
 

 

SPRAWOZDANIE  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 3 kwietnia 2017 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czerniejewo za 2016 rok 

 

Budżet Miasta i Gminy Czerniejewo na 2016 rok uchwalony został w dniu 30 grudnia 2015 r. Uchwałą Rady 

Miasta i Gminy Czerniejewo Nr XVI/108/15. Dochody przyjęto w kwocie – 23.682.921,00zł , natomiast 

wydatki w kwocie – 23.137.714,00zł. W okresie objętym sprawozdaniem do budżetu zostały wprowadzone 

zmiany: Uchwałą Rady Nr XVIII/115/16 z dnia 24 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 14/2016 

z dnia 8 marca 2016roku, Uchwałą Rady Nr XIX/125/16 z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza 

Nr 18/2016 z dnia 31 marca 2016roku, Uchwałą Rady Nr XXI/131/16 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, 

Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXII/136/16 z dnia 

31 maja 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXIII/144/16 z dnia 29 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza 

Nr 41/2016 z dnia 18 lipca 2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXIV/151/16 z dnia 30 sierpnia 2016 roku, Uchwałą 

Rady Nr XXV/155/16 z dnia 28 września 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 60/2016 z dnia 30 września 

2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 69/2016 z dnia 28 października 2016 roku, Uchwałą Rady Nr 

XXVII/174/16 z dnia 30 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 79/2016 z dnia 5 grudnia 

2016 roku, Uchwałą Rady Nr XXVIII/180/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza 

Nr 88/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, Zarządzeniem Burmistrza Nr 89/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku, 

Po dokonanych zmianach plan budżetu po stronie dochodów wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zamknął się 

kwotą – 29.701.885,83, natomiast po stronie wydatków 29.208.411,19 Nadwyżkę budżetu w kwocie 

493.474,64 przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.  Zestawienie dochodów 

w szczegółowości zgodnej z podjętą uchwałą budżetową na rok 2016, a zatem w działach, rozdziałach 

i paragrafach z ukazaniem planu dochodów ich wykonania oraz procentową realizację w odniesieniu do planu 

ogółem przedstawia Załącznik Nr 1. Zestawienie wydatków w szczegółowości zgodnej z podjętą uchwałą 

budżetową na rok 2016, a zatem w działach, rozdziałach i paragrafach z ukazaniem planu wydatków ich 

wykonania  oraz procentową realizację w odniesieniu do planu ogółem przedstawia Załącznik Nr 2. Przychody 

budżetu wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wyniosły 635.725,36 i stanowią je wolne środki. Rozchody 

budżetu wg planu wyniosły 1.129.200,00 i stanowi je spłata wcześniej zaciągniętych kredytów z tego: 

1. ING/Bank Śląski/Poznań – kanalizacja Czerniejewa II etap 515.200,00 

2. ING/Bank Śląski/Poznań – inwestycje gminne roku 2012 250.000,00 

3. BOŚ/Poznań – budowa przyłączy sieci gazowej w m. Żydowo 80.400,00 

4. BOŚ/Poznań – termomodernizacja budynków cz.II 110.000,00 

5. BOŚ/Poznań – budowa filii biblioteki w m. Żydowo 23.600,00 
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6. BOŚ/Poznań – budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej 150.000,001.129.200,00  Realizacja dochodów 

Dochody ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zaplanowano w kwocie 29.701.885,83 zrealizowano 

natomiast w kwocie 29.444.630,60, co stanowi 99,13%. Dochody własne wg stanu na dzień 31.12.2016r. 

zaplanowano w wysokości 10.709.150,04 natomiast zrealizowano w kwocie 10.952.560,69. co w konsekwencji 

daje wykonanie na poziomie 102,27%.  Składniki dochodów własnych gminy i ich procentowe wykonanie 

w stosunku do planu: 

1. Podatek dochodowy od osób prawnych 372,15 % 

2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 101,70% 

3. Podatek rolny 100,29% 

4. Podatek od nieruchomości 105,76% 

5. Podatek leśny 99% 

6. Podatek od środków transportowych 98,83% 

7. Podatek opłacany w formie karty podatkowej 56,32% 

8. Podatek od spadków i darowizn 108,67% 

9. Podatek od czynności cywilnoprawnych 139,72% 

10. Wpływy z opłaty skarbowej 97,60% 

11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0% 

12. Wpłwy z opłaty targowej 99,84% 

13. Wpływy z opłaty produktowej 0% 

14. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100,00% 

15. Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej 120,88% 

16. Wpływy z czynszów najmu i dzierżawy 101,34% 

17. Wieczyste użytkowanie 87,70% 

18. Pozostałe dochody w tym: 

a) wpływy z tyt. zaj. pasa drogowego – 97,70% 

b) opłata adiacencka – 89,95% 

c) opłata planistyczna – - 

d) opłata za odpady kom. – 90,49% 

e) wpływy z różnych usług – 101,30% 

c) odsetki od zaległości – 101,35% 

d) odsetki na r-ku bankowym – 121,67% 

e) wpłaty sponsorów – 99,73% 

f) wpływy z różnych dochodów – 147,69% 

g) koszty upomnienia – 98,66% Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 1.181.938,50 zrealizowano 

natomiast w kwocie 1.030.822,04 co stanowi 85,78%, w tym ze sprzedaży mienia 893.946,20 Pozyskane 

środki zewnętrzne : 

a) Wojewoda Wielkopolski – refundacja wydatków związanych z funduszem sołeckim za rok 2015 - kwota 

69.159,28 

b) WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 

Gminy Czerniejewo” w kwocie 12.600,00zł., 
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c) WFOŚiGW w Poznaniu – dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie Barszczu Sosnowskiego w Gminie 

Czerniejewo” w kwocie 15.024,46zł., Ponadto tytułem odpłatności za pobyt dzieci z innych Gmin 

w Przedszkolach w Żydowie oraz Czerniejewie pozyskano środki w wysokości 66.633,33zł. Dotacje Dotacje 

celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych gminie ustawami wg planu na dzień 31.12.2016r. wynosiły: 

1) w § 2010 - 3.528.318,77 zrealizowano 3.470.930,02 co stanowi 98,37%, 

2) w § 2030 - 772.455,26 zrealizowano 766.730,15 co stanowi 99,25% , 

3) w § 2040 – 473,00 zrealizowano 162,80 co stanowi 31,41% 

3) w § 2060 – 4.300.000,00 zrealizowano 4.136.848,37 co stanowi 96,20%. Ponadto tytułem odpłatności za 

pobyt dzieci z innych gmin w naszych przedszkolach pozyskane zostały środki w ramach dotacji w kwocie 

66.633,33zł . Subwencja ogólna Subwencja ogólna wg stanu na ostatni dzień sprawozdawczy wynosiła 

9.037.106,00 z tego: 

1. część wyrównawcza 2.178.925,00 

2. część równoważąca 96.631,00 

3. część oświatowa 6.761.550,00 Wszystkie części subwencji ogólnej w stosunku do planu zrealizowane 

zostały w 100%. Szczegółowe zestawienie dochodów gminy z podziałem na dochody własne, dotacje 

i subwencje oraz udział % poszczególnych dochodów w ogólnych dochodach gminy zawiera Załącznik Nr 3. 

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień. W 2016 

roku zastosowano obniżenie górnych stawek podatkowych w podatkach na łączną kwotę 1.041.970,37 z tego: 

1. podatek rolny 135.702,00 

2. podatek od nieruchomości 713.094,64 

3. podatek od środków transportowych 193.173,73 OGÓŁEM: 1.041.970,37 ponadto zielono ulg i zwolnień 

na łączną kwotę 20.048,00, z tego: 

1. podatek od nieruchomości 20.048,00  OGÓŁEM: 20.048,00 oraz zastosowano umorzenie zaległości 

podatkowych na łączną kwotę 711,00 z tego: 

1. podatek rolny 201,00 

2. podatek od nieruchomości 510,00 OGÓŁEM: 711,00 Powyższe dane wg sprawozdania Rb-PDP na dzień 

31.12.16 r. Zaległości W roku 2016 odnotowano spadek zadłużenia w stosunku do roku 2015 o łączną kwotę 

93.876,40 w tym: zaległości podatkowe oraz śmieciowe spadek o kwotę 53.247,65 Nadmienić należy jednak, iż 

prowadzona była ciągła i bieżąca analiza należności. Skierowano do dłużników 1411 upomnień (podatki – 799, 

śmieci 612), a w 459 przypadkach wdrożono postępowanie egzekucyjne (podatki –130, śmieci – 329) 

2. pozostałe zaległości spadek o kwotę 40.628,75 Należy dodać, że podobnie jak w należnościach 

podatkowych i śmieciowych podejmowane były czynności zmierzające do obniżenia zaległości, poprzez 

wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowania spraw do sądu oraz zawierania ugód na spłatę zaległości. Realizacja 

wydatków  Wydatki ogółem wg stanu na dzień 31.12.2016r. zaplanowano w kwocie 29.208.411,19 

zrealizowano natomiast w kwocie 27.408.288,59 co stanowi 93,84%. Składniki wydatków bieżących gminy 

i ich procentowe wykonanie w stosunku do planu: 

1. Wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 26.282.066,93 zrealizowano 25.570.943,78 o stanowi 97,29% 

z tego: 

a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 10.186.108,57 zrealizowano 10.149.273,00 co stanowi 

99,64% planu. Pozycja powyższa zawiera: wynagrodzenia, wynagrodzenia osobowe, dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zleceń oraz o dzieło,  wynagrodzenie 

agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, w n/wym. jednostkach: 

- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie, 

- Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie, 

- Przedszkole w Czerniejewie, 

- Placówka Wsparcia Dziennego w Czerniejewie z filią w Żydowie, 
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- Zespół Szkół Publicznych w Żydowie, 

- Przedszkole w Żydowie, 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie. 

b) dotacje zaplanowano w kwocie 902.365,00 zrealizowano 890.483,17 co stanowi 98,68% , w tym: 

- Odpłatność za pobyt dzieci z naszej gminy w przedszkolach w Gnieźnie, Niechanowie, Wrześni, Mieście 

Poznań, Nekli oraz Pobiedziskach - 118.118,17 

- Wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży – 31.300,00 

- Kluby sportowe - 70.000,00 

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Czerniejewo z Filią w Żydowie – 350.000,00 

- Towarzystwo Przyjaciół Żydowa – 11.000,00 

- Stowarzyszenie „Razem” – 4.000,00 

- Dofinansowanie do zmiany źródła ciepła – 10.000,00 

- Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gnieźnie – 15.600,00 

- Powiat Gnieźnieński – usuwanie azbestu – 0 

- Spółka Wodna –20.000,00 

- Miasto Gniezno – 80.465,00 /remont ul. Pustachowskiej w Gnieźnie/ 

- Parafia w Żydowie - 15.000,00 

c) wydatki na obsługę długu zaplanowano w kwocie 180.000,00, zrealizowano 174.991,06 co stanowi 97,22% 

planu są to wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 

d) pozostałe wydatki zaplanowano w kwocie 15.013.593,36 zrealizowano 14.356.196,55 co stanowi 95,62% 

planu, Pozycja powyższa obejmuje: Wydatki na bieżącą działalność w tym: zakupy materiałów 

i wyposażenia (materiały biurowe, materiały związane z drobnymi remontami itp.), zakup usług pozostałych 

(obsługa bankowa, obsługa prawna, opłaty za przesyłki pocztowe), zakup energii (prąd, woda, gaz oraz 

oświetlenie ulic, placów i dróg wraz z konserwacją), różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, składki na 

rzecz Stowarzyszenia Światowid, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, WOKISS), zakup usług 

remontowych (konserwacja ksero), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje 

służbowe, szkolenia, zakupy akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji, usługi zdrowotne, 

wypłata świadczeń realizowana przez MGOPS. Nadto wydatki związane z funkcjonowaniem OSP 

w Czerniejewie oraz Żydowie. Nadmienić należy iż powyższa pozycja zawiera wydatki związane z bieżącą 

działalnością n/wym. jednostek: 

- Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie, 

- Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie, 

- Przedszkole w Czerniejewie, 

- Placówka Wsparcia Dziennego w Czerniejewie z filią w Żydowie, 

- Zespół Szkół Publicznych w Żydowie, 

- Przedszkole w Żydowie, 

- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerniejewie. 

2. Wydatki majątkowe – zaplanowano w kwocie 2.926.344,26, zrealizowano 1.837.344,81, co stanowi 

62,78% planu z tego: 

a) Rolnictwa i łowiectwo plan 39.747,00 wykonanie 39.747,00 Kwota powyższa obejmuje zadanie pn. 

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeluścin oraz Szczytniki Czerniejewskie – przygotowanie 

dokumentacji projektowej”, (w roku 2016 wydatkowano kwotę 5.961,93zł., pozostałą część przekazano na r-

k środków niewygasających – Uchwała Nr XXVIII/178/16 z dnia 28 grudnia 2016), 

b) Transport i łączność plan 651.624,78 wykonanie 627.460,13 Kwota powyższa obejmuje: 
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- budowę chodnika w m. Nidom – 85.000,00 

- budowę ul. Kościuszki w m. Żydowo – 80.000,00 

- budowę miejsc parkingowych przy budynku użyteczności publicznej w m. Żydowo – 230.000,00 

- przebudowy i modernizacje dróg gminnych – 153.030,67 Kwoty zawierają wynagrodzenia inspektorów 

nadzoru budowlanego. 

- budowę ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą – przygotowanie dokumentacji 

projektowej – 79.429,46 

c) gospodarka mieszkaniowa  plan 96.000,00 wykonanie 95.401,35 Kwota powyższa obejmuje: 

- modernizację mieszkań znajdujących się w zasobie komunalnym gminy – 68.865,56 

- rozbiórkę budynku po byłym kompleksie socjalno-wypoczynkowym w m. Czerniejewo – 26.535,79 

d) Administracja publiczna  plan 35.500,00 wykonanie 35.459,63 Kwota powyższa obejmuje: 

- zakup drukarki wielofunkcyjnej na potrzeby urzędu - 11.400,00 

- wykonanie dodatkowego wejścia do budynku urzędu – 24.059,63 

e) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 110.200,00 wykonanie 110.200,00 Wym. kwotę 

stanowią środki na zadanie pn.”Modernizacja budynku użyteczności publicznej w m. Czerniejewo – 

świetlica OSP” (w roku 2016 wydatkowano kwotę 80.565,00zł., pozostałą część przekazano na r-k środków 

niewygasających – Uchwała Nr XXVIII/178/16  dnia 28 grudnia 2016), 

f) Oświata i wychowanie  plan 559.066,02 wykonanie 496.404,91 Kwota powyższa obejmuje: 

- realizację projektu pn.”Przedszkole dla każdego dziecka – zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci 

w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo” w ramach WRPO 2014-2020 – 60.710,02 – realizacja 

zadania w roku 2017 

- malowanie Sali gimnastycznej wraz z modernizacją podłogi w ZSP Żydowo – 27.000,00 

- oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń Przedszkola w Czerniejewie – 50.954,75 

- rozbudowa Przedszkola w Żydowie – I etap – 394.713,16 

- rozbudowa Przedszkola w Żydowie – II etap – przygotowanie dokumentacji projektowej – 8.856,00 

- zakup mebli i wyposażenia dla nowych oddziałów Przedszkola w Żydowie – 14.881,00 

g) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  plan 264.988,46  wykonanie 264.074,88 Kwota powyższa 

obejmuje: 

- opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy – 24.500,00 

- przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych /PSZOK-u/ - 17.220,00 (w roku 2016 wydatkowano kwotę 1.000,00zł., pozostałą część 

przekazano na r-k środków niewygasających – Uchwała Nr XXVIII/178/16  dnia 28 grudnia 2016), 

- zakup kosiarki samojezdnej wraz z pługiem i przyczepką – 23.881,99 

- zakup samochodu na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy – 107.599,60 zakup 

urządzeń na potrzeby utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy – 6.557,76 

- zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w m. Czerniejewo – 14.492,42 

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kochanowskiego w m. Czerniejewo – 40.561,40 

- budowa oświetlenia ulicznego w m. Żydowo – przejście dla pieszych – 14.237,25 

- usuwanie Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy – 15.024,46 
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j) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  plan 169.218,00 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego – 

128.068,00) wykonanie 168.596,91 ( w tym w ramach funduszu sołeckiego 127.844,69) W/wym. kwoty 

stanowią wydatki poniesione na modernizacje świetlic wiejskich, zakup wyposażenia oraz 

zagospodarowanie terenów wokół nich. Szczegółową realizację wydatków w podziale na bieżące oraz 

majątkowe ujęto w zestawieniu tabelarycznym, które zawiera Załącznik Nr 4. Wydatki związane 

z wyodrębnionym na rok 2016 Funduszem Sołeckim. W roku 2016 wydatki związane z funduszem sołeckim 

zaplanowano w kwocie 193.328,74 zrealizowano natomiast w kwocie 191.677,43 w tym: Wydatki 

majątkowe plan 128.068,00 wykonanie 127.844,69 Wydatki bieżące plan 65.260,74 wykonanie 63.832,74 

Realizację poniesionych wydatków przedstawia Załącznik Nr 5. W dniu 2 grudnia 2016 r. pomiędzy Gminą 

Czerniejewo, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego podpisana została Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-

0020/16-00 na zadanie pn. " Przedszkole dla każdego dziecka - zwiększenie szans edukacyjnych dla dzieci 

w wieku przedszkolnym w Gminie Czerniejewo". Projekt współfinansowany ze środków UE  ramach 

WRPO 2014-2020, którego realizacja przewidziana jest na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2016. 

Całkowita wartość programu wynosi 307.449,18zł w tym środki UE - 261.449,18 oraz środki własne - 

46.138,10zł. 

W związku z powyższym przedkłada się n/wym. informacje o: stopniu zaawansowania realizacji programów 

wieloletnich Załącznik Nr 6, 

- zmianie w planie wydatków na realizacje zadań z udziałem środków UE Załącznik Nr 7 Łączna kwota długu 

na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.693.099,74  tego: 

1. ING Bank Śląski w Poznaniu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Czerniejewo 

II etap) 2.060.879,00 

2. ING Bank Śląski w Poznaniu (inwestycje gminne roku 2012) 1.500.000,00 

3. BOŚ Poznań (budowa sieci gazowej w m. Żydowo) 422.411,40 

4. BOŚ Poznań (termomodernizacja cz.II) 586.302,07 

5. BOŚ Poznań (budowa biblioteki w m. Żydowo) 123.507,27 

6. BOŚ Poznań (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej) 1.000.000,00 Ogółem: 5.693.099,74 Łączna 

spłata zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 1.129.200,00  tego: 

1. ING Bank Śląski/Poznań 515.200,00 (budowa kanalizacji sanitarnej w Czerniejewie II etap) 

2. ING Bank Śląski/Poznań  (inwestycje gminne roku 2012) 250.000,00 

3. BOŚ Poznań 80.400,00 ( budowa sieci przyłączy gazowych w m. Żydowo) 

4. BOŚ Poznań 110.000,00 (termomodernizacja budynków cz.II) 

5. BOŚ Poznań 23.600,00 (budowa filii biblioteki w m. Żydowo) 

6. BOŚ Poznań 150.000,00 (budowa Strefy Aktywizacji Gospodarczej) Ogółem: 1.129.200,00  Łączna 

kwota zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-Z wynosi 5.693.099,74 Łączna 

kwota należności na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-N wynosiła 511.804,30 z tego: 

wymagalne 465.075,57 Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 

1.086.263,56 wg poniższego zestawienia: 

1. Rozdział 01030 § 2850 – 28,29 (wpłaty na Izby Rolnicze – termin płatności I/2017), 

2. Rozdział 40002 § 4300 – 10.631,56 (dopłata do wody i ścieków – termin płatności I/2017), 

3. Rozdział 70005 §§ 4260,4300 – 7.225,39 – (opłaty za energię i wodę oraz wpłaty na rzecz wspólnot 

mieszkaniowych – termin płatności I/2017), 

4. Rozdział 75022 §§ 4360 – 2,70 (opłata za rozmowy telef. – termin płatności I/2017), 

5. Rozdział 75023 §§ 4040,4110,4120,4140,4210,4260,4300,4360,4410,4530 – 192.663,54 pochodne od 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składka PFRON, podatek od ryczałtów samochodowych, opłaty za 

energię, wywóz śmieci, zakup prasy, przesyłki pocztowe oraz podatek VAT), 

6. Rozdział 75095 § 4210 – 161,01 (zakup kwiatów w związku z obchodami rocznicy wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego - termin płatności I/2017), 
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7. Rozdział 75412 §§ 4210,4260,4300 – 1.927,33 (opłaty za energię wodę i ścieki oraz udziały strażaków 

w akcjach ratowniczych), 

8. Rozdział 80101 §§ 3020,4010,4040,4110,4120,4170,4260 – 309.447,11 (pochodne d wynagrodzeń 

w tym umów zleceń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz energii), 

9. Rozdział 80104 §§ 2310,4040,4110,4120,4260,4300 – 92.352,77 (odpłatność za pobyt dzieci z naszej 

gminy w przedszkolach poza terenem gminy, pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wywozu 

śmieci, opłaty za energię i wodę, 

10. Rozdział 80110 §§ 3020,4010,4040, 4110,4120, – 179.680,74 i dotyczą pochodnychod wynagrodzeń 

i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

11. Rozdział 80113 § 4300 – 25.546,57 (opłata przewoźnikowi za dowóz dziecido placówek oświatowych – 

termin płatności I/2017), 

12. Rozdział 80148 §§ 4010,4040,4110,4120,4300 - 24.113,10 (pochodne od wynagrodzeń raz 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wywóz śmieci), 

13. Rozdział 80150 §§ 4010,4110,4120 – 3.722,47 (pochodne od wynagrodzeń), 

14. Rozdział 85154 § 4300 – 700,00 (opłata za prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób 

uzależnionych – termin płatności I/2017)), 

15. Rozdział 85206 §§ 4040,4110,4120 – 16.169,50 (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego), 

16. Rozdział 85219 §§ 4040, 4110, 4120 – 29.077,66 (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego), 

17. Rozdział 85228 §§ 4110,4170 – 2.096,75 (pochodne od umowy zlecenie), 

18. Rozdział 85401 §§ 3020,4010,4040, 4110, 4120 – 35.019,66 i dotyczą pochodnych d wynagrodzeń oraz 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 

19. Rozdział 85495 § 4260 – 7.541,35 (opłaty za energię, ogrzewanie oraz wodę), 

19. Rozdział 90001 § 4300 – 2.996,89 (opłata za zrzut ścieków), 

20. Rozdział 90002 § 4300 – 71.899,40 (opłata za wywóz śmieci), 

21. Rozdział 90003 §§ 4040,4110,4120,4300 – 34.106,15 (pochodne od dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, oraz opłata za ścieki), 

22. Rozdział 90015 § 4270 – 8.999,93 (konserwacja – oświetlenie uliczne), 

23. Rozdział 92109 §§ 4040,4110,4120,4260, – 2.106,96 (pochodne d dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego, opłaty za energię, ogrzewanie i wodę), 

24. Rozdział 92195 § 4210 – 335,40 (zakup nagród w związku z konkursem na logo obchodów roku ks. 

Onufrego Kopczyńskiego – termin płatności I/2017),Zestawienie załączników: 

1. Załącznik Nr 1 – Zestawienie planu i wykonania dochodów gminy w podziale na działy, rozdziały 

i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %. 

2. Załącznik Nr 2 – Zestawienie planu i wykonania wydatków gminy w podziale na działy rozdziały 

i paragrafy klasyfikacji budżetowej, w tym wykonanie %. 

3. Załącznik Nr 3 – Realizacja dochodów gminy, w tym dochody własne. 

4. Załącznik Nr 4- Realizacja wydatków gminy w podziale na bieżące oraz majątkowe. 

5. Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego. 

6. Załącznik Nr 6 – Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 

7. Załącznik Nr 7 – Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE. 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo 

(-) Tadeusz Szymanek 
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