wierzbinek   

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA      -  5 786 585,00 zł 

W rozdziale 75011 urzędy wojewódzkie – zadania zlecone zaplanowano wydatki  zgodnie   

 z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego na kwotę   - 76 700,00 zł 

 z  przeznaczeniem  na  wynagrodzenie  osobowe  pracowników  oraz  wynagrodzenie  roczne, 

pochodne od wynagrodzeń    oraz   odpis na ZFŚS 

rozdział 75022 – Rady Gmin                                      - 143 640,00 zł

 to środki przeznaczone na :   diety radnych i przewodniczących ,  podróże służbowe ,

zakup materiałów papierniczych,  zakup  artykułów  spożywczych,  Biuletynu  i  Wspólnoty  dla 

radnych  oraz   zakup   usług  pozostałych  np. Szkolenia radnych.

            

rozdział 75023 – Urzędy Gmin -      5 299 085,00 zł 

w ramach tych  środków zaplanowano wydatki  na:  wynagrodzenia  osobowe  oraz  nagrody  

roczne,  pochodne  od  wynagrodzeń,  zaplanowano  środki   na  Państwowy  Fundusz  Osób 

Niepełnosprawnych, zaplanowano zatrudnienie stażystów poprzez Biuro Pracy 

wydatki na utrzymanie: obsługa, zakup usług pozostałych,  zakup materiałów i wyposażenia  

zakup  usług  telekomunikacyjnych   oraz  telefonii  komórkowej  i  zakup  usług  do  sieci  

Internetowej,  podróże  służbowe krajowe  oraz  zagraniczne,  ubezpieczenie  mienia,  szkolenia 

pracowników, odpis na  Zakładowy  Fundusz Świadczeń Socjalnych, drobne remonty, energię ,  

zakup materiałów papierniczych, zakup części komputerowych oraz licencji i programów    
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                        zakup usług zdrowotnych  oraz  wydatki osobowe oraz wydatki inwestycyjne  

związane z budową  budynku Administracyjnego  -urzędu  gminy – zadanie ujęte w załączniku 

Nr 3 oraz zagospodarowanie placu przy nowej siedzibie gminy.                                        

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego   - 50 000,00 zł  

  to  wydatki  np.  na    wydawnictwa promujące gminę oraz inne wydatki związane z promocją.

rozdział 75095 – Pozostała działalność                 - 217 160,00zł                                              – 

to wydatki na:    diety sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy,  materiały papiernicze,  

zakupy,  opłaty  i  składki  np.  WOKiSS,  Wielkopolskę  Wschodnią  oraz  Stowarzyszenie  Gmin  

i Powiatów  Wielkopolski  ,zakup  usług  pozostałych   oraz  wydatki  związane   z  wyplatą  

wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków, pochodne od wynagrodzeń oraz koszty 

postępowania sądowego i prokuratorskiego.

DZIAŁ 751  - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  WŁADZY PAŃSTWOWEJ

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa            - 1 260,00 ZŁ

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania 

zlecone  to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA 

                                                                                                                      -   347 490,00 zł

To środki zaplanowane na:

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji                                -             5 000,00 zł

dofinansowanie zakupu materiałów i sprzętu techniki biurowej dla Komisariatu Policji  

w Sompolnie / zespół dzielnicowy w Wierzbinku/.

 rozdział 75414 – obrona cywilna                        –  1 760,00zł

- środki  zaplanowano  na  szkolenia  z  obrony  cywilnej  oraz  zakup  materiałów  i  

wyposażenia oraz zakup pomocy naukowych i książek.

W rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne  –    280 730,00zł

to wydatki na:  wynagrodzenia i pochodne dla kierowców OSP oraz różne wydatki na rzecz 

osób fizycznych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Gminy określającą wypłatę diet za udział w  

akcjach  pożarniczych, zakup usług, różne opłaty i składki oraz dotację z budżetu na 
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finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  celowych  do  realizacji  stowarzyszeń,  wydatki  na  

zakup: paliwa, motopomp, mundurów, węży ,zakup energii  (ogrzewanie garaży) ,  to środki 

zaplanowane na remont strażnic, składki i opłaty (ubezpieczenia) .  

w rozdziale tym na   wydatki majątkowe  przeznaczono  50 000,00 zł   z przeznaczeniem na 

modernizację  budynków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  w  Synogaci,  Wilczej  Kłodzie 

Mąkoszynie i Boguszycach   zgodnie z załącznikiem Nr 3 

W rozdziale  75421 – Zarządzanie Kryzysowe                                                  60 000,00 zł

W  ramach  tego  rozdziału  zaplanowano  zakup  materiałów  i  wyposażenia,  zakup  usług 

pozostałych oraz zakup usług telefonicznych  telefonii komórkowej oraz w ramach wydatków 

inwestycyjnych zakup kontenerów zgodnie z załącznikiem Nr 3.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO   - 420 000,00zł

To  wydatek  na  rozliczenia  z  bankami  związane  z  obsługą  długu  publicznego  oraz  spłatą  

odsetek od zaciągniętych  przez jednostkę samorządu kredytów lub pożyczek. 

   
DZIAŁ 758 -  RÓŻNE   ROZLICZENIA                                                            -  73 000,00 zł

           W  dziale  tym  zgodnie  z  wykładnią  art.222  Ustawą  o  finansach  publicznych  

zaplanowano rezerwę ogólną w wielkości ok. 0,1 % wydatków budżetu kwotę – 29 000,00 zł  

oraz rezerwę celową zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu  

kryzysowym w wysokości 44 000,00 zł.

DZIAŁ 801-   OŚWIATA I WYCHOWANIE      - 9 867 724,00 zł

To przede wszystkim wydatki na:

Szkoły Podstawowe rozdział 80101    – 4 969 716,00 zł                   

Z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń / przy planowaniu  na rok 2012 w  

dziale  oświaty  uwzględniono  wzrost  dodatków  mieszkaniowych  dla  nauczycieli  spowodowany  wzrostem  

najniższego  wynagrodzenia/,  na  zakup  materiałów  i  wyposażenia,  ,usług,  podróże  służbowe,  

pomoce dydaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup akcesoriów 

komputerowych, szkolenia pracowników, zakup energii     

 Wydatki planowane  na rok 2012  w rozbiciu na poszczególne szkoły 
przedstawiają się następująco :

Szkoła Podstawowa w Tomisławicach   -      963 221,00 zł 

Szkoła Podstawowa  w Zaryniu             -      831 552,00 zł 
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Szkoła Podstawowa w Zakrzewku         -      825 754,00 zł   

      Szkoła Podstawowa w Sadlnie                -    1 337 659,00 zł

Szkoła Podstawowa w Morzyczynie        -     843 530,00 zł

W  dziale  tym  zaplanowano  również  wydatki  w  ramach  programów z  udziałem  i  środków 

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

ramach budżetu środków europejskich w wysokości 68 000,00 zł – zakup usług pozostałych  z  

przeznaczeniem na realizacje projektu„Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie  

Wierzbinek  „  w ramach  podpisanej  Umowy Nr  POKL.09.01.02-30-078/11-00   z  dnia   24  

sierpnia 2011 roku.

Projekt  współfinansowany  przez  Unię  Europejską  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  

Społecznego z przeznaczeniem na : Rozwój wykształcenia i kompetencji –wyrównanie szans  

edukacyjnych i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług edukacyjnych świadczonych w systemie 

oświaty dla uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w 

jakości usług edukacyjnych.

Ponadto dodatkowo kwotę - 100 000,00 zł planuje się przeznaczyć na modernizację budynków 

szkół  w Sadlnie , Tomisławicach , Zaryniu.

                                 zgodnie  z załącznikiem Nr 2 i Nr 3.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych           -  497 838,00 zł

Wydatki zaplanowane  na   wynagrodzenia i pochodne ,zakup materiałów i wyposażenia, usług 

zdrowotnych i pozostałych   oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wzrost wydatków o 36,11 % w tym rozdziale wpłynęło uruchomienie dodatkowo czterech  

oddziałów przedszkolnych dla dzieci 5-letnich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji.

Rozdział 80104 – Przedszkola  - 288 571,00 zł   

  środki na : wynagrodzenia i pochodne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, telekomunikacyjnych i inne 

wydatki,

Rozdział 80110 – Gimnazja –   3 289 155,00 zł 

Na terenie  gminy Wierzbinek funkcjonują dwa gimnazja :Zespół Gimnazjalno-Szkolny w 

Morzyczynie oraz Gimnazjum  w Boguszycach , a wydatki zaplanowane zostały na :

 wynagrodzenia  i  pochodne  od  wynagrodzeń,  odpis  na  Zakładowy  Fundusz  Świadczeń  

Socjalnych, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy, materiałów papierniczych , akcesoriów 

komputerowych, zakup usług pozostałych,  telekomunikacyjnych,  energii,  usług zdrowotnych,  

opłaty, składki, podróże służbowe i inne.    
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Wydatki  na poszczególne Gimnazja  przedstawiają  się jak niżej :

       Zespół  Gimnazjalno -Szkolny  w Morzyczynie     -   1 025 844,00 zł     

                  Gimnazjum w Boguszycach    -    1 663 311,00  zł

Ponadto  kwotę  -  600  000,00zł  planuje  się  przeznaczyć  na  Przebudowę  i  modernizację  

budynków Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie, zgodnie  z załącznikiem Nr 2 i Nr 3 

/ zadanie ujęte było w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011-2012

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  - 432 500,00 zł 

wydatki planowane na  wynagrodzenia i pochodne,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń 

Socjalnych, pozostałe wydatki ( w tym zakup usług pozostałych  -  dowozy dzieci   do szkół).

Rozdział 80114 – Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjne Szkół      –  292 944,00zł

Środki  zabezpieczone  na wynagrodzenia  i  pochodne od wynagrodzeń,  odpis  na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług: telekomunikacyjnych, pozostałych, zdrowotnych , 

szkolenia,  zakup  materiałów  papierniczych,  materiałów  i  wyposażenia,  akcesoriów 

komputerowych,   podróże służbowe krajowe. Wzrost wydatków w tym rozdziale zaplanowano  

wyższy  o  27,81%  z  uwagi  na  zatrudnienie  Kierownika  Gminnej  Administracji  Placówek 

Oświatowych.                                                             

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  zaplanowano 

kwotę –31 500,00 zł  -to wydatki  głównie na  zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego  

nauczycieli oraz szkolenia).       

Rozdział 80195 – Pozostała działalność  w tym rozdziale zaplanowano środki na  - odpis na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 

                    w kwocie   –  65 500,00 zł

W DZIALE 851 - OCHRONA ZDROWIA     - 85 000,00zł 

W  ramach tego działu  zaplanowano wydatki  na pomoc finansową dla miasta Konina na 

dofinansowanie Izby Wytrzeźwień  w kwocie  1 258,00  zł  (uchwała  zostanie  podjęta przez  

Radę Gminy w terminie późniejszym) oraz pomoc dla Ośrodka  Poradnictwa  Rodzinnego 

i Interwencji Kryzysowej   w  kwocie 3 143,00 zł , ( stosowna uchwała  zostanie podjęta przez  

Radę  Gminy  w  terminie  późniejszym)  ponadto  w  tym   dziale   zaplanowano  wydatki  na  

sfinansowanie półkolonii dla dzieci oraz wydatki związane z profilaktyką edukacyjną młodzieży 

na temat narkomanii i wychowania w trzeźwości oraz  wydatki na wynagrodzenia  Gminnej 

14



Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych  ujęto również w planie   kwotę 3 600,00 

zł jako środki  z przeznaczeniem  na dotację udzieloną w trybie art.221 ustawy na finansowanie  

lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  organizacjom  prowadzonym  działalność  pożytku  

publicznego  w  ramach  ogłoszonego  konkursu,  kwotę  2 000,00  zł  zaplanowano  jako 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, środki planowane na rozdział  

85153 oraz 85154 to wielkość zgodna z planowanymi wpływami w rozdziale 75618 §0480 za  

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu/, w dziale tym zaplanowano ponadto zakup  

usług zdrowotnych min. szczepienia ochronne dla dzieci i młodzieży. 

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA     -  4 317 401,00  zł

Środki na sfinansowanie tych wydatków to  3 472 448,00 zł  pochodzące od Wojewody oraz  

844 953,00 zł  to  środki z budżetu gminy.

Wydatki na świadczenia społeczne to  przede wszystkim  wydatki zaplanowane na :

 opłacenie składek zdrowotnych, świadczenia rodzinne ,zasiłki stałe, zasiłki celowe i w naturze 

zasiłki  okresowe,  pomoc  w  formie  dożywiania  ,  opłata  za  dom  pomocy  społecznej/  

zaplanowano kwotę wyższą z uwagi na konieczność natychmiastowego umieszczenia w domu 

opieki  osoby  ,która  nie  jest  w  stanie  pokryć  kosztów  za  pobyt  oraz  brak  zapewnienia  

całodobowej opieki w miejscu zamieszkania oraz dodatki mieszkaniowe, a także  wydatki  na 

organizacje pomocy w formie usług opiekuńczych dla osób samotnych i przewlekle chorych 

oraz niepełnosprawnych z terenu gminy zaplanowano 3,15%  etatu dla opiekunek domowych.  

W  dziale  tym  zaplanowano  również  koszty  związane  z  utrzymaniem  Ośrodka  Pomocy 

Społecznej  na wynagrodzenia  pochodne od wynagrodzeń ,zakup materiałów i  wyposażenia  

oraz opłaty za usługi telekomunikacyjne ,szkolenia,  wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia  

opiekunek  /zastępstwo  na  urlopie/  ,  Zakładowy  Fundusz  Świadczeń  Socjalnych  ,pokrycie  

kosztów podróży służbowych. Ponadto na rok 2012 zaplanowano 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.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA  WYCHOWAWCZA       76 800,00zł 

W dziale tym planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne  z  przeznaczeniem  dla osób 

zatrudnionych w   świetlicach  szkolnych.
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 DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA –   478 400,00zł 

W rozdziale 90015   oświetlenie  przeznacza się kwotę  290 800,00 zł  na  zakup energii i usług  

remontowych oraz w rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł  z  

przeznaczeniem na budowę  oświetlenia  ulicznego w miejscowości  Wilcza Kłoda, Morzyczyn  

pozostała kwota przeznaczona jest  na  wydatek  w   działach  :  oczyszczanie miast  i  wsi,  

utrzymanie zieleni oraz gospodarkę odpadami  i pozostałą działalność ,w części    wydatków 

zaplanowano  udział  środków  ,które  zgodnie  z  ustawą  Prawo  Ochrony  Środowiska 

przeznaczone  są   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.

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
DZIAŁ 921 – KULTURA    I    OCHRONA    DZIEDZICTWA       NARODOWEGO .

                                                                                                                            480 000,00zł 

W dziale tym zaplanowano   dotację  podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji  

kultury -  bibliotek oraz świetlic  z terenu gminy Wierzbinek, które zgodnie  z Uchwałą Rady 

Gminy  Nr  43/VII/07   z  dnia 25 kwietnia  2007 roku  w sprawie  zmiany formy prawnej  ,  

ustanowiono  instytucją   kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i  prowadzeniu 

działalności  kultury i  zgodnie z przedstawionym planem finansowym  ustalono  dotację   w 

wysokości    480 000,00zł  ( zgodnie z załącznikiem  Nr 9 )  
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                247 171,00 zł

W tym dziale zaplanowano wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej np. biegi przełajowe,  

rozgrywki  między szkołami,  zorganizowanie rajdów zaplanowano również dotację celową z  

budżetu  jednostki  samorządowej  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań  zleconych  do 

realizacji stowarzyszeniom. Zaplanowano również w rozdziale Obiekty sportowe 

wydatki  na  wynagrodzenie  i  pochodne dla  zatrudnionego  opiekuna  oraz  obsługę  na Hali  

Sportowej, zakup gazu, ubezpieczenie,  opiekę  serwisową  oraz inne wydatki    związane  z  

utrzymaniem Hali  Sportowej  oraz  boiska sportowego wybudowanego w ramach projektu  – 

orlik  2012. 

                                                                                               Wójt Gminy Wierzbinek

                                                                                             /Paweł Szczepankiewicz/
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	                                                                                                                       Załącznik Nr 2
	                                                                  do Zarządzenia Nr 41 /11 Wójta Gminy Wierzbinek
	DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO       2 301 138,00    zł
	DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA -   1 813 268,00 zł
	DZIAŁ 750 –ADMINISTRACJA PUBLICZNA         - 76 700,00 zł
	DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY      – 1 260,00 zł
	75615  planowane ogólnie dochody w tym rozdziale  to kwota  2 062 500,00 zł / wzrost w stosunku do III kwartału o 5,87% z tego:


	W DZIALE   758      RÓŻNE ROZLICZENIA                  10 788 676,00    zł      
	W DZIALE   801   OŚWIATA I WYCHOWANIE                   76 000,00    zł  
	W DZIALE   852   POMOC SPOŁECZNA                                    3 511 448,00 zł   
	W DZIALE   900     GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWISKA -   60 500,00  zł
	Gmina Wierzbinek  nie  posiada zobowiązań   z tytułu poręczeń i gwarancji.
	Wydatki na rok 2012  skalkulowano  w  wysokości  -  28 912 511,00 zł  
	DZIAŁ 500 - HANDEL        3 500,00 zł


	DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ         2 395 000,00 zł    
	DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA -   1 544 100,00zł
	DZIAŁ 710     DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA             -   6 000,00zł
	Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji                                -             5 000,00 zł
	Szkoły Podstawowe rozdział 80101    – 4 969 716,00 zł      	             
	      Szkoła Podstawowa w Sadlnie                -    1 337 659,00 zł

	Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  	         -  497 838,00 zł
	Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół  - 432 500,00 zł 
	wydatki planowane na  wynagrodzenia i pochodne,  odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe wydatki ( w tym zakup usług pozostałych  -  dowozy dzieci   do szkół).
	Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  zaplanowano 
	kwotę –31 500,00 zł  -to wydatki  głównie na  zakup usług pozostałych (dopłaty do czesnego nauczycieli oraz szkolenia).	      
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność  w tym rozdziale zaplanowano środki na  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 
	                    w kwocie   –  65 500,00 zł

	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA     -  4 317 401,00  zł
	DZIAŁ 921 – KULTURA    I    OCHRONA    DZIEDZICTWA       NARODOWEGO 	.
	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT                247 171,00 zł

