
 

 

SPRAWOZDANIE NR 0050.15.2018 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA TULISZKÓW 

z dnia 29 marca 2018 r. 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok 

Na podstawie art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U 

z 2018 r. poz. 994 ze zm.). 

SPRAWOZDANIE ROCZNE 

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA TULISZKÓW ZA 2017 ROK  

Rada Miejska w Tuliszkowie uchwaliła budżet na 2017 rok Uchwałą Nr 0007.78.2016 w dniu 29 grudnia 

2016 roku w następujących kwotach: 

-  plan dochodów           -         42 825 280,42 zł z tego: 

- dochody bieżące   - 42 105 879,42 zł 

- dochody majątkowe   - 719 401,00 zł 

-  plan wydatków           -          44 271 137,42 zł z tego: 

- wydatki bieżące   - 38 702 388,08 zł 

- wydatki majątkowe   - 5 568 749,34 zł, 

-  deficyt budżetu           -           1 445 857,00 zł  

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2017 roku dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu, 

a także przychodów budżetu na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza 

Gminy i Miasta Tuliszków: 

- Uchwałą Nr 0007.1.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 stycznia 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.7.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 31 stycznia 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.21.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 24 lutego 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.27.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 marca 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.20.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 26 kwietnia 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.31.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 18 maja 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.38.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 czerwca 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.42.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 30 czerwca 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.41.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 17 lipca 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.47.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 23 sierpnia 2017r., 
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- Uchwałą Nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 25 sierpnia 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.50.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 30 sierpnia 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 20 września 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 3 października 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.62.2017 Rady miejskiej w Tuliszkowie z dnia 27 października 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.72.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 20 listopada 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza G i M Tuliszków z dnia 27 listopada 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.76.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 12 grudnia 2017r., 

- Zarządzeniem Nr 0050.85.2017 Burmistrza g i M Tuliszków z dnia 15 grudnia 2017r., 

- Uchwałą Nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017r.        

W wyniku wprowadzonych zmian, plan dochodów i wydatków budżetu na 31 grudnia 2017 roku przedstawiał 

się następująco: 

-  plan dochodów                                 -   45 960 186,07 zł, 

-  plan wydatków                                -    48 308 579,07 zł, 

-  deficyt budżetu                                 -     2 348 393,00 zł.  

Faktycznie kasowe wykonanie budżetu za 2017 rok zamknięto deficytem budżetu w kwocie 

1 342 351,63 zł, czyli niższym od zaplanowanego o 1 006 041,37 zł.  

Realizacja dochodów za 2017 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco: 

 Lp NAZWA PLAN WYKONANIE % str. 

I Dochody  bieżące 43 976 040,71 43 997 719,67 100,05 97,69 

II Dochody majątkowe 1 984 145,36 1 042 313,92 52,53 2,31 

OGÓŁEM: 45 960 186,07 45 040 033,59 98,00 100,00 
 

Realizacja wydatków za  2017 rok w kwotach ogólnych przedstawia się następująco: 

 

Lp NAZWA PLAN WYKONANIE % str. 

I. Wydatki bieżące 41 676 355,99 40 238 655,62 96,55 86,75 

II. Wydatki majątkowe 6 632 223,08 6 143 729,60 92,63 13,25 

O G Ó Ł E M: 48 308 579,07 46 382 385,22 96,01 100,00 

 

Dochody  budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok według źródeł pochodzenia  

Wyszczególnienie 

  Plan po 

zmianach na 

31.12.2017 r.   

 Wykonanie na 

dzień  

31.12.2017 r. 

% realizacji 
Struktura 

w % 

DOCHODY OGÓŁEM 45 960 186,07 45 040 033,59 98,00 100,00 

w tym:     

1) dochody bieżące 43 976 040,71 43 997 719,67 100,05 97,69 

z tego:     

Subwencje 17 527 348,00 17 527 348,00 100,00 38,92 

Podatki i opłaty  3 864 200,00 3 899 627,38 100,92 8,66 

Udziały w podatkach dochodowych 4 565 492,00 4 620 041,79 101,20 10,26 

z tego:     

od osób fizycznych 4 515 492,00 4 616 052,00 102,23 10,25 

od osób prawnych 50 000,00   3 989,79   7,98 0,01 

Dochody z mienia (bieżące) 70 000,00   62 895,95   89,85 0,14 

Dotacje celowe 16 078 870,71 15 949 061,24 99,19 35,41 

w tym:     
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z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących  zleconych gminie ustawami  14 804 980,95       14 709 033,63       99,35 32,65 

z budżetu państwa na realizację zadań  

bieżących własnych 1 200 204,34  1 187 710,28         98,96 2,64 

na realizację zadań bieżących na 

podstawie porozumień z jednostkami 

samorządu terytorialnego  12 788,00 5 147,24 40,25 0,01 

na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gmin, powiatów (związków 

gmin, związków powiatowo-gminnych, 

związków powiatów) samorządów 

województw, pozyskane z innych źródeł 3 000,00 3 000,00 100,00 0,01 

dotacje celowe otrzymane z tytułu 

pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań 

bieżacych   5 100,00 4 564,72 89,50 0,01 

dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków z budżetu 

państwa 52 797,42 39 605,37 74,45 0,09 

Pozostałe dochody  1 870 130,00 1 938 745,31 103,67 4,30 

2) dochody majątkowe 1 984 145,36 1 042 313,92 52,53 2,31 

z tego:     

Dotacje i środki przeznaczone na 

inwestycje  158 875,36 158 260,36 99,61 0,35 

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków z budżetu 

państwa 1 817 770,00 878 123,73   48,31 1,95 

Dochody ze sprzedaży majątku  5 000,00 5 929,83 118,60 0,01 

Dochody z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności  2 500,00 0,00 0,00 0,00 

Dochody budżetu  Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok zostały zrealizowane ogółem  na   kwotę 

45 040 033,59 zł. W stosunku do zaplanowanych dochodów tj. kwoty 45 960 186,07 zł, wykonanie stanowi 

98,00 %. Załącznik nr 1 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu przedstawia wykonanie dochodów 

za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na dochody 

bieżące i dochody majątkowe.       

Dochody bieżące gminy za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 43 997 719,67 zł, co stanowi 100,05 

% wykonania w stosunku do  planu tj. kwoty 43 976 040,71 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów  

ogółem, dochody bieżące stanowią 97,69%.        

Subwencja jest jednym z podstawowych źródeł dochodów gminy. W 2017 roku  wykonanie subwencji  

ogólnej wyniosło 17 527 348,00 zł, co stanowi 100 % wykonania planu. W strukturze zrealizowanych 

dochodów ogółem  stanowi 38,92 % dochodów budżetu. Subwencja ogólna dzieli się na część oświatową, 

wyrównawczą oraz równoważącą. Najbardziej istotną pozycję, podobnie jak w latach poprzednich stanowią 

wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej, które w 2017 roku wyniosły 8 901 348,00 zł i stanowią 

50,79 % wpływów z subwencji ogólnej.       

Następnym podstawowym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków były wpływy z tytułu 

podatków i opłat.  

Dochody z tego źródła wykonane zostały w wysokości  3 899 627,38 zł, co stanowi 100,92 % wykonania, 

w stosunku do planu tj. kwoty 3 864 200,00 zł, w strukturze dochodów wykonanych stanowią one 8,66 % 

dochodów budżetu.  
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Z tego: 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
Plan po 

zmianach 

Wykonanie na 

dzień 

31.12.2017r 

% 

realizacji 

podatek od nieruchomości 1 540 000,00  1 627 069,56 105,65 

              osoby prawne 850 000,00 920 136,58 108,25 

              osoby fizyczne 690 000,00 706 932,98 102,45 

podatek rolny 227 000,00 229 390,40 101,05 

              osoby prawne 7 000,00 8 408,00 120,11 

              osoby fizyczne 220 000,00 220 982,40 100,45 

podatek leśny 126 000,00 128 997,24 102,38 

              osoby prawne 75 000,00 74 750,00 99,67 

              osoby fizyczne 51 000,00 54 247,24 106,37 

podatek od środków transportowych 269 000,00 294 121,64 109,34 

              osoby prawne 49 000,00 55 671,36 113,62 

              osoby fizyczne 220 000,00 238 450,28 108,39 

podatek od czynności cywilnoprawnych 171 000,00 194 764,00 113,90 

              osoby prawne 1 000,00 2 115,00 215,50 

              osoby fizyczne 170 000,00 192 649,00 113,32 

wpływy z opłaty targowej 23 000,00 18 105,00 78,72 

wpływy z opłaty skarbowej 26 000,00 32 465,00 124,87 

wpływy z opłaty eksploatacyjnej  8 000,00 7 890,56 98,63 

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej 
1 500,00 0,00 0,00 

podatek od spadków i darowizn 5 000,00 18 058,00 361,16 

opłata za zajęcie pasa drogowego 40 000,00 11 680,66 29,20 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 095 000,00 1 009 929,34 92,23 

wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych 
120 000,00 137 904,83 114,92  

wpływy z różnych opłat 212 700,00 189 251,15 88,98 

RAZEM PODATKI I OPŁATY  3 864 200,00  3 899 627,38 100,92 

Kolejnym bardzo istotnym źródłem dochodów budżetu Gminy i Miasta Tuliszków są dochody 

pochodzące z udziałów w podatkach państwowych. Zostały one zrealizowane na kwotę 4 620 041,79 zł, 

co stanowi 101,20 % wykonania planu tj. kwoty 4 565 492,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów  

w  2017 roku stanowią one 10,26%.  Udziały w podatkach państwowych dzielą się na dwie grupy: 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zostały zrealizowane na kwotę 4 616 052,00 zł, 

co stanowi 102,23 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 4 515 492,00 zł, 

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, które zostały zrealizowane na kwotę 3 989,79 zł, co 

stanowi 7,98 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 50 000,00 zł.         

Plan dochodów z mienia komunalnego w  2017 roku został zrealizowany w wysokości  62 895,95 zł, co 

stanowi  89,85 % wykonania, w stosunku do planu tj. kwoty 70 000,00 zł. W podziale na poszczególne 

źródła dochodów wykonanie przedstawia się  następująco: 

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego  nieruchomości (§ 0550) na plan 15 000,00 zł, wykonanie 

stanowi 11 143,45 zł, tj. 74,29 % planu, 

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 

lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 

charakterze (§ 0750) wykonanie stanowi  51 752,50 zł, co stanowi 94,09 % wykonania w stosunku do planu 

tj. 55 000,00 zł.     

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 4 – Poz. 6172



Dotacje celowe w okresie sprawozdawczym  zostały zrealizowane na kwotę 15 949 061,24 zł, co stanowi 

99,19 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 16 078 870,71 zł. W strukturze zrealizowanych 

dochodów, dotacje celowe stanowią 35,41 % dochodów ogółem.    

Dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

i innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010, 2060) zostały zrealizowane na kwotę 

14 709 033,63 zł, co stanowi 99,35 % wykonania  planu  tj. kwoty 14 804 980,95 zł. W strukturze 

zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one  32,65 %. Dotyczą one następujących zadań: 

1) zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych –plan 485 306,56 zł, wykonanie 484 779,36 zł, 

2) utrzymania stanowisk pracy administracji rządowej – plan 85 638,00 zł, wykonanie 85 638,00 zł, 

3) aktualizacji spisu wyborców i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej 

w Tuliszkowie – plan 8 021,00 zł, wykonanie 7 020,46 zł, 

4) wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – plan 107 673,76 zł, wykonanie 107 657,97 zł, 

5) wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na 

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – plan 34 429,63 zł, wykonanie 33 591,44 zł, 

6) składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 

społecznej – plan 50 203,00 zł, wykonanie 47 016,36 zł, 

7) wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz 

koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%  - plan 192,00 zł, wykonanie 

187,36 zł, 

8) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, 

9) na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – plan 8 728 974,00 zł, wykonanie 

8 718 453,06 zł, 

10) świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 5 294 272,00 zł, wykonanie 5 214 480,58 zł, 

11) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 

271,00 zł, wykonanie 209,04 zł. Powyższe dane są zgodne z załącznikiem Nr 4 do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok. 

Dotacje celowe na zadania własne gminy (§ 2030)  wpłynęły do budżetu w kwocie 1 187 710,28 zł, co 

stanowi 98,96 % wykonania w stosunku do planu tj. 1 200 204,34 zł. W strukturze zrealizowanych 

w okresie sprawozdawczym dochodów stanowią one  2,64%. Dotyczą one następujących zadań: 

1) zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku – plan 75 519,01 zł, 

wykonanie 75 519,01 zł, 

2) sfinansowania wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 

2017r., o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki 

zdrowotnej - plan 13 400,00 zł, wykonanie 13 400,00 zł, 

3) utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych -  plan 46 830,00 zł, wykonanie 

46 830,00 zł, 

4) utrzymania przedszkoli – plan  310 416,00 zł, wykonanie 305 960,47 zł, 

5) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego – plan 2 676,00zł, wykonanie 2 676,00 zł, 

6) zatrudniania przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator 

rodzinnej pieczy zastępczej  w  2017 roku, wprowadzonego zgodnie  z art. 247 ustawy o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej – plan  15 233,33zł, wykonanie  15 233,33 zł, 
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7) opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum 

integracji społecznej – plan 13 189,00 zł, wykonanie 12 948,19 zł, 

8) wypłacenia zasiłków okresowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 

plan  137 877,00 zł, wykonanie 130 463,16 zł, 

9) wypłacenia zasiłków stałych – plan 157 050,00 zł, wykonanie  156 791,12 zł, 

10) dofinansowania do utrzymania Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie – plan 

110 048,00 zł, wykonanie  109 923,00 zł, 

11) dofinansowania  realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 

90 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł, 

12) dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym- zgodnie z art. 90d 

i art. 90e ustawy o systemie oświaty – plan 227 966,00 zł, wykonanie 227 966,00 zł.      

Ponadto wpłynęła do budżetu dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) w kwocie 5 147,24 zł, co stanowi 40,25 

% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 12 788,00 zł. W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem,  

stanowi ona 0,01 %. Powyższa dotacja została wykorzystana na utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 

zimowym 2016/2017 oraz 2017/2018.     

Następnie wpłynęła do budżetu dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 

pozyskana z innych źródeł (§ 2700) w wysokości 3 000,00 zł,  w związku z podpisaną umową dotacji 

pomiędzy Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” realizującym Program Działaj Lokalnie, Polsko – 

Amerykańskiej Fundacji Wolności, a Zespołem Szkolno – Przedszkolnym na realizację Projektu „Spotkanie 

z eksperymentowaniem”.     

Wpłynęła do budżetu także dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej (§2710) udzielona przez Powiat 

Turecki na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach realizacji Pilotażowego programu wsparcia 

nauczania języka niemieckiego w klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020.  Kwota dotacji 

została wykorzystana w wysokości 4 564,72 zł, co stanowi 89,50 % wykonania planu tj. kwoty 5 100,00 zł.        

Ponadto wpłynęły do budżetu dotacje celowe (§§ 2008, 2009) w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa w kwocie  39 605,37 zł, co stanowi 

74,45 % wykonania w stosunku do  planu tj. kwoty 52 797,42 zł. Powyższa dotacja dotyczy  projektu pn. 

„Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszków” realizowanego ze środków Unii Europejskiej,  Funduszu 

Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 -2020 oraz środków budżetu 

państwa.        

Na kwotę wpływów z pozostałych dochodów bieżących przy założonym planie 1 870 130,00 zł, 

wykonanie w  2017 roku stanowi kwotę 1 938 745,31 zł, czyli 103,67 % wykonania planu. W strukturze 

zrealizowanych dochodów ogółem stanowią one 4,30 %. Na dochody te składają się: 

- kary z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (§ 0570) plan 0,00 zł, 

a wykonanie wynosi 157,06 zł, 

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ( § 0640)plan wynosi 

100,00 zł, a wykonanie 8 914,13 zł, 

- wpływy z usług (§ 0830) plan wynosi 1 782 880,00 zł, a wykonanie 1 831 101,48 zł, co stanowi  

102,70% wykonania, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) plan wynosi 8 500,00 zł, 

a wykonanie  11 243,69 zł, co stanowi 132,28 % wykonania, 

- odsetki od środków na rachunku (§ 0920) plan wynosi 25 100,00 zł, a wykonanie  16 631,01 zł, co 

stanowi 66,26 % wykonania, 

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) plan wynosi 29 000,00 zł, a wykonanie 

16 573,32 zł, co stanowi 57,15 % wykonania, 
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- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (§ 0960) plan i wykonanie wynosi 2 000,00 zł, co 

stanowi 100,00% wykonania, 

- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) plan wynosi 10 950,00 zł, a wykonanie  22 670,98 zł, co stanowi 

207,04 % wykonania, 

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) plan wynosi 11 600,00 zł, a wykonanie 

29 327,12 zł, co stanowi  252,50 % wykonania. 

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 

wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości (§ 2910), plan 0,00 zł, wykonanie  126,52zł. Na dzień 31 grudnia 2017 roku 

w poszczególnych rodzajach podatków i opłat oraz innych dochodach należnych gminie występują 

następujące wymagalne zaległości i nadpłaty: 

                    Zaległości     Nadpłaty 

  - w dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 – wpływy z usług (dostawa wody)     41 398,70 zł         0,00 zł 

- w dz.700 rozdz.70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu  użytkowania wieczystego nieruchomości  

                              7 186,73 zł    123,86 zł 

- w dz.700 rozdz.70005 § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy  składników majątkowych  

                                                                               766,86 zł        15,01 zł 

- w dz. 700 rozdz. 70005 § 0830 – wpływy z usług (ogrzewanie lokali)     1 147,34 zł        0,00 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 - podatek od nieruchomości (osoby prawne) 

                                                                              27 186,40 zł    156,00 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0320 – podatek rolny (osoby prawne)                  0,00 zł          2,00 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 – podatek od środków transportowych (osoby prawne) 

                                                           0,00 zł         3,05 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0310 - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) 

                                                                             68 003,58 zł     488,75 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0320 -  podatek rolny (os. fizyczne)               13 689,31 zł      236,71 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0330 – podatek leśny (os. fizyczne)                 6 231,58 zł      107,86 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0340 – podatek od środków  transportowych (osoby fizyczne) 

                                                      34 266,62 zł      875,08 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych 

                                                        0,00 zł       26,05 zł 

- w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                           1,20 zł         0,00 zł 

- w dz. 758 rozdz. 75816 § 0570 -  wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 

osób fizycznych                       174,56 zł          0,00 zł 

- w dz. 900 rozdz. 90001 § 0830 – wpływy z usług (odprowadzanie ścieków) 

                                                                18 261,71 zł          0,00 zł 

- w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 -  wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 

samorządu terytorialnego  na podstawie odrębnych uchwał (opłata za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi)                                                                   204 613,18 zł      5 259,48 zł  
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Ogółem należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 422 927,77 zł oraz nadpłaty 

7 293,85 zł. W podatku od nieruchomości (osoby prawne) tj. dz. 756 rozdz.75615 § 0310 z zapłatą podatku 

zalega 6 podatników.   

Z kwoty  27 186,40 zł, na zaległości z lat  ubiegłych  przypada 1 772,42 zł, a na zaległości z 2017 roku  

25 413,98 zł. W trakcie  2017  roku na zalegających zostało wystawionych 15 upomnień na łączną kwotę 

72 646,92 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na łączną kwotę  65 147,74 zł. Na poczet tych zaległości do 

dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota  6 242,19  zł.  

Zaległości występujące w łącznym zobowiązaniu pieniężnym i podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 

tj. dz. 756 rozdz. 75616 §§ 0310, 0320, 0330  ogółem wynoszą 87 924,47 zł, z tego na zaległości z lat 

ubiegłych przypada  43 265,11 zł, a na zaległości  z  2017  roku kwota 44 659,36 zł.  

Z zapłatą podatku zalega 270 podatników. Na zalegających z zapłatą podatników zostało wystawionych 

414 upomnień na łączną kwotę 115 830,19 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę 5 047,48 zł. Na 

poczet tych zaległości do dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota 5 886,80 zł.      

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych tj. dz. 756 rozdz.75616  

§ 0340 ogółem wynoszą 34 266,62 zł. Na zaległości z lat ubiegłych  przypada  20 650,25 zł, a na zaległości 

z 2017 roku 13 616,37 zł.  

Z zapłatą podatku zalega 16  podatników. Na zalegających  podatników zostało wystawionych 51 upomnień 

na kwotę 128 333,38 zł oraz 15 tytułów wykonawczych na kwotę  64 353,30 zł. Na poczet zaległości do 

dnia 28 lutego 2018 roku wpłynęła kwota 5 796,80 zł.         

Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. dz. 900 rozdz. 90002  

§ 0490 wynoszą ogółem 204 613,18 zł. Na zaległości z lat ubiegłych przypada 68 956,65 zł, a na zaległości 

z 2017 roku  135 656,53 zł. Przyczyną tak dużej zaległości na koniec 2017 roku jest przede wszystkim 

termin zapłaty ostatniej opłaty, który zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej ustalony został do dnia 31 grudnia.   

Z zapłatą tej opłaty zalega 942 podatników. W okresie sprawozdawczym na zalegających zostało 

wystawionych 338 upomnień na łączną kwotę 68 732,71 zł oraz 28 tytułów wykonawczych na kwotę 

11 645,55 zł. Na poczet  zaległości do dnia 28 lutego 2018  roku wpłynęła kwota 39 779,65 zł.       

 Zaległości z tytułu dostarczania wody tj. dz. 400 rozdz. 40002 § 0830 oraz odprowadzania ścieków tj. dz. 

900 rozdz. 90001 § 0830 wynoszą łącznie 59 660,41 zł. W ramach działań windykacyjnych w okresie 

sprawozdawczym  wystawiono  w sumie 91 wezwań do zapłaty  na łączną kwotę  32 036,35 zł.       

 Zaległości z tytułu opłaty za użytkowanie wieczyste na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą 7 186,73  zł. 

Na zaległości z lat ubiegłych przypada kwota  3 622,31 zł, a na zaległości z 2017 roku kwota 3 564,42 zł. 

Z zapłatą tej opłaty zalega 9 użytkowników. W 2017 roku na zalegających wystawiono 21 wezwań do 

zapłaty na łączną kwotę 6 604,16 zł. Ponadto dwie sprawy zostały przekazane do Sądu Rejonowego 

w Turku celem wszczęcia egzekucji. Z informacji o CIT i podatkach wg Urzędów Skarbowych wynika, że 

na dzień 31 grudnia 2017 roku występują następujące zaległości i  nadpłaty: 

- w dz. 756 rozdz. 75601 § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 

w formie karty podatkowej, występuje zaległość wymagalna w kwocie  156,00 zł, 

- w dz. 756 rozdz. 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych, występuje zaległość 

wymagalna w kwocie 414,00 zł.         

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego w Turku poinformował Gminę, iż w II kwartale 2017 roku została 

udzielona ulga w spłacie należności podatkowych, a mianowicie 1 400,00 zł, z tytułu podatku od spadków 

i darowizn.          

Ponadto nadmienia się, iż należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz wypłat z funduszu 

alimentacyjnego tj. dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 należnych gminie wynoszą 1 312 446,92 zł. W okresie 

sprawozdawczym na poczet tych należności wpłynęła kwota 29 289,92 zł. Świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego wypłacano 71 osobom uprawnionym do tych świadczeń, przy czym w trakcie roku liczba 

osób  uprawnionych pobierających świadczenia z funduszu alimentacyjnego na koniec grudnia zmalała do 

63 osób.   
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Kwota wypłaconych świadczeń z tego tytułu w 2017 roku wyniosła 345 730,00 zł. W okresie 

sprawozdawczym  przeprowadzono przewidziane ustawą działania wobec 94 dłużników alimentacyjnych, 

w tym 47 zamieszkujących na terenie gminy Tuliszków.        

Ponadto na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości  wymagalne z tytułu zwrotu niesłusznie 

pobranych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich w kwocie 5 270,81 zł, odsetek w kwocie  769,94 zł 

oraz zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 75,60 zł. Wystąpiły także zaległości 

wymagalne z tytułu niesłusznie pobranego świadczenia wychowawczego w kwocie  500,00 zł oraz odsetek 

z tego tytułu w kwocie 8,63 zł.         

Ujemne skutki finansowe dla budżetu z tytułu obniżenia przez Radę Miejską  maksymalnych stawek 

podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 828 384,00 zł. Z tego przypada na: podatek od 

nieruchomości kwota 541 553,00 zł,  podatek rolny – 10 909,00 zł,  podatek od środków transportowych – 

275 922,00 zł. Natomiast skutki udzielonych przez gminę zwolnień w podatku od nieruchomości, zgodnie 

z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Tuliszkowie w 2017 roku wyniosły 297 466,00 zł.         

Na podstawie decyzji administracyjnych dokonano następujących umorzeń: 

- w podatku od nieruchomości (osoby fizyczne)  kwota –  42,00 zł, 

- w podatku  od spadków i darowizn kwota 1 400,00 zł. Łącznie umorzenia te wyniosły 1 442,00 zł.       

Na koniec 2017 roku zostało sporządzonych 19 protokołów weryfikacji w sprawie postępowania 

w zakresie dokonywania odpisów przedawnionych zobowiązań. W związku z powyższym z powodu 

przedawnienia odpisano kwotę 5 109,31 zł, z 2011 roku, z tego przypada na: 

- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) kwota 2 291,36 zł, 

- podatek rolny (osoby fizyczne) kwota  172,96 zł, 

- podatek leśny (osoby fizyczne) kwota  344,99 zł, 

- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne) kwota 2 300,00 zł.   

Odsetki z tytułu wygaśnięcia wyżej wymienionych podatków wyniosły  3 241,00 zł. 

Dochody majątkowe gminy za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 1 042 313,92 zł, co stanowi  

52,53 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 1 984 145,36 zł.  

W strukturze zrealizowanych dochodów ogółem, dochody majątkowe stanowią 2,31 %.Na kwotę 

zrealizowanych dochodów majątkowych składają się:  

·wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 

w prawo własności (§ 0760), założono plan 2 500,00 zł, lecz w 2017 roku nie wpłynęły żadne wnioski 

o przekształcenie, w związku z powyższym wpływów do budżetu z tego tytułu nie było,  

·wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 

nieruchomości (§ 0770), na plan 5 000,00 zł, wykonanie stanowi 5 929,83 zł, tj. 118,60% planu. 

Dochody majątkowe otrzymane w formie dotacji oraz środków na dofinansowanie inwestycji 

przedstawiają się następująco:  

·dotacje celowe otrzymane w ramach realizacji programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków z budżetu państwa (§§ 6207, 6297, 6616, 6617), zaplanowane zostały na 

kwotę 1 817 770,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 878 123,73 zł, co stanowi 48,31 % realizacji 

planu.  

·dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 

jednostkami samorządu terytorialnego (§§ 6300, 6330 ) – na plan  136 668,00 zł,  wykonanie wynosi 

136 053,00 zł, co stanowi 99,55%,  

·dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 

własnych gmin, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 

roku, plan i wykonanie stanowi 22 207,36 zł.       

  

Realizacja dochodów budżetu za 2017 rok w podziale na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się 

następująco: 
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Lp. Nazwa jednostki budżetowej Plan Wykonanie % 
Str. 

w % 

1. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie 43 903 156,07 43 002 093,15 97,95 95,47 

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

w Tuliszkowie 

45 380,00 24 572,93 54,15 0,06 

3. Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie 100,00 9,31 9,31 0,00 

4. Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie 79 300,00 77 241,90 97,40 0,17 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolnym 

w Grzymiszewie 

205 850,00 184 538,91 89,65 0,41 

6. Gimnazjum w Grzymiszewie (do dnia 

31.08.2017) 

2 100,00 2 019,01 96,14 0,00 

7. Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie 100,00 23,77 23,77 0,00 

8. Przedszkole w Tuliszkowie 170 100,00 138 981,18 81,71 0,31 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Tuliszkowie 

1 554 100,00 1 610 553,43 103,63 3,58 

   Ogółem: 45 960 186,07 45 040 033,59 98,00 100,00 

Wydatki budżetu za 2017 rok zostały zrealizowane na kwotę 46 382 385,22 zł, co stanowi  96,01 % 

wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 48 308 579,07 zł. Załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok przedstawia realizację wydatków według 

działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki 

majątkowe. 

Wydatki budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok wg grup wydatkowania 

Wyszczególnienie 

Plan po 

zmianach na 

31.12.2017 

  Wykonanie na 

dzień 

31.12.2017 

% 

realizacji 

Struktura 

w % 

WYDATKI OGÓŁEM 48 308 579,07 46 382 385,22 96,01 100,00 

w tym:     

Wydatki bieżące 41 676 355,99 40 238 655,62 96,55 86,75 

z tego:     

1.Wydatki bieżące jednostek budżetowych 24 924 296,87 23 661 936,71 94,94 51,01 

w tym:     

1.1 wynagrodzenia  i pochodne od 

wynagrodzeń (bez wynagrodzeń na 

realizację programów finansowanych 

z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) 15 553 717,39 15 046 377,56 96,74 32,44 

1.2 wydatki związane z realizacją zadań  

statutowych jednostek budżetowych 9 370 579,48 8 615 559,15 91,94 18,57 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 094 030,26 14 992 396,50 99,33 32,32 

3) dotacje na zadania bieżące (bez realizacji 

zadań z udziałem środków unijnych) 1 419 092,86 1 388 815,46 97,87 2,99 

4) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 

5) wydatki na obsługę długu 174 488,00 146 001,64 83,67 0,32 

6) wydatki na programy finansowane 

z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 64 448,00 49 505,31 76,81 0,11 

Wydatki majątkowe 6 632 223,08 6 143 729,60 92,64 13,25 

z tego:     

finansowane z udziałem środków o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 4 887 189,00 4 232 882,49 86,61 9,13 

Wydatki bieżące, zostały zrealizowane na kwotę 40 238 655,62 zł, w stosunku do planu  tj. kwoty 

41 676 355,99 zł, wykonanie stanowi 96,55 % planu rocznego. W strukturze zrealizowanych wydatków 

w 2017 roku, stanowią one  86,75 %.        

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 10 – Poz. 6172



Wydatki bieżące jednostek budżetowych zostały zrealizowane na kwotę 23 661 936,71 zł, co stanowi 

94,94 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty  24 924 296,87 zł. Udział wydatków bieżących jednostek 

budżetowych w wydatkach budżetu ogółem stanowi 51,01 %. W ramach tych wydatków finansowane były 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 

budżetowych. W 2017 roku wydatkowano środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 

15 046 377,56 zł, co stanowi 96,74 % wykonania planu tj. kwoty 15 553 717,39 zł. W strukturze 

zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 32,44 %. Wypłacono wynagrodzenia pracownikom Urzędu 

oraz pracownikom jednostek budżetowych, wynagrodzenia na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, 

dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wszystkich 

zawartych umów. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych  

wyniosły 8 615 559,15 zł, co stanowi 91,94 % wykonania w stosunku do planu, czyli  kwoty 

9 370 579,48 zł. W strukturze wydatków ogółem stanowią one 18,57 %. Środki w tej grupie wydatkowano 

przede wszystkim na zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, komunalnych, 

telekomunikacyjnych, zdrowotnych i pozostałych, wykonanie ekspertyz i analiz, różne opłaty i składki, 

podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia i inne formy 

dokształcania pracowników.       

Świadczenia na rzecz osób fizycznych  zostały zrealizowane na kwotę  14 992 396,50 zł, co stanowi 

99,33 % planu czyli kwoty 15 094 030,26 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem stanowią one 

32,32 % i stanowią drugą grupę wydatków budżetu. Powyższe środki wydatkowano głównie na wypłatę 

świadczeń społecznych dla podopiecznych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie. 

W ramach tej grupy wydatków wypłacono także dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców znajdujących się 

w trudnej sytuacji materialnej. Wypłacono również dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, 

nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń za osiągnięcia w nauce, świadczenia 

rzeczowe dla pracowników, diety dla radnych i sołtysów Gminy i Miasta Tuliszków oraz  pomoc materialną 

dla uczniów.        

Dotacje na zadania bieżące (bez realizacji zadań z udziałem środków unijnych)  zostały zaplanowane 

w kwocie 1 419 092,86 zł, a zrealizowane  na kwotę  1 388 815,46 zł, co stanowi 97,87 % wykonania. 

W strukturze wydatków ogółem  stanowią one 2,99 %. Wydatki w  tej grupie dotyczą dotacji przekazanych 

dla instytucji kultury, Stowarzyszenia „Przylesie wsi Tarnowa” na pokrycie kosztów prowadzenia 

niepublicznego przedszkola oraz niepublicznej szkoły podstawowej,  na pokrycie kosztów pobytu dzieci 

w przedszkolach niepublicznych, udzielenia pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu 

terytorialnego, dotacji celowych dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 

i ochrony przeciwpożarowej oraz kultury fizycznej. 

Wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji gmina nie poniosła.     

Wydatki na obsługę długu  zostały wydatkowanie w kwocie 146 001,64 zł, co stanowi 83,67 % 

wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 174 488,00 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków ogółem 

stanowią one 0,32 %. Środki w tej grupie wydatków zostały zaplanowane na opłaty stanowiące prowizje 

przygotowawcze od zaciąganych w danym roku budżetowym pożyczek i kredytów oraz na  spłaty odsetek 

od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2017 roku i w latach poprzednich. 

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 

zaplanowano na kwotę 64 448,00 zł. Zostały one zrealizowane na kwotę  49 505,31 zł, co stanowi 76,81 % 

wykonania.  W strukturze wydatków ogółem stanowią one 0,11%.       

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco: 

- W dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, wydatki zostały zrealizowane na kwotę 499 221,48 zł, co stanowi 

99,84 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 500 006,56 zł. W dziale tym zaplanowano i przekazano 

dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Tuliszkowie w wysokości 10 000,00 zł, na konserwację urządzeń 

melioracyjnych tej Spółki.  Zrealizowano zadanie zlecone, z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego 

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, 

którzy złożyli wnioski o zwrot akcyzy oraz koszty związane z jej wypłatą w kwocie 484 779,36 zł. 

Poniesione zostały także wydatki na wpłaty gminy na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 

wpływów podatku rolnego.  
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W dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, wydatki w tym dziale 

wyniosły 411 783,27 zł, co stanowi  91,02 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 452 401,00 zł. 

Wydatki te związane były z dostarczaniem wody na terenie gminy Tuliszków. Dotyczyły one między 

innymi: zakupu materiałów wykorzystywanych przy awariach sieci wodociągowych, a także do napraw 

i prawidłowego funkcjonowania urządzeń w hydroforniach, wynajmu sprzętu do usuwania awarii 

wodociągowych, badania jakości wody, zużycia energii elektrycznej, opłaty za gospodarcze korzystanie ze 

środowiska (pobór wody) oraz dozór techniczny urządzeń.    

W dz. 600 – Transport i łączność, wydatki w tym dziale  wyniosły 759 291,53 zł, co stanowi 86,18 % 

wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 881 012,15 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały przede 

wszystkim na bieżące utrzymanie dróg gminnych, a także utrzymanie dróg w czasie zimy. Zostały 

poniesione także opłaty za wbudowanie urządzeń infrastruktury technicznej na drogach krajowych 

i powiatowych.  Na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą , a Starostwem Powiatowym w Turku na 

utrzymanie dróg powiatowych w czasie zimy wydatkowano w sezonie 2016/2017 kwotę  4 338,17 zł, a w 

sezonie 2017/2018 wydatkowano 809,07 zł.  Na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego 

wydatkowano 136 901,17 zł. 

W dz. 630 – Turystyka,  wydatki w tym dziale wyniosły 252,15 zł, co stanowi 25,22 % wykonania planu tj. 

kwoty 1 000,00 zł.   

W dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa,  wykonanie wydatków wyniosło 85 266,93 zł, co stanowi 68,96 

% wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 123 650,00 zł. Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na: 

zakup energii elektrycznej, opału dla 2 kotłowni oraz przeglądy przewodów kominowych, opłaty za 

gospodarcze korzystanie ze środowiska za 2016 rok, podziały działek, wypisy uproszczone z rejestru 

gruntów, ogłoszenia prasowe. W 2017 roku nie wypłacono odszkodowań za przejęte grunty pod drogi 

gminne. W związku z powyższym wykonanie wydatków w tym dziale jest niższe od zaplanowanego.   

W dz. 710 – Działalność usługowa, wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na aktualizację studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w kwocie 32 000,00 zł. W 2017 roku 

wydatkowano 10 926,45 zł, co stanowi 34,15 % wykonania.    

W dz. 750 – Administracja publiczna, wydatki wyniosły 3 485 480,74 zł, co stanowi 90,13 % wykonania  

w stosunku do planu tj. kwoty 3 867 310,75 zł. W dziale tym wydatki obejmują obsługę Rady Miejskiej, 

utrzymanie budynku urzędu gminy, wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, promocję gminy oraz 

pozostałą działalność. Poniesiono także wydatki z zakresu administracji rządowej (zadania zlecone) 

w kwocie 85 638,00 zł, z tego: z zakresu spraw obywatelskich  kwota 59 038,00 zł oraz z zakresu zadań 

rządowych kwota  26 600,00 zł. W dziale tym zostały również wydatkowane środki na Centrum Usług 

Wspólnych w Tuliszkowie, które wyniosły 386 950,13 zł. Została również udzielona pomoc finansowa 

w wysokości 4 647,04 zł, na realizację projektu pn. „Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego 

gmin powiatu tureckiego” w ramach dofinansowania z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji 

jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa 

obywatelskiego”. Beneficjentem tego Projektu jest Gmina Miejska Turek, natomiast Partnerami projektu są: 

Powiat Turecki oraz gminy powiatu tureckiego, a także Turecka Izba Gospodarcza i Stowarzyszenie 

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. W dziale tym zostały również wydatkowane środki w wysokości 

44 858,27 zł, na realizację Projektu pn. „Rewitalizacja dla Gminy i Miasta Tuliszków” realizowanego ze 

środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020 oraz środków budżetu państwa.    

W dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa, wydatki wyniosły  7 020,46 zł, co stanowi 87,53 % wykonania w stosunku do kwoty tj. 

8 021,00 zł. Na zadania zlecone gminie z tytułu aktualizacji spisu wyborców  wydatkowano 2 100,00 zł, co 

stanowi 100,00 % wykonania planu. Natomiast na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady 

Miejskiej w Tuliszkowie wydatkowano 4 920,46 zł, co stanowi 83,10 % wykonania w stosunku do planu tj. 

kwoty 5 921,00 zł.        
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W dz. 754 – Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciwpożarowa,  wydatki wyniosły  362 787,58 zł, 

co stanowi  99,03 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 366 332,41 zł. Wydatki te dotyczą ochrony 

przeciwpożarowej, między innymi: wynagrodzeń kierowców samochodów strażackich, naprawy 

samochodów i sprzętu przeciwpożarowego, przeglądów technicznych oraz ubezpieczenia samochodów, 

a także zakupu paliwa do samochodów strażackich. Udzielone zostały także dotacje celowe na kwotę 

72 946,02 zł, dla jednostek OSP z przeznaczeniem  na zakup umundurowania, sprzętu oraz remonty części 

bojowej strażnic.  Wydatkowano również środki na wsparcie dla Policji polegające na pełnieniu 

dodatkowych służb prewencyjnych na terenie Gminy i Miasta Tuliszków, w celu poprawy bezpieczeństwa 

i porządku publicznego w wysokości 5 000,00 zł. Poniesione zostały również wydatki na zarządzanie 

kryzysowe. W ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki w kwocie  16 359,00 zł. 

W dz. 757 – Obsługa długu publicznego, wydatki wyniosły  146 001,64 zł, co stanowi 83,67 % wykonania 

w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 174 488,00 zł. Dokonano spłaty odsetek  od kredytów i pożyczek 

zaciągniętych w 2017 roku i w latach poprzednich tj. kwota 144 785,53 zł oraz poniesiono wydatki z tytułu  

prowizji bankowych na kwotę 1 216,11 zł.   

W dz. 758 – Różne rozliczenia, pozostaje plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej  w kwocie 

57 485,00 zł oraz plan nierozdysponowanej  rezerwy celowej zaplanowanej na zarządzanie kryzysowe 

w kwocie  99 000,00 zł. 

W dz. 801 – Oświata i wychowanie, wydatki wyniosły 13 433 177,05 zł co stanowi 98,24 % wykonania 

w stosunku do zaplanowanej kwoty tj. 13 674 420,72 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na 

utrzymanie i bieżącą działalność placówek oświatowych. Obejmują one między innymi utrzymanie szkół 

podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli,  gimnazjów, dowożenia 

uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, utrzymania stołówek szkolnych 

i przedszkolnych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów. 

Realizowane były również zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla 

dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego oraz gimnazjach. Zrealizowano także zadanie zlecone polegające na 

wyposażeniu szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na 

kwotę 141 249,41 zł.  Udzielone  zostały dotacje celowe w wysokości 45 447,97 zł, na zadania bieżące 

z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci uczęszczających do  niepublicznych przedszkoli 

położonych na terenie innych gmin.   Poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci 

uczęszczających do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin prowadzonych przez jednostki 

samorządu terytorialnego w kwocie 86 409,14 zł. Udzielono także dotacji podmiotowej w wysokości  

378 916,99 zł, Stowarzyszeniu „Przylesie wsi Tarnowa” na prowadzenie niepublicznego przedszkola 

w miejscowości Tarnowa w wysokości 177 117,91 zł oraz na prowadzenie niepublicznej szkoły 

podstawowej w wysokości 201 799,08 zł.    

W dz. 851 – Ochrona zdrowia, wydatki wyniosły 138 015,53 zł, co stanowi 82,55 % wykonania 

w stosunku do zaplanowanej kwoty 167 190,00 zł. Wydatki te związane są z realizacją Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii, który zrealizowano w 63,85 %  oraz Gminnego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, który zrealizowano w 83,13 %. W tym została udzielona  dotacja celowa 

podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy 

z zakresu zajęć rekreacyjno sportowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży. Dotację 

otrzymał Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku w kwocie 9 655,00 zł. Zaplanowane środki na realizację 

wyżej wymienionych programów są wyższe od zaplanowanych dochodów o kwotę 110,70 zł, czyli o środki 

niezrealizowane w 2016 roku.   

W dz. 852 – Pomoc społeczna, wydatki wyniosły łącznie 1 453 301,32 zł, co stanowi 98,20 % wykonania 

w stosunku do planu tj. kwoty 1 480 000,00 zł, w tym wydatki  na zadania zlecone gminie wyniosły 

57 203,72 zł, co stanowi 94,72 % wykonania, w stosunku do planu zadań zleconych tj. kwoty 60 395,00 zł. 

Wydatki w tym dziale dotyczą: opłat za przebywanie podopiecznych w domu pomocy społecznej,  zadań 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 

za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki 

i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wypłatę dodatków mieszkaniowych 

oraz zasiłków stałych,  świadczenia usług opiekuńczych, utrzymania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Tuliszkowie, realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.     
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W dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, została zaplanowana i wydatkowana  

dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł, na aktywizację i rozwój fizyczny dzieci niepełnosprawnych. 

Dotację otrzymało Stowarzyszenie Forum Kobiet z Tuliszkowa.   

W dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wydatki wyniosły 611 084,19 zł, co stanowi 98,17 % 

wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 622 497,00 zł. Wydatki te zostały poniesione na utrzymanie 

świetlic: w Zespole Szkół w Tuliszkowie, Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Grzymiszewie,  

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze 

socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty oraz wypłatę stypendiów za wysokie 

wyniki w nauce. W dziale zaplanowano również dotację na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci 

i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Tuliszków w wysokości 5 000,00 zł, która nie została wydatkowana. 

Na udzielenie tej dotacji został ogłoszony dwukrotnie konkurs na realizację tego zadania. Zarówno 

w pierwszym jak i w drugim terminie nie wpłynęła żadna oferta od podmiotów uprawnionych do składania 

ofert na realizację wyżej wymienionego zadania. 

W dz. 855 – Rodzina, wydatki wyniosły 14 057 843,40 zł, co stanowi 99,14  wykonania planu tj. kwoty 

14 179 236,00 zł, w tym wydatki na zadania zlecone gminie zostały zrealizowane na kwotę 

13 933 142,68 zł, co stanowi 99,36  wykonania planu tj. kwoty 14 023 517,00 zł. Wydatki w tym dziale 

dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 

wspierania rodziny, rodzin zastępczych i realizację Karty Dużej Rodziny. Ponadto w dz. 855 rozdz. 85501  

§ 4580 (pozostałe odsetki) oraz w rozdz. 85502 § 4580 (pozostałe odsetki) poniesiono wydatki na odsetki od 

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w wysokości  1 218,53 zł, które przekazano dysponentowi 

środków.    

W dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie wydatków wynosi 

3 657 641,10 zł,  co stanowi 95,95 % wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 3 812 008,73 zł. Wydatki 

w tym dziale przeznaczone zostały na gospodarkę ściekową i ochronę wód, w tym na zakup materiałów 

i części zamiennych do bieżącego utrzymania w sprawności sieci kanalizacyjnej, pompowni i oczyszczalni 

ścieków, zakup paliwa do ciągnika w celu wywozu nieczystości z szamb przydomowych, energię 

elektryczną na oczyszczalni ścieków i pompowniach, badania jakości ścieków surowych, oczyszczonych 

i osadu na oczyszczalni, najem koparki do usuwania awarii sieci kanalizacyjnej, naprawy urządzeń 

pompowni ściekowych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz dozór techniczny urządzeń. 

Następnie wydatki dotyczyły gospodarki odpadami, w tym wydatkowano środki na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

Gminy i Miasta Tuliszków, które zostały opisane w dalszej części sprawozdania. Udzielono również 

pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania 

i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w kwocie  2 876,62 zł.  

Ponadto wydatkowano środki na oczyszczanie miasta i wsi, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic i dróg, 

utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku. Następnie w rozdz. 90017 – zakłady gospodarki 

komunalnej,  realizowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Zakładu Gospodarki Komunalnej 

w Tuliszkowie. Poniesiono wydatki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zakładu, 

zakup materiałów biurowych do bieżącego funkcjonowania zakładu, zakup paliwa i części zamiennych do 

ciągników, prowizje bankowe, usługi pocztowe, opiekę autorską nad programem komputerowym itp. 

Realizowane były również wydatki  na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, które zostały opisane 

w dalszej części sprawozdania. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 20 192,73 zł.     

W dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wydatki wyniosły 876 877,03 zł, co stanowi 

97,08 % wykonania planu tj. kwoty  903 221,67 zł. Z tego działu zostały przekazane dotacje podmiotowe na 

utrzymanie Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuliszkowie wraz z filiami w Grzymiszewie 

i Piętnie w kwocie 249 400,00 zł oraz  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie w kwocie 

523 800,00 zł. W dziale tym zaplanowano i wydatkowano środki na wydatki związane z utrzymaniem 

świetlic wiejskich oraz organizacją ogólnodostępnych imprez masowych na przykład: Dni Tuliszkowa, 

dożynki, obchody świąt państwowych. W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 

41 167,12 zł.      
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W dz. 926 – Kultura fizyczna,  wydatki wyniosły 237 683,77 zł, co stanowi 88,01 % wykonania  

w stosunku do planu tj. kwoty 270 075,00 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie 

obiektów sportowych oraz na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej. Udzielone zostały  dotacje 

celowe podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na cele związane z realizacją zadań 

gminy z zakresu kultury fizycznej  łącznie na kwotę  96 710,00 zł. Dotacje otrzymali: 

-  Uczniowski Klub Sportowy „JUDO” w Sarbicku na realizację zadania publicznego „Organizacja zimowiska 

sportowo-rekreacyjnego w górach dla dzieci i młodzieży” kwota 2 000,00 zł, 

-  Miejsko – Gminny Klub Sportowy „Tulisia” z Tuliszkowa na realizację zadania publicznego pod nazwą 

„Przeprowadzenie treningów oraz organizacja meczów piłki nożnej dla kilku grup wiekowych z terenu 

Gminy i Miasta Tuliszków” kwota 58 000,00 zł, 

-  Klub Sportów i  Sztuk Walk w Turku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej dla miasta Tuliszków” kwota 5.000,00 zł, 

-  Klub Sportów i Sztuk Walk z Turku na realizację zadania publicznego pod nazwą „Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej dla sekcji Grzymiszew” kwota 5.000,00 zł, 

-  Uczniowski Klub Sportowy  „JUDO”  w Tuliszkowie na realizację zadania pod nazwą „Organizacja 

szkoleń, treningów, konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków” kwota 

7.000,00 zł,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

-  Miejsko – Gminny Klub Sportowy „TULISIA” z Tuliszkowa na realizację zadania pod nazwą „Mała Liga 

Mistrzów 3x3” kwota 6.710,00 zł,       

-  Miejsko – Gminny Klub Sportowy „TULISIA” z Tuliszkowa na realizację zadania pod nazwą „Wspieranie 

i upowszechnianie kultury fizycznej – badanie umiejętności zdobytych przez dzieci i młodzież podczas 

treningów organizowanych w okresie styczeń-maj 2017r. Szukanie młodych talentów z terenu Gminy 

i Miasta Tuliszków” kwota 7.000,00 zł, 

-  Miejsko – Gminny Klub Sportowy „TULISIA’ z Tuliszkowa na realizację zadania pod nazwą „Udział 

w międzynarodowym turnieju piłki nożnej WROCŁAW TROPHY 2017” kwota 6 000,00 zł.      

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań 

zleconych gminie ustawami  zostały zrealizowane ogółem na kwotę 14 709 033,63 zł, co stanowi 99,35 % 

wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 14 804 980,95 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków 

bieżących, stanowią one  36,55 %. Realizacja tych zadań odbywała się zgodnie z otrzymanymi dotacjami od 

poszczególnych dysponentów i opracowanymi planami finansowymi. Szczegółową realizację zadań 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych gminie ustawami przedstawia 

załącznik Nr 4 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok. 

Wykaz udzielonych dotacji z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych  w 2017 roku przedstawia załącznik Nr 5 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Gminy i Miasta Tuliszków. Z powyższego załącznika wynika, iż w okresie sprawozdawczym Gmina 

udzieliła dotacji jednostkom sektora finansów publicznych na łączną kwotę 928 671,63 zł, z tego: 

- dotacje podmiotowe (dla instytucji kultury)  – 770 700,00 zł, 

- dotacje celowe na zadania bieżące –  52 971,63 

- dotacje celowe na zadania majątkowe – 105 000,00 zł, Zostały również udzielone dotacje celowe dla 

jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie  614 002,35 zł, z tego: 

- dotacje podmiotowe wyniosły 378 916,99 zł, 

- dotacje celowe na zadania bieżące – 198 373,88 zł 

- dotacje celowe na zadania inwestycyjne –  36 711,48 zł. W sumie udzielone dotacje z budżetu w 2017 roku 

wyniosły 1 542 673,98  zł.         

W budżecie na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 

158 000,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 117 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.           
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 Rezerwa ogólna została rozdysponowana w części: Zarządzeniem Nr 0050.20.2017 Burmistrza Gminy 

i Miasta Tuliszków  z dnia 26 kwietnia 2017  roku , Zarządzeniem Nr 0050.72.2017 Burmistrza Gminy 

i Miasta Tuliszków z dnia 20 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 0050.76.2017 Burmistrza Gminy 

i Miasta Tuliszków z dnia 27 listopada 2017 roku i została przeznaczona na: 

- na sporządzenie ekspertyz/opinii na potrzeby postepowań administracyjnych o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach tj. dz. 750 rozdz. 75023 § 4390 kwota 10 000,00 zł, 

- prace remontowe związane z połacią dachową w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Grzymiszewie tj. dz. 

801 rozdz. 80101 § 4270 kwota 20 000,00 zł, 

- podatek VAT tj. dz. 900 rozdz. 90017 § 4530 kwota 25 000,00 zł, 

- zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla dwóch asystentów rodziny tj. dz. 855 rozdz. 85504 § 

4010 kwota 16 800,00 zł, § 4110 kwota 2 893,00 zł, § 4120 kwota 422,00 zł (razem kwota 20 115,00 zł), 

- pozostałą działalność administracji samorządowej tj. dz. 750 rozdz. 75095 § 4300 kwota 15 000,00 zł, 

- pokrycie kosztów odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej tj. dz. 852 rozdz. 85202 § 4330 kwota 

5 400,00 zł, 

- przeglądy okresowe sprzętu przeciwpożarowego tj. dz. 754 rozdz. 75412 § 4300 kwota 5 000,00 zł.          

Zarządzeniem nr 0050.76.2017 Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 27 listopada 2017 roku została 

w części rozdysponowana rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe.    

Kwota 18 000,00 zł została przeznaczona na  naprawę dwóch dachów na budynkach, których Gmina  jest 

właścicielem. Do uszkodzenia dachów doszło w dniach 5 – 6 października 2017r. podczas wystąpienia 

ulewnych opadów połączonych z silnym wiatrem.       

 Na koniec roku sprawozdawczego pozostał plan nierozdysponowanej rezerwy ogólnej w kwocie 

57 485,00 zł oraz plan nierozdysponowanej rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 

99 000,00 zł.         

W  2017 roku wydatki majątkowe gminy zostały zrealizowane na kwotę 6 143 729,60 zł, co stanowi 92,63 

% wykonania w stosunku do zaplanowanej kwoty 6 632 223,08 zł. W strukturze zrealizowanych wydatków 

ogółem stanowią 13,25 %.  

Szczegółowy opis realizacji wydatków majątkowych przedstawia się następująco: 

1. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew w sumie zaplanowano środki w kwocie  

926 300,00  zł., a wydatkowano kwotę 806 231,54 zł. Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski 

i dziennik budowy.  Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie  w ramach Osi 

Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.  

Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku. 

2. Na przebudowę wraz z wyposażeniem hydrofornii w Gadowskich Holendrach zaplanowano środki 

w kwocie 1 000,00 zł lecz nie zostały one poniesione. Na realizację tego zadania została podpisana umowa 

o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  typ operacji 

„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii”. Termin realizacji tego zadania zaplanowany został w 2018 roku. 

3. Na przebudowę hydrofornii w Imiełkowie zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano 

17 225,00 zł. Zapłacono za analizę efektywności kosztowej oraz program funkcjonalno-użytkowy zadania. Na 

realizację tego zadania została podpisana umowa o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020,  typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Termin realizacji tego zadania zaplanowany  został 

w 2018 roku. 
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4. Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach 

zaplanowano w sumie środki w kwocie  43 000,00 zł, a wydatkowano  2 500,00 zł. Zapłacono za program 

funkcjonalno-użytkowy zadania. Ponadto zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady 

Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki zostały zaplanowane na kwotę 38 130,00 zł. Termin 

realizacji  wyznaczony został na 30.06.2018rok. Na realizację tego zadania została podpisana umowa 

o dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,  typ operacji 

„Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, 

ulepszaniem i rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym w energię odnawialną i w 

oszczędzanie energii”. 

5. Na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Grzymiszew zaplanowano i wydatkowano środki 

w kwocie 83 500,00 zł.  Zapłacono za mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych, opracowanie 

dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane.  Wybudowano sieć wodociągową na działkach Nr 638/8, 

639, 640/1, 640/2, 641, 642/1, 642/2/, 1164/2, 644, 645, 646, 638/10, 638/9, 638/12, 638/13, 638/14, 653, 654 – 

obręb Grzymiszew. Wykonano 766 mb  sieci wodociągowej z rur PVC o średnicy 110mm. 

6. Na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Sarbicko zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 

8 500,00 zł. Zapłacono za mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych oraz dokumentację 

projektową. 

7. Na budowę kolektora tłocznego ścieków wraz z przepompowniami od miejscowości Grzymiszew do 

miejscowości Tuliszków zaplanowano środki w kwocie 100 000,00 zł, a wydatkowano 16 240,00 zł, na 

wykonanie map sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych. Realizacja umowy na opracowanie 

dokumentacji technicznej na wyżej wymienione zadanie została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie wydatków budżetu gminy, które 

w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zabezpieczono środki na realizację zadania w kwocie 

79 950,00 zł. Ostateczny termin realizacji tej dokumentacji wyznaczony został na 30.06.2018rok. 

8. Na dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy studni wierconych (głębinowych) na potrzeby 

własnego gospodarstwa na terenie G i M Tuliszków zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł. Została 

udzielona jedna dotacja na kwotę 2 711,48 zł. 

9. Na zakup przenośnego zestawu dozowania podchlorynu sodu do sieci wodociągowej i stacji uzdatniania 

wody zaplanowano i wydatkowano kwotę 3 900,00 zł. 

10. Na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4480P Tuliszków – Smaszew, ulica Rogozińskiego w miejscowości Tuliszków – etap II”, zaplanowano 

i przelano dotację w kwocie 100 000,00 zł. Dotacja została w całości wykorzystana i rozliczona przez Powiat . 

11. Na budowę drogi wewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu przy Zespole Szkół w Tuliszkowie 

(opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowano środki w kwocie 7 500,00 zł, a wydatkowano 

6 751,60 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej, kserokopie map oraz wypis z rejestru 

gruntów. 

12. Na przebudowę zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 72 do działki nr 689/2 położonej 

w Grzymiszewie (opracowanie dokumentacji technicznej) zaplanowano środki w kwocie 4 500,00 zł. 

Wydatkowano 3 690,00 zł, na opracowanie tej dokumentacji. 

13. Na przebudowę chodnika na ul. Broniewskiego zaplanowano środki w kwocie 35 500,00 zł, 

a wydatkowano 34 805,75  zł. Zapłacono za roboty budowalne. Ponadto dodatkowo na budowę tego chodnika 

została przekazana wykonawcy kostka brukowa będąca w magazynie na kwotę 6 895,00 zł. Całkowita wartość 

tego zadania wyniosła 43 900,75 zł.  Wykonano chodnik na ul. Broniewskiego z kostki brukowej betonowej 

o pow. 328,51 m.kw. na działkach o nr.  ewidencyjnych: 2804, 2805/7. 

14. Na budowę ulicy Polnej w Tuliszkowie (opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowano środki 

w kwocie 15 000,00 zł. Zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej 

w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków została zaplanowana w wysokości 15 000,00 zł, 

a termin realizacji  zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok. 
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15. Na budowę ulicy OSP w Tuliszkowie (opracowanie dokumentacji projektowej) zaplanowano środki 

w kwocie 8 000,00 zł. Zadanie to zostało uwzględnione w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej 

w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku 

nie wygasają z upływem roku budżetowego. Kwota wydatków została zaplanowana  w wysokości 5 000,00 zł, 

a termin realizacji  zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok. 

16. Na przebudowę drogi Ogorzelczyn – Budki zaplanowano środki w kwocie 1 375 828,00 zł, 

a wydatkowano 1 374 813,39 zł (w tym: naliczona kara umowna za niewywiązanie się w terminie z warunków 

umowy kwota 20 418,90 zł ). Wydatki poniesiono na uaktualnienie kosztorysu,  roboty budowlane oraz nadzór 

inwestorski  Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych 

z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

17. Na przebudowę drogi Grzymiszew – Imiełków zaplanowano środki w kwocie 255 002,00  zł, 

a wydatkowano  162 664,87 zł (w tym: naliczona kara umowna za niewywiązanie się z warunków umowy 

kwota 57 050,66 zł). Zapłacono za uaktualnienie kosztorysu oraz usunięcie kolizji związanej z siecią 

energetyczną., roboty budowlane. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

18. Na  przebudowę drogi w miejscowości Zadworna na odcinku od km 0+081 do km 0+980 zaplanowano 

środki w kwocie 570 000,00 zł, a wydatkowano 545 308,29 zł.  Zapłacono za wykonanie map projektowych, 

wykonanie dokumentacji technicznej, dziennik budowy, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. W ramach  

tego zadania  wybudowano drogę o długości 0,862 km. Dolna warstwa podbudowy została wykonana 

z kruszywa naturalnego ulepszonego cementem o Rm=2,5 MPa o gr. 20 cm i powierzchni 3 540,06 m
2 

. Górna 

warstwa podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 20 cm o powierzchni 3 540,06 m
2 

. Warstwa ścieralna 

z BA AC11S, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm o powierzchni 3 423,72 m
2 

. Profilowanie i zagęszczanie 

pobocza powierzchnia 831,00 m
2 
. Ustawiono także pionowe znaki drogowe w ilości 8 sztuk.  

19. Na  przebudowę drogi w miejscowości Zadworna na odcinku od km 0+980 do km 1+885 (etap II) 

zaplanowano środki w kwocie  10 000,00 zł, a wydatkowano 8 500,00 zł. Zapłacono za wykonanie map 

sytuacyjno-wysokościowych oraz opracowano dokumentację techniczną. 

20. Na przebudowę drogi w Imiełkowie zaplanowano środki w kwocie 497 000,00 zł, a wydatkowano 

800,00 zł za uaktualnienie dokumentacji projektowej. Na realizację powyższego zadania została podpisana 

umowa na kwotę 494 017,00 zł. Realizacja tej umowy  została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie wydatków budżetu gminy, które 

w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin realizacji tego zadania 

wyznaczony został na 30.06.2018 rok. 

21. Na rozbudowę budynku po byłym dworcu autobusowym zaplanowano środki w kwocie 4 000,00 zł, 

a wydatkowano 3 500,00 zł. Zapłacono za wykonanie podziału kosztorysu wykonawczego. 

22. Na termomodernizację budynku po byłym dworcu autobusowym zaplanowano środki w kwocie 

604 959,00 zł, a wydatkowano 591 442,10 zł. Zapłacono za opracowanie studium wykonalności, roboty 

budowlane, nadzór inwestorski oraz tablice informacyjne o projekcie. Na realizację powyższego zadania 

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu  w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 

„Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej’ w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

23. Na wykup gruntów zajętych pod drogi gminne zaplanowano środki w kwocie 3 967,00 zł, 

a wydatkowano 2 433,40 zł. Gmina nabyła działkę o numerze 695/1, o powierzchni 123 m
2 

położoną w obrębie 

Grzymiszew.    

24. Na zakup programu komputerowego SQL wraz z 5 dostępami w celu poprawnego funkcjonowania 

strony Biuletynu Informacji Publicznej zaplanowano środki w kwocie 8 000,00 zł, a wydatkowano 7 746,04 zł. 
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25. Zaplanowano i przekazano dotację celową na wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – 

ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk 

katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap 

I (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Tuliszków) w kwocie 10 000,00 zł. 

26. Na realizację projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP Regionu Kalisko – Konińskiego zaplanowano środki 

w kwocie 871 000,00 zł, a wydatkowano 798 098,74 zł. Zakupiono średni samochód ratowniczo-gaśniczy 

w układzie napędowym 4x4 MAN TGM 18.340 4x4 BB nr VIN WMAM38ZZ7HY35561. Samochód ten 

został przekazany na podstawie umowy użyczenia z dnia 19 maja 2017 roku jednostce OSP  w Grzymiszewie. 

Projekt został zrealizowany przy dofinansowaniu w ramach osi priorytetowej 4 „Środowisko”, 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

27. Zaplanowano i przekazano dotację celową dla OSP w Ogorzelczynie na dofinansowanie zakupu 

samochodu w kwocie 12 000,00 zł. 

28. Zaplanowano i przekazano dotację celową dla OSP we  Wróblinie na dofinansowanie zakupu 

samochodu w kwocie 12 000,00 zł. 

29. Na przebudowę instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej wraz 

z remontem sanitariatów w Zespole Szkół w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 13 000,00 zł, 

a wydatkowano 12 000,00. Zapłacono za  wykonanie dokumentacji projektowej. 

30. Na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Tuliszkowie zaplanowano  

kwotę 5 900,00 zł, a wydatkowano 5 880,00 zł. 

31. Na rozbudowę  oświetlenia w Tuliszkowie ul. Targowa zaplanowano środki w kwocie 19 700,00 zł, 

a wydatkowano 19 500,00 zł. Rozbudowa oświetlenia nastąpiła na działce o nr ewidencyjnym 1238 – obręb 

Tuliszków. W ramach wyżej wymienionej inwestycji zamontowano kabel YAKXs 4x25 mm2 przeznaczony do 

zasilania latarń oświetleniowych, 3 słupy stalowe ocynkowane o wysokości całkowitej 9 m, montowane na 

fundamentach betonowych oraz 3 oprawy sodowe o mocy źródła światła 70W. 

32. Na budowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta 

Tuliszków zaplanowano środki w kwocie 58 100,00 zł, a wydatkowano 45 510,00 zł. Zapłacono za 

opracowanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2018 roku. 

33. Na Przebudowę istniejącego placu zabaw w zabytkowym parku w Tuliszkowie zaplanowano środki 

w kwocie 5 000,00 zł, a wydatkowano 3 690,00 zł. Zapłacono za wykonanie projektu placu zabaw. 

34. Na budowę strefy rekreacji i wypoczynku w miejscowości Smaszew zaplanowano środki w kwocie  

3 100,00 zł. Na realizację powyższego zadania wydatki nie zostały poniesione. 

35. Na zadanie pn. „Sielska dolina w Gadowskich Holendrach” zaplanowano środki w kwocie 3 100,00 zł, 

a wydatkowano 3 075,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. 

36. Na zadanie pn. „Integracyjny zakątek w Sarbicku” zaplanowano środki w kwocie 3 100,00 zł, 

a wydatkowano 3 075,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej zadania. 

37. Na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków 

i Wierzbinek (opracowanie dokumentacji)  zaplanowano kwotę 62 000,00 zł, a wydatkowano 38 297,43 zł. 

Zapłacono za kompleksowe zaprojektowanie 166 sztuk indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, 

wytwarzających energię  elektryczną. 

38. Na dotację celową dla Gminy i Miasta Rychwał na realizację zadania pn.  „Instalacje systemów 

odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków, Wierzbinek” zaplanowano dotację 

w kwocie 7 000,00 zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona  w kwocie 5 000,00 zł. 

39. Na adaptację  na cele kulturalne zabytkowego śpichlerza w Tuliszkowie zaplanowano środki w kwocie 

21 000,00 zł, a wydatkowano 20 535,00 zł. Zapłacono za opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego oraz 

wykonania studium wykonalności. 
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40. Na budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach: Ruda, Nowy – Świat, Grzymiszew zaplanowano 

środki w kwocie 22 000,00 zł, a wydatkowano 21 750,00 zł. W miejscowości Ruda siłownia znajduje się na 

działkach o nr ewidencyjnych 214/1, 219 . W ramach zadania zamontowano urządzenie: jeździec - 1 komplet 

i wahadło i stepper - 1 komplet. W miejscowości Grzymiszew siłownia znajduje się na działce o nr 

ewidencyjnym 675. W ramach zadania zamontowano urządzenie: wioślarz - 1 komplet, twister i stepper - 

1 komplet. W miejscowości Nowy - Świat siłownia znajduje się na działce o nr ewidencyjnym  371. W ramach 

zadania zamontowano urządzenie:  jeździec - 1 komplet , wahadło i stepper - 1 komplet. 

41. Na zakup dwóch bramek zaplanowano kwotę 7 700,00 zł, a wydatkowano 7 655,52 zł. Zakupiono dwie 

bramki do piłki nożnej wraz z siatkami i montażem na stadionie w Tuliszkowie. 

42. Na termomodernizację budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie zaplanowano 718 100,00 zł, 

a wydatkowano 348 334,59 zł. Realizacja tego zadania  została uwzględniona w Uchwale Nr 0007.85.2017 

Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie wydatków budżetu gminy, które 

w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zaplanowana kwota środków do realizacji wynosi 

357 016,00 zł. Termin realizacji tego zadania wyznaczony został na 30.06.2018 rok. Na realizację powyższego 

zadania Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu  w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, 

Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 

3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej’ w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  

W ramach funduszu sołeckiego na zadania inwestycyjne wydatkowano środki w wysokości 82 421,42 zł. 

Są to następujące zadania: 

1. Na przebudowę drogi w miejscowości Ruda, zaplanowano środki w  kwocie 12 658,58 zł, 

a wydatkowano 12 300,00 zł. Zapłacono za roboty budowlane. 

2. Na budowę wiaty przystankowej i projekt organizacyjny ul. Buczka – Zadworna, zaplanowano 

i wydatkowano środki w kwocie 6 201,74 zł. W ramach inwestycji zakupiono i zamontowano 1 sztukę wiaty 

przystankowej w m. Zadworna zgodnie z projektem zmiany organizacji ruchu drogowego na odcinku drogi 

gminnej nr 667075P w m. Zadworna. 

3. Na budowę drogi Zadworna – Parcele, zaplanowano środki w kwocie 20 000,00 zł, a wydatkowano 

19 874,10 zł. 

4. Na budowę oświetlenia przy drodze gminnej, dojazdowej do osiedla w m. Smaszew - zaplanowano 

i wydatkowano kwotę 18 545,58 zł. Rozbudowano oświetlenie w Smaszewie na działkach o nr ewidencyjnych 

953, 200/1 – obręb Smaszew. W ramach inwestycji zamontowano: kabel YAKXs 4x25 mm2 przeznaczony do 

zasilania latarń oświetleniowych, 4 słupy stalowe ocynkowane typu SAL 5 dz. firmy ROSA o wysokości 

całkowitej 5 m, 4 oprawy typu NOVUM OUSI 70W ELGO 91xSON-T PIA PLUS 70W serii MASTER. 

5. Na budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Ogorzelczyn zaplanowano środki w  kwocie 

25 561,18 zł, a wydatkowano 25 500,00 zł.  Siłownia zewnętrzna znajduje się na działce o nr ewidencyjnym 

642. W ramach zadania zamontowano:  wyciskanie siedząc i wyciąg górny – 1 komplet, orbitrek - 1 komplet, 

wioślarz - 1 komplet, wahadło biegacz i twister - 1 komplet. Wydatki budżetu były realizowane  na podstawie 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U.  z 2017 roku  

poz. 1579).  Realizacja wydatków budżetu za 2017 rok w podziale na poszczególne jednostki budżetowe 

przedstawia się następująco: 

Lp. Nazwa jednostki budżetowej Plan Wykonanie % 
Str. 

w % 

1. Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie 15 914 591,21  14 490 169,67 91,05 31,24 

2. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

w Tuliszkowie 

15 909 102,00 15 781 503,36 99,20 34,03 

3. Centrum Usług Wspólnych w Tuliszkowie 914 071,00 897 724,23                                                          98,21 1,94 

4. Szkoła Podstawowa w Tuliszkowie 5 971 414,22 5 915 722,27 99,07 12,75 

5. Zespół Szkolno-Przedszkolnym 

w Grzymiszewie 

3 506 781,83 3 379 281,00  96,36 7,29 

6. Gimnazjum w Grzymiszewie (do dnia 

31.08.2017) 

1 039 746,91 1 039 746,91 100,00 2,24 

7. Szkoła Podstawowa w Ogorzelczynie 777 248,90 762 592,71 98,11 1,64 
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8. Przedszkole w Tuliszkowie 1 704 285,00 1 672 165,45  98,12 3,60 

9. Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Tuliszkowie 

2 571 338,00 2 443 479,62  95,03 5,27 

   Ogółem: 48 308 579,07 46 382 385,22 96,01 100,00 

Nadmienia się, że na koniec okresu sprawozdawczego z wykonania planu wydatków budżetowych Gmina 

posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 250 748,97 zł. Dotyczyły one następujących 

wydatków: 

- dotacji celowej z tytułu pobytu dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli położonych na terenie 

innej gminy prowadzonego przez osobę fizyczną lub prawną, kwota 734,94 zł, 

- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, kwota 

244,63 zł, 

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych), kwota 340,62 zł, 

- wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, kwota  1 004 732,13 zł, 

- zakupu materiałów i wyposażenia, kwota  668,59 zł, 

- zakupu energii, kwota  35 781,53 zł, 

- zakupu usług pozostałych, kwota  103 720,73 zł, 

- zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, 

kwota 286,68 z ł, 

- zakupu usług telekomunikacyjnych, kwota 269,49 zł, 

- różnych opłat i składek, kwota   94 039,38 zł, 

- podatku VAT,  kwota 3 463,00 zł, 

- odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu, kwota  6 467,25 zł.         

W większości zobowiązania te powstały w wyniku wpływu faktur za wyżej wymienione wydatki 

w miesiącu styczniu 2018 roku, a dotyczyły wystąpienia operacji gospodarczych, które miały miejsce 

w miesiącu grudniu 2017 roku. Z uwagi na fakt, iż wszystkie koszty danego roku powinny być 

uwzględnione w sprawozdaniach finansowych, zostały one zaksięgowane w kosztach 2017 roku 

i jednocześnie stały się zobowiązaniami 2018 roku.         

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły.       

Nadmienia się, że w poniżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej występują zobowiązania 

w wydatkach bieżących ponad kwotę zaplanowaną w budżecie: 

1) dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę, rozdz. 40002 – Dostarczanie 

wody § 4430 – różne opłaty i składki, kwota 76 520,00  zł, 

2) dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Administracja samorządowa, § 4430 – różne opłaty 

i składki, kwota 9 457,00 zł, 

3) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże 

pożarne,  § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, kwota 236,75 zł, 

4) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona 

wód, § 4430 – różne opłaty i składki, kwota 7 246,00 zł, 

5) dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami, § 4300 – 

zakup usług pozostałych, kwota 69 880,47 zł, 

6) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90013 – schroniska dla zwierząt, § 4300 – 

zakup usług pozostałych kwota 3 978,17 zł. 

Ad. Poz. 1,2,4. Zobowiązania te wynikają z naliczenia opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska za 

2017 rok w zakresie poboru wód, odprowadzenia ścieków i gazów do środowiska. Deklaracje o ich 

wysokości, składane są przez podmiot korzystający ze środowiska  w terminie do 31 marca za rok 

poprzedni. W związku z powyższym, że zobowiązania te dotyczą 2017 roku, winny być wykazane 

w sprawozdaniach finansowych za 2017 rok. W sumie stanowią one 93 223,00 zł. 

Ad. Poz. 3. Zobowiązania te dotyczą wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych w miesiącu grudniu 2017 roku, 
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Ad. Poz. 5. Zobowiązanie  to powstało z tytułu zagospodarowania odpadów  z terenu Gminy i Miasta 

Tuliszków przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina’ z/s w Kaliszu oraz z tytułu 

odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy i Miasta Tuliszków za miesiąc grudzień 2017 roku. 

Powyższe zadanie jest uwzględnione w wykazie przedsięwzięć załączonym do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 2020. 

Ad. Poz.6. Zobowiązanie to dotyczy utrzymania bezdomnych psów w schronisku w miesiącu grudniu 

2017 roku. Powyższe zobowiązania w przeważającej mierze,  zostały zaciągnięte z tytułu umów, których 

realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki,  z których wynikające płatności wykraczają poza 2017 rok.          

W  2017 roku jednostki budżetowe nie tworzyły dochodów na wydzielonym rachunku. Realizację 

przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania  

budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok.        

W okresie sprawozdawczym Gmina i Miasto Tuliszków zaciągnęła następujące zobowiązania. 

1. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania  pn. „Przebudowa 

drogi Ogorzelczyn – Budki”, Umowa nr PROW-07.2.2-11-00404-30 z dnia 4.08.2017r. w kwocie 

839 828,00 zł. 

2. Kredyt długoterminowy z BS Konin, Umowa nr 01/9000130/42556/17 z dnia 21.12.2017r. na pokrycie 

deficytu budżetu 2017 roku w kwocie 550 000,00 zł. Po stronie przychodów budżetu zaangażowane zostały 

również wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, jako nadwyżka 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu za 2016 rok w kwocie 2 133 565,00 zł. Spłaty z tytułu 

zaciągniętych pożyczek i kredytów w  2017 roku odbywały się zgodnie z zawartymi umowami 

i harmonogramami spłat rat kapitałowych i odsetek. Ogółem rozchody budżetu wyniosły  1 075 000,00 zł. 

Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym wyniosły 144 785,53 zł. 

Zobowiązania gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku z tytułu  zaciągniętych  kredytów i pożyczek  wynoszą 

5 966 278,00 zł (bez odsetek), w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie na kwotę 839 828,00 zł.  Są to 

następujące pożyczki i kredyty: 

1. Kredyt z BS konin, umowa nr RRG-DF-342/18/09 z dnia 12.11.2009r., kwota  341 600,00 zł + odsetki. 

Spłata nastąpi w latach 2018 - 2019. 

2. Kredyt długoterminowy z BGK, umowa  kredytu ze środków pożyczki Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego Nr 10/1886 z dnia 25.08.2010 r., kwota 1 370 000,00 zł + odsetki. Spłata kredytu nastąpi 

w latach 2018 - 2022. 

3. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 160/U/400/84/2011 z dn. 25.10.2011r., kwota 

591 600,00  zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2019. 

4. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2011  z dn. 02.08.2011 r., kwota 

780 000,00 zł + odsetki. Spłata nastąpi w latach 2018 - 2022. 

5. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.9.2011 z dnia 22.11.2011r., kwota 

90 000,00 zł. Spłata nastąpi w 2018 roku. 

6. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 239/U/400/648/2014 z dn. 31.10.2014r., kwota  

31 250,00 zł. Spłata nastąpi w 2018 roku. 

7. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.17.2014 z dn. 17.12.2014r., kwota 

513 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2022. 

8. Pożyczka z WFOŚ i GW w Poznaniu, umowa nr 125/U/400/355/205 z dnia 11.08.2015r., kwota 

204 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2021. 

9. Kredyt długoterminowy z BS Konin, umowa nr RRG-ZP.272.8.2015 z dnia 15.12.2015r., kwota 

655 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018 – 2023. 

10. Kredyt długoterminowy z BS Konin , umowa nr  01/9000130/42556/17  z dnia 21.12.2017r. kwota 

550 000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2018-2024. 
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11. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, umowa  nr PROW-

07.2.2-11-00404-30, kwota 839 828,00.  Spłata nastąpi w 2018 roku. Zobowiązanie gminy z tytułu udzielonego 

poręczenia wekslowego dla Związku Komunalnego Gmin „Czysta Gmina, Czyste Miasto” z/s w Kaliszu na 

zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie  na sfinansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych wygasło.  Poręczenie to zostało udzielone na podstawie 

Uchwały  Nr XXX/193/2005 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 19 września 2005r. Pożyczka została 

spłacona w całości przez Związek Komunalny Gmin. W roku sprawozdawczym oraz w latach poprzednich  

wydatków z tytułu udzielonego poręczenia gmina nie poniosła.      

W okresie objętym sprawozdaniem Gmina nie udzielała gwarancji, nie emitowała obligacji komunalnych 

i nie posiada zobowiązań z tego tytułu. W  2017 roku nie został zaciągnięty żaden kredyt krótkoterminowy na 

pokrycie przejściowego deficytu budżetu, który może wystąpić tylko w trakcie roku budżetowego.   

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatków na 

finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2017 rok przedstawia załącznik nr 6 do 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok. Z powyższego 

załącznika wynika, że dochody z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska  wyniosły ogółem 

18 367,56 zł, co stanowi 91,84 % realizacji w stosunku do planu tj. kwoty 20 000,00 zł. Natomiast wydatki 

zostały zrealizowane  na kwotę 11 739,56 zł, co stanowi  58,70 %  wykonania w stosunku do planu tj. kwoty 

20 000,00 zł. Środki wydatkowano na zakup i sadzenie drzew oraz na monitorowanie  byłego wysypiska śmieci 

w m. Krępa.       

Realizację planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na 

finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok przedstawia załącznik nr 7 do 

sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok. Z powyższego załącznika wynika, że dochody 

z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały zrealizowane na kwotę  1 009 929,34 zł, co 

stanowi 92,23 % wykonania planu tj. kwoty 1 095 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały zrealizowane na kwotę 

1 314 253,21 zł, co stanowi 95,32 % wykonania planu tj. kwoty 1 378 816,00 zł. Różnica pomiędzy 

osiągniętymi dochodami, a zrealizowanymi wydatkami wynosi 304 323,87 zł, została ona sfinansowana 

z dochodów własnych.       

Załącznik nr 8 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok 

przedstawia „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych  z udziałem środków, 

o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2017”. Zmiany przedstawione 

w wyżej wymienionym załączniku zostały podzielone na programy realizowane w ramach wydatków 

bieżących i majątkowych.     

Realizację funduszu sołeckiego za 2017 rok przedstawia załącznik nr 9 do sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków na 2017 rok. Wykonanie  wydatków w ramach funduszu 

sołeckiego w 2017 roku wyniosło 297 041,44 zł, co stanowi 99,30 % w stosunku do planu tj. kwoty 

299 139,04 zł. W strukturze wydatków ogółem budżetu, wydatki funduszu sołeckiego wyniosły 0,64 %. 

W ramach wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wykazanych 

w załączniku  nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017 – 

2020 realizowane było jedno przedsięwzięcie, a mianowicie  Program „Rewitalizacja  dla Gminy i Miasta 

Tuliszków”. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa na dofinansowanie  ze środków Unii 

Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz 

środków budżetu państwa. Na realizację tego projektu zaplanowano środki w kwocie 59 800,00 zł, 

a wydatkowano 44 858,27 zł.          

W ramach wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania związane z programami 

realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

wykazanych w załączniku  nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 

2017 – 2020 realizowanych jest dziesięć projektów: Przedstawiają się one następująco: 

1. Realizacja projektu pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk 

żywiołowych i awarii środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko- Konińskiego”. Realizacja zadania 

została zaplanowana na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 871 150,00 zł. 

W 2017 roku wydatkowano środki w kwocie 798 098,74 zł.  
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Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa partnerska w sprawie przystąpienia do wspólnej 

realizacji przez Gminę Ceków – Kolonia (Lidera), Gminę i Miasto Tuliszków, Gminę Rychtal, Gminę 

Czajków, Gminę Golina oraz Gminę Szczytniki zadania publicznego z zakresu zapobiegania, likwidacji 

skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych – wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – 

ekologicznego i służb ratowniczych na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii pn. 

„Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii 

środowiskowych dla jednostek OSP regionu Kalisko – Konińskiego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Projekt został zakończony. 

2. Przebudowa drogi Grzymiszew – Imiełków. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2015 – 

2017. Łączne nakłady finansowe zaplanowano na kwotę  264 202,00 zł. W  2017 roku wydatkowano 

162 664,87 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o przyznaniu pomocy, w ramach 

działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 

inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg 

lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie to nie zostało 

zakończone, z uwagi to, że wykonawca odstąpił od realizacji umowy. W 2018 roku zostanie ponownie 

ogłoszony przetarg na dalszą kontynuację zadania. 

3. Przebudowa drogi Ogorzelczyn – Budki. Realizacja zadania została zaplanowana w latach 2014 – 2017. 

Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 390 018,00 zł. W  2017 roku wydatkowano kwotę 

1 374 813,39 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej, 

w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, Poddziałanie „Wsparcie 

inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, 

w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, Typ operacji „Budowa lub modernizacja 

dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało 

zakończone. 

4. Termomodernizacja  budynku po byłym dworcu autobusowym. Realizacja zadania została zaplanowana 

na lata 2015 – 2017. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 665 425,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 

środki w kwocie 591 442,10 zł. Na realizację powyższego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie 

Projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej 

w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 

2020. Zadanie zostało zakończone. 

5. Termomodernizacja budynku pawilonu sportowego w Tuliszkowie. Realizacja zadania została 

zaplanowana na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady zostały zaplanowane na kwotę 745 405,00 zł. W 2017 roku 

wydatkowano środki w kwocie 348 334,59 zł. Ponadto dalsza  realizacja tego zadania  została uwzględniona 

w Uchwale Nr 0007.85.2017 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku  w sprawie wydatków 

budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 357 016,00 zł.  N 

realizację powyższego zadania została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi 

Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności 

publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 

6. Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno- ekologicznego i służb ratowniczych Województwa 

Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup 

samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I – dla OSP Tuliszków. Realizacja zadania zaplanowana została 

na lata 2016 – 2017. Łączne nakłady, które zostały zaplanowane na realizację tego zadania wynoszą 

410 000,00 zł. W 2017 roku przekazano dotację w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania.  

Na realizację powyższego zadania została podpisana Umowa Partnerska dotycząca realizacji projektu 

„Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno – ekologicznego i służb ratowniczych Województwa 

Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup 

samochodów dla OSP w ramach KSRG – etap I” pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych 

Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Ochotniczą Strażą 

Pożarną w Tuliszkowie oraz Gminą i Miastem Tuliszków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2014 – 2020. 
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7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków. Realizacja zadania 

zaplanowana została na lata 2016-2018. Łączne nakłady zaplanowano na kwotę  3 756 502,00 zł. W 2016 roku 

wydatkowano kwotę 73 000,00 zł. W  2017 roku wydatkowano kwotę 806 231,54 zł.  Na realizację projektu 

Gmina podpisała umowę o dofinansowanie  w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 

„Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.  Zakończenie tego zadania nastąpi 

w 2018 roku. 

8. Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin: Golina, Rychwał, Tuliszków 

i Wierzbinek. Łączne nakłady  zaplanowane na realizację zadania wynoszą 873 035,00 zł. W 2017 roku 

wydatkowano 38 297,43 zł. Limit zobowiązań na 2018 rok wynosi 811 035,00 zł. Na realizację powyższego 

zadania został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Oś priorytetowa 3 Energia, Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, 

Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł. 

9. Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Gadowskich Holendrach. Realizacja zadania została 

zaplanowana na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 496 396,00 zł. W 2017 

roku  nakłady nie zostały poniesione. Limit zobowiązań jaki pozostał do realizacji zadania w 2018 roku wynosi 

1 495 396,00 zł. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie  w ramach Osi 

Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.  

Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku. 

10. Przebudowa wraz z wyposażeniem hydrofornii w Imiełkowie. Realizacja zadania została zaplanowana 

na lata 2017-2018. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1 098 710,00 zł.  W 2017 roku 

wydatkowano 17 225,00 zł. Limit zobowiązań jaki pozostał do realizacji zadania w 2018 roku wynosi 

1 098 710,00 zł.. Na realizację projektu Gmina podpisała umowę o dofinansowanie  w ramach Osi 

Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka 

wodno-ściekowa” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020.  

Zakończenie tego zadania nastąpi w 2018 roku.       

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-

prywatnego zadania nie były realizowane.       

W ramach wydatków  na programy, projekty lub zadania pozostałe realizowane były zadania bieżące 

i majątkowe. W ramach wydatków bieżących realizowane były następujące zadania: 

1. „Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy 

i Miasta Tuliszków” zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 480 000,00 zł. Na realizację tego 

zadania  została podpisana umowa  na świadczenie powyższych usług w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017 

na kwotę 474 336,00 zł. Limit zobowiązań do realizacji w 2017 roku wynosi 0,00 zł. 

2. Na zadanie „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 

2016/2017 – zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok 

autobusowych w ciągu ulic powiatowych. Łączne nakłady na realizację zadania zaplanowano na kwotę  

13 823,00 zł. Na realizację zadania w 2016 roku wpłynęła dotacja ze Starostwa Powiatowego w Turku 

w kwocie 5 528,98 zł i w takiej samej wysokości została zwrócona do Starostwa Powiatowego w Turku 

z uwagi na to, że gmina nie poniosła wydatków na to zadanie w 2016 roku. W I półroczu 2017 roku dotacja na 

realizację tego zadania wpłynęła w wysokości 8 293,47 zł, wydatkowano ją w kwocie 4 338,17 zł. Kwota 

niewykorzystana w 2017 roku tj. kwota 3 955,30 zł, została zwrócona do Starostwa w dniu 5 kwietnia 

2017 roku. 

3. „I. Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

Gminy i Miasta Tuliszków” zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 500 000,00 zł. Na realizację 

tego zadania została podpisana umowa na świadczenie powyższych usług w okresie od 1 lipca 2017 roku do 

30 czerwca 2018 roku na kwotę 473 688,00 Limit zobowiązań do realizacji w 2018 roku wynosi 0,00 zł. 

 

4. Na zadanie „Zimowe utrzymanie ulic powiatowych w miejscowości Tuliszków w sezonie zimowym 

2017/2018 – Zwalczanie śliskości zimowej jezdni, ulic, chodników, ciągów pieszych, placów, zatok 

autobusowych w ciągu ulic powiatowych” zaplanowano środki w kwocie 11 234,00  zł.  
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Na realizację powyższego zadania zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą i Miastem Tuliszków, 

a Starostwem Powiatowym w Turku. Na realizację tego zadania wpłynęła dotacja w wysokości 4 493,32 zł, 

a została wydatkowana w kwocie 809,07 zł. Kwota niewykorzystana w 2017 roku  tj. 3 684,25 zł, została 

zwrócona do Starostwa w dniu 28 grudnia 2017 roku. 

W ramach wydatków majątkowych realizowane było zadanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków. Łączne nakłady finansowe na realizację 

tego zadania zaplanowano w kwocie 559 100,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok zaplanowano w kwocie 

58 100,00 zł, a wydatkowano 45 510,00 zł. Zapłacono za opracowanie dokumentacji technicznej. Limit 

wydatków na 2018 rok wynosi 500 000,00 zł. 

Wszystkie zaciągnięte zobowiązania mieszczą się w limicie zobowiązań zaplanowanych na realizację 

przedsięwzięć W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Tuliszków na lata 2017-2020.        

Biorąc pod uwagę wykonanie budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok, w tym przede wszystkim 

wysokość wykonanej nadwyżki operacyjnej, która wyniosła 3 759 064,05 zł, przy planowanej wielkości 

dodatniej 2 299 684,72 zł, (tj. wysokość różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi) to 

zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2017 roku tj. dla roku n-2 (rok poprzedzający o dwa lata w stosunku 

do roku 2019) z wzoru ustalonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 8,36%. W stosunku do 

2016 roku wskaźnik ten jest niższy o 1,66  punktu procentowego. Wskaźnik ten będzie stanowił drugi składnik 

do wyliczenia w 2019 roku średniej arytmetycznej z art. 243 ustawy o finansach publicznych z trzech lat 

poprzedzających rok budżetowy. Jest on wyższy o 1,95 punktu procentowego w stosunku do wskaźnika 

wyliczonego do planu za III kwartały 2017 roku. Natomiast dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań 

określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy tj. 2018 rok (wskaźnik ustalony o średnią arytmetyczną z 3 

poprzednich lat)  stanowi 9,68 %. W stosunku do wskaźnika wyliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku 

poprzedzającego pierwszy rok prognozy, który wyniósł 9,03 %  zwiększył się o 0,65 punktu procentowego. 

Nadmienia się, że zrealizowany wskaźnik jednoroczny dla 2016 roku wynosi 10,02 %, dla roku 2017 wynosi  

8,36 %,  natomiast z wyliczeń przedstawionych w WPF na lata 2018 – 2021 dla roku 2018 wyniesie 4,90 %. 

Tak więc wyliczona średnia  arytmetyczna z obliczonych ostatnich trzech lat (czyli: relacji dochodów 

bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do 

dochodów ogółem budżetu)  wyliczona dla 2019 roku wyniesie 7,76 %.  Z uchwały o wieloletniej prognozie 

finansowej Gminy i Miasta Tuliszków wynika, że w 2019 roku planowana jest spłata rat kapitałowych 

kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i wydatkami na sfinansowanie zobowiązań z tytułu udzielonych 

poręczeń na poziomie 1 231 200,00 zł, (po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy 

o finansach publicznych) co stanowić będzie 3,19 % planowanych dochodów gminy w 2019 roku wykazanych 

w WPF na lata 2018 – 2021, a zatem w 2019 roku zostanie spełniona relacja określona w art. 243 ustawy 

o finansach publicznych.          

Przy realizacji budżetu w 2017 roku zwracano szczególną uwagę na zachowanie powszechności 

opodatkowania oraz na likwidację zaległości podatkowych poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego. 

Przestrzegano by nie została zachwiana równowaga budżetowa oraz by nie występowały przekroczenia 

planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.        

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy i Miasta Tuliszków za 2017 rok zostało opracowane na 

podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych wg stanu na 31 grudnia 2017 roku oraz w oparciu 

o sporządzone sprawozdania budżetowe przedkładane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu oraz 

materiały własne. 

  

 

Burmistrz  

Gminy i Miasta Tuliszków 

(-) Grzegorz Ciesielski 
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