
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2018 

BURMISTRZA ZBĄSZYNIA 

z dnia 23 marca 2018 r. 

w sprawie przedłożenia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok. 

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY Z BĄSZYŃ ZA  

2017 ROK  

1. WSTĘP  

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami), zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia 

organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne 

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdanie roczne z wykonania 

planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informację o stanie mienia jednostki 

samorządu terytorialnego. 

Budżet Gminy Zbąszyń na 2017 rok został uchwalony na sesji Rady Miejskiej Zbąszynia w dniu 

29 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXI/219/2016 na kwotę: 

• 50 418 513,00 zł po stronie dochodów, 

• 53 416 513,00 zł po stronie wydatków, 

• 2 998 000,00 zł deficytu budżetu, który miał zostać sfinansowany przychodami z tytułu 

zaciąganych kredytów . 

W wyniku zmian dokonywanych w trakcie roku budżetowego (np. zmian wielkości dotacji, 

subwencji, zmian w dochodach, wydatkach oraz przychodach i rozchodach) plan na 31.12.2017 

roku wynosił: 

• 53 470 249,55 zł po stronie dochodów, 

• 57 465 379,55 zł po stronie wydatków, 

• 3 995 130 zł – deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków 

jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym, wynikających z rozliczeń z lat 

ubiegłych. 

 2. Realizacja budżetu Gminy Zbąszyń w 2017 roku  

1. Dochody wykonane, w tym: - 54 318 274,78 tj. 101,59 % 

• Dochody bieżące - 50 292 829,22 

• Dochody majątkowe - 4 025 445,56 
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2. Wydatki zrealizowane, w tym: - 51 898 706,00 tj. 90,31 % 

• Wydatki bieżące - 43 042 395,79 

• Wydatki majątkowe - 8 856 310,21 

3. Przychody, w tym: - 5 120 530,62 

• inne źródła – wolne środki - 5 120 530,62 

4. Rozchody, w tym: - 1 125 400,00 

• spłata kredytów i pożyczek - 1 125 400,00 

5. Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2017 roku wynosi 5 413 013,80 zł (9,96% wykonanych 

dochodów) , w tym z tytułu: 

- zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 

kwota 2 413 013,80 zł 

- Pożyczka na „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nądni wraz z rozbudową sieci kanalizacji 

sanitarnej w Zbąszyniu” – kwota pozostająca do spłaty 258 880,14 zł 

- Pożyczka na „Ochrona wód Jeziora Błędno – budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi i Nowej 

Wsi Zbąskiej ” – kwota pozostająca do spłaty 371 700 zł, 

- Pożyczki na projekt pn. „Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze i rozbudowę sieci 

kanalizacji sanitarnej w Przyprostyni i części ulic Zbąszynia” – kwota pozostająca do spłaty 1 782 

433,66 zł 

- wyemitowanych obligacji samorządowych na realizację zadań inwestycyjnych – kwota pozostająca 

do spłaty 3 000 000,00 zł. 

6. Na dzień 31 grudnia 2017 roku Gmina Zbąszyń nie posiada udzielonych poręczeń i gwarancji. 

7. Na dzień 31 grudzień 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

8. Na dzień 31.12.2017 r. 

- należności wymagalne gminy (bez spornych roszczeń) ogółem wyniosły 1 753 727,39 zł, 

w tym: 

- OPS 1 169 698,28 zł, 

- Urząd 256 154,24 zł, 

- ZSP w Nądni 330,98 zł, 

- ZSP w Zbąszyniu 3 169,14 zł, 

- ZSP w Chrośnicy 388,54 zł, 

- ZSP w Przyprostyni 163,41 zł, 

- ZCSTiR 16 423,97 zł, 

- ZUK 307 398,83 zł. 

 3. DOCHODY  

Dochody za 2017 rok zostały wykonane w wysokości 54 318 274,78 zł co do planu 53 470 249,55 zł 

stanowi 101,59 % wykonania. 

Poniżej przedstawione zostało wykonanie ważniejszych dochodów według źródeł, objaśniając wykonanie 

części tabelarycznej przedstawionej w pełnej szczegółowości, tj. dział, rozdział, paragraf klasyfikacji 

budżetowej ( załączniku nr 1). 
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 4. Wydatki  

Wydatki wykonane na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 51 898 706 zł co do planu 

w wysokości 57 465 379,55 zł stanowi 90,31% wykonania. 

W części opisowej przedstawiono stopień realizacji wydatków w poszczególnych działach 

i rozdziałach, z wyjaśnieniem w szczególności tych pozycji, których wykonanie znacznie odbiega od 

zaplanowanych kwot. 

4.1 Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo  

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 105 656,04 zł, co do planu 2 123 212,67 zł stanowi 99,17% 

wykonania. Wydatki te przeznaczono na: 

1. wydatki bieżące: 

- Izby rolnicze - Zapłacono składkę na rzecz izby rolniczej w wysokości 5 328,34 zł tj. 2% od 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego, zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za 

zwłokę od tych zaległości zgodnie z art. 35 ustawy o izbach rolniczych 

- Melioracje wodne – kwota 34 910,94 zł – zapłacono za roboty konserwacyjne rowu w Zakrzewku, 

Przyprostyni i Zbąszyniu, pomiar głębokości rowów melioracyjnych i zakup rur do przebudowy rowu 

melioracyjnego oraz opłacono składki członkowskie do Spółki Wodnej, 

- Pozostała działalność – wydatkowano kwotę w wysokości 337 190,70 zł na realizację zadania 

z zakresu administracji rządowej „Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

używanego do produkcji rolnej” ( w tym wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego – 

330 580,07 zł i obsługa – 6 610,63 zł). 

 Kwota 337 190,70 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone  

2. wydatki inwestycyjne – kwota 1 728 226,06 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do informacji. 

 4.2 Dz. 600 – Transport i łączność  

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 787 049,66 zł, co w stosunku do planu 3 893 605 zł stanowi 

71,58% wykonania. Środki te przeznaczono: 

1. Lokalny transport zbiorowy – za okres styczeń – kwiecień i październik - grudzień wydatkowano 

57 497,32 zł. 

2. Drogi publiczne wojewódzkie – wydatki majątkowe w wysokości 20 000 zł przeznaczono na 

dotację celową w formie pomocy finansowej dla Województwa Wielopolskiego na dofinansowanie 

zadania pn. „Przebudowa chodnika w m. Zbąszyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 302”. 

3. Drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe w wysokości 50 000 zł przeznaczono na dotację 

celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie pn. „Przebudowa pasa 

drogowego drogi powiatowej nr 2753P Przyprostynia – Stefanowo” oraz środki w wysokości 80 000 zł 

przeznaczono na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowotomyskiego na zadanie 

pn. „Budowa chodnika w Przyprostyni”. 

4. Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące 386 182,01 zł, w tym na: 

• wynagrodzenia osobowe (1 etat), umowy zlecenia oraz pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS osób pobierających opłatę parkingową – kwota 

43 809,75 zł, 

• zakup materiałów (podsypka cementowo-piaskowa, opaski do montażu tablic informacyjnych, druki 

opłaty parkingowej, materiały do naprawy wiaty przystankowej, znaki informacyjne, paliwo do równania 

dróg, zakup płyt betonowych, tabliczki do oznakowania tymczasowego) – kwota 19 563,88 zł 

• opłaty roczne za umieszczenie urządzeń obcych w pasie dróg – kwota 5 194,41 zł, 

• energia sygnalizacji świetlnych – kwota 2 981,27 zł, 

• remont i konserwacja sygnalizacji świetlnych – kwota 11 163,14 zł, 
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• remont chodnika przy Muzeum, drogi w Stafanowie, wjazdów na pola w Nądni, drogi na Os. 

Ustronie w Przyprostyni i drogi w Strzyżewie – kwota 83 592,51 zł 

• za równanie dróg gminnych – kwota 71 764,97 zł, 

• za odśnieżanie dróg gminnych w okresie zimowym – kwota 22 356,44 zł, 

• montaż bariery ochronnej w Stefanowie, wykonanie tablicy informacyjnej, transport kruszywa 

i wykonanie cieku przykrawężnikowego w Nowej Wsi Zbąskiej – kwota 20 495,64 zł, 

• wykonanie ewidencji dróg gminnych – kwota 14 760,00 zł, 

• dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na pozimowe zamiatanie ulic, 

zimowe utrzymanie części ulic gminnych, odnowienie znaków drogowych poziomych na drogach 

w mieście i bieżące remonty dróg gminnych – kwota 90 500 zł. 

5. Drogi publiczne gminne – wydatki inwestycyjne 2 172 952,33 zł, w tym z Funduszu sołeckiego 

105 816,10 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

6. Drogi publiczne gminne – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup parkometru) – kwota 20 418 zł. 

 4.3 Dz. 630 – Turystyka  

W dziale tym wydatkowano kwotę 2 500 zł co do planu w wysokości 2 500 zł stanowi 100 % 

wykonania. Środki przeznaczono na dotacje dla organizacji pożytku publicznego - dla Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół” na zadanie „Ku zdrowiu – aktywne formy spędzania wolnego czasu: turystyka 

rowerowa i wodna oraz współpraca przy organizacji Spływu kajakowego im. Karola Wojtyły”" 

RSGG.526.1.36.2017 – 920 zł, dla Stowarzyszenia "Aktywna Wieś Chrośnica" na zadanie „ III rajd 

rowerowy wokół Jeziora Błędno" RSGG.526.1.26.2017 – 800 zł oraz dla Stowarzyszenia Uniwersytet 

Trzeciego Wieku w Zbąszyniu na zadanie "Rajdy rowerowe szlakiem zabytków architektury i kultury 

Gminy Zbąszyń" RSGG.526.1.27.2017 – 780 zł. 

 4.4 Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa  

W dziale tym na 595 042 zł planu wydatkowano kwotę 372 661,95 zł tj. 62,63%. Środki przeznaczono 

na gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na: 

• wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia sporządzanie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy, inwentaryzacja lokalu) i pochodne od wynagrodzeń – kwota 16 138,20 zł, 

• wykup gruntów ( do gminnego zasobu nieruchomości) – kwota 227 463 zł, 

• wycena nieruchomości – kwota 8 176 zł, 

• geodezyjny podział i scalenie działek – kwota 18 163,60 zł, 

• opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – kwota 2 337 zł, 

• wykonanie, aktualizacja map ewidencyjnych i inwentaryzacyjnych oraz ksero map 

wielkoformatowych – kwota 5 087 zł, 

• wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacyjnych – kwota 17 989,70 zł, 

• opłaty wieczystego użytkowania gruntów – kwota 1 771,70 zł 

• sporządzenie aktów notarialnych, umowy darowizny, pełnomocnictwa – kwota 10 131,11 zł, 

• wypisy, wyrysy z rejestru gruntów – kwota 9 907,03 zł, 

• ogłoszenia w prasie i ZTK – kwota 4 450,74 zł, 

• koszty komornicze, opłaty sądowe i skarbowe – kwota 2 636,24 zł, 

• odszkodowanie za działki pod komunikację publiczną w miejscowości Zbąszyń i za pozbawienie 

praw do nieruchomości – kwota 39 828 zł, 

• pozostałe (m.in. badanie stanu prawnego działek, dzierżawa działek, opłata za wyłączenie gruntów 

z produkcji leśnej) – kwota 8 582,63 zł. 
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Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, że zabezpieczone środki na wykup gruntów i wypłatę 

odszkodowania z uwagi na przedłużające się procedury będą wydatkowane w następnym roku. 

 4.5 Dz. 710 - Działalność usługowa 

 W dziale tym na plan 220 000,00 zł wydatkowano kwotę 147 306,66 zł za udział w posiedzeniu 

Komisji Urbanistycznej i realizację procedury planistycznej, za przygotowanie projektu zmiany 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie map do celów projektowych, 

realizację procedury planistycznej, wypisy z ewidencji gruntów i ogłoszenia w prasie (rozdz. 71004 – 

kwota 64 828,26 zł ). Niskie wykonanie wynika z tego, że w ramach posiadanych środków zawarto 

umowy na sporządzenie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a przewidywany termin 

realizacji to około 9-12 miesięcy. 

Środki w wysokości 82 478,40 zł zaplanowane w rozdz. 71035 zostały wydatkowane na renowację 

kwatery Powstańców Wielkopolskich w Nowej Wsi Zbąskiej, w tym dotacja z WUW (70 000 zł). 

 4.6 Dz. 750 – Administracja publiczna 

 W dziale tym na plan w wysokości 5 205 460,25 zł wydatkowano kwotę 4 692 102,22 zł co stanowi 

90,14 % wykonania i przeznaczono ją na: 

1. Urzędy wojewódzkie - wydatki związane z prowadzeniem spraw zleconych z zakresu administracji 

rządowej – kwota 173 437 zł ( w tym z dotacji celowej na zadania zlecone 164 605,75 zł). 

Środki otrzymane z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 164 605,75 zł wydatkowano na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, którzy w swoim zakresie czynności mają 

wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej (3,125 etatów) oraz na zakup druków na potrzeby 

ewidencji ludności, teczek do USC, prenumeratę czasopisma „Metryka”, tłumaczenia, szkolenia 

pracowników, odpis na ZFŚS, 

Ze środków własnych (ze środków wpłaconych za udzielenie ślubów plenerowych) wydatkowano na 

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (2 363,40 zł), tłumaczenia ( 470 zł), szkolenia 

pracowników ( 1 705,21 zł), oprawę ksiąg USC i serwis oprogramowania USC i Ewidencji ludności (4 

292,64 zł). 

2. Rady Gmin – wydatkowano kwotę 225 221,65 zł, którą przeznaczono na: 

• wydatki związane z funkcjonowaniem biura i Radą Miejską ( m.in. wynagrodzenia wraz 

z pochodnymi (0,5 etatu), odpis na ZFŚS, zakup artykułów spożywczych, chemicznych i ładowarki do 

dyktafonu, usługę gastronomiczną – szkolenie radnych i remont biura Przewodniczącego Rady i salki, 

szkolenia pracownika obsługującego Radę Miejską ) – kwota 75 043,27 zł, 

• diety Radnych Gminy i Przewodniczącego Rady oraz delegacje służbowe – kwota 150 178,38 zł. 

3. Urzędy gmin - wydatki w wysokości 3 857 364,51 zł związane z funkcjonowaniem Urzędu 

Miejskiego, w tym: 

• zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości – kwota 50 zł w związku ze złożeniem korekty 

deklaracji podatku vat za lata poprzednie, w której odliczono podatek vat od budowy pełnowymiarowego 

boiska w Zbąszyniu zgodnie z zawartą z Ministerstwem Sportu umową o dofinansowanie należało 

zwrócić 50% osiągniętego dochodu do Ministerstwa, 

• wynagrodzenia pracowników (39,375 etatów) wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe, odprawa 

emerytalna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wpłaty na PFRON, odpis na ZFŚS – kwota 3 060 

936,89 zł. 

• wynagrodzenia bezosobowe – kwota 462 zł, 

• wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – kwota 3 245,56 zł, 

• szkolenia pracowników i koszty delegacji na szkolenia – kwota 33 712,77 zł, 

• podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 48 400,87 zł, 

• za rozmowy telefoniczne w sieci telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz internet – kwota 

20 725,17 zł, 
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• opracowanie opinii przez biegłego sądowego – dot. postępowania podatkowego – 22 755 zł, 

• zakup materiałów biurowych, druków, czasopism, książek i publikacji, artykułów gospodarczych 

i remontowych, zakup akcesoriów komputerowych oraz wyposażenia biur – mebli, niszczarki, 

telefonów, drabiny, ładowarki do telefonów, telewizora, czajników, radia, czytnika kodów, skanera, 

drukarki, apteczek, komputerów, pieczątek i tuszy, środków czystości, artykułów spożywczych, tonerów 

i części do urządzeń drukujących, itp. na łączną kwotę 85 316,35 zł, 

• opłaty za wodę, gaz i energię elektryczną – kwota 45 184,53 zł, 

• podatek od nieruchomości, leśny opłacany od nieruchomości, których właścicielem jest Gmina 

Zbąszyń, a nie podlegają zwolnieniu z mocy ustawy czy też uchwały Rady Miejskiej – kwota 37 688 zł, 

• obsługa prawna urzędu – kwota 42 000 zł, 

• za aktualizację, prawo do używania i opieka autorska programów komputerowych, utrzymanie 

strony BIP, migrację serwera dedykowanego, abonament LEX – kwota 56 704,45 zł, 

• opłaty pocztowe – kwota 57 113,13 zł, 

• montaż grzejników i prace elektryczne w biurze podawczym – kwota 5 988,07 zł, 

• prowadzenie dokumentacji w zakresie ppoż. i BHP - kwota 4 891 zł, 

• montaż i wykonanie mebli – kwota 7 870,00 zł, 

• pozostałe usługi (podpis elektroniczny, abonament RTV, opłata za odprowadzenie ścieków, 

czyszczenie kilimów i zasłon, montaż i wykonanie mebli, dorabianie kluczy, przeprowadzenie audytu, 

montaż samozamykacza w drzwiach, przegląd techniczny budynku UM, instalacji elektrycznej, gazowej 

i przegląd kominiarskim, przełożenie klimatyzacji, przegląd pieca, abonament ZTK, i inne na kwotę 

17 788,06 zł, 

• koszty komornicze – 723,24 zł, 

• podatek od towarów i usług – kwota 208 330 zł, 

• konserwacja sieci telefonicznej, naprawa i konserwacja kserokopiarek oraz drukarek, naprawa pieca 

gazowego, szyby, wzmacniacza, zasilacza, konserwacja gaśnic i klimatyzatorów, remont centrali – kwota 

13 563,16 zł, 

• badania lekarskie – kwota 6 461,00 zł, 

• ubezpieczenie, opłata za wydanie interpretacji podatkowej, prowizja bankowa i opłata za wywóz 

nieczystości stałych – kwota 32 886,31 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup urządzenia brzegowego UTM -14 145 zł i programów 

komputerowych – 30 423,95 zł) – kwota 44 568,95 zł. 

4. Wydatki związane z promocją Gminy w kwocie 277 755,01 zł w tym na: 

• wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (opracowanie materiałów na stronę internetową, 

wykonanie filmu promocyjnego, statuetek miniatury kozła weselnego, tłumaczenie tekstu z tablicy 

kamiennej, pokaz kaskaderski – „Święto Konia”, dokumentacja audiowizualna Dożynek i 80-lecia 

Wesela Przyprostyńskiego) – 11 468,49 zł, w tym Fundusz Sołecki 3 000 zł, 

• ubezpieczenie (wyjazd do Francji) – kwota 832 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (program Adobe Design) – kwota 5 300 zł. 

• nagrody konkursowe, w tym m.in. na na IV rodzinny rajd rowerowy, nagrody dla najaktywniejszych 

sołtysów, zawody wędkarskie – kwota 7 762,72 zł, 

• zakupy artykułów spożywczych, chemicznych, przemysłowych, kwiatów, balonów, biletów na 

zamek dmuchany m.in. na Dzień Babci i Dziadka (PZEiR, Przyprostynia), Dzień Kobiet (Przyprostynia), 

Dzień Dziecka (Perzyny, Chrośnica, Strzyżewo, Nowy Dwór), Spotkania Bożonarodzeniowe w Nądni, 

Przychodzku, Przyprostyni i Perzynach, spotkanie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 

Noc Świętojańską w Nowej Wsi Zbąskiej, wycieczkę rowerową mieszkańców Perzyn, Letni Festyn 

Przyprostyński, 45-lecie KGW w Przyprostyni, Dzień Farmera w Nowym Dworze, Dożynki Gminne 
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w Łomnicy, Święto Konia w Stefanowie, Dzień Seniora w Łomnicy i spotkanie integracyjne w Nądni, 

Przyprostyni i Chrośnicy, sprzątanie cmentarza ewangelickiego przez uczniów i inne – kwota 

26 985,10 zł, w tym Fundusz Sołecki 15 768,21 zł, 

• gadżety reklamowe promujące Zbąszyń, antyramy, kwartalnik „Kronika Wielkopolski” – kwota 

43 810,60 zł, 

• flagi narodowe i unijne, maszty flagowe – kwota 19 502,88 zł, 

• naczynia jednorazowe (10-lecie Klubu Motocyklowego Łabędź, Dożynki Gminne, spotkanie 

integracyjne w Przyprostyni), zabawki na otwarcie Przedszkola i Żłobka w Opalenicy, upominek dla 

Małgorzaty Glinki, puchary, medale i artykuły spożywcze na VII Festiwal Tańca, chorągiewki, opaski, 

kołki na Piknik Rowerowy, artykuły spożywcze na akcję krwiodawstwa, medale, statuetki na 80-lecie 

Wesela Przyprostyńskiego, paliwo – wyjazd na zawody wędkarskie, odtwarzacz, odzież dla Zespołu 

Regionalnego Wesele Przyprostyńskie, artykuły elektryczne do oświetlenia świątecznego, tablica 

pamiątkowa, materiały plastyczne na Święto Lasu, zestawy upominkowe – wyjazd delegacji do Francji 

i inne – kwota 13 454,17 zł, w tym Fundusz Sołecki 1 241,92 zł, 

• skład i wydrukowanie kwartalnika Zbąszynianin, zaproszeń i kalendarzy, materiałów promocyjnych, 

zakładek, pocztówek, plakatów i ulotek, broszur, okładek dyplomowych, znakowanie, wykonanie toreb 

reklamowych, wiatraczków reklamowych – kwota 48 864,91 zł, 

• pokaz laserów na otwarcie kompleksu wypoczynkowego na plaży w Zbąszyniu – kwota 6 765 zł, 

• bilety na przejazd pociągiem WOLTUR – kwota 2 000 zł, 

• wykonanie zestawu informacyjno-promocyjnego (folder, pocztówki, teczki) – kwota 18 019,50 zł, 

• emisja informacji w ZTK i ogłoszeń w prasie– kwota 13 633,20 zł, 

• dzierżawa carillonu (hejnał Zbąszynia) – kwota 2 607,04 zł, 

• montaż i demontaż iluminacji świątecznych – kwota 18 112,14 zł, 

• usługi transportowe i wyżywienie ( Wesele Przyprostyńskie, Zbąszyńscy Seniorzy, wyjazd delegacji 

do Francji, spotkanie z gośćmi, otwarcie kompleksu wypoczynkowego na plaży w Zbąszyniu, IV 

Rodzinny Rajd Rowerowy Zbąszyń-Nądnia, przewóz uczniów na Dni Wolontariatu, Noc Świętojańską, 

80-lecie Wesela Przyprostyńskiego, wizyta norweskiej malarki, spotkanie noworoczne PZEiR) – kwota 

20 084,05 zł, w tym Fundusz sołecki 1 800 zł, 

• organizacja Dnia Dziecka w Zbąszyniu, Łomnicy, Stefanowicach, Strzyżewie (wynajem zamków 

dmuchanych, wioska indiańska, fotobudka, nagłośnienie), program artystyczny podczas Święta Lasu, 

obsługa promocyjna atrakcji turystycznych na Pikniku nad Odrą w Szczecinie, usługa fotograficzna, 

wykonanie i montaż tablicy pamiątkowej oraz osłony makiety Kościoła (wieńca dożynkowego), 

abonament za Panoramy Wirtualne i utrzymanie aplikacji mobilanej i inne – kwota 18 553,21 zł, w tym 

Fundusz sołecki 3 600 zł. 

5. Pozostałe wydatki w administracji publicznej, w wysokości 158 324,05 zł przeznaczone na: 

• ryczałty miesięczne sołtysów i delegacja sołtysa – kwota 77 127,04 zł, 

• zwrot kosztów dojazdu dla sołtysów, przewóz i usługa cateringowa sołtysów na szkoleniu, 

organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego – kwota 8 859,22 zł, 

• tłumaczenie i umowa – koncert z okazji organizacji 50-lecia pożycia małżeńskiego – kwota 

765,00 zł, 

• składki członkowskie (WOT – 1 352 zł, LGD RK – 11 596,55 zł, RK – 4 000,00 zł, Euroregion 

Sprewa-Nysa Bóbr – 5 516,40 zł, LGR Obra-Warta – 5 000,00 zł, WOKISS – 11 160 zł) – kwota 

38 624,95 zł, 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi, badania pracownika, zwrot kosztów zakupu okular iw 

korekcyjnych i odpis na ZFŚS pracowników prowadzących sprawy zleconych z zakresu administracji 

rządowej (USC, Z-ca USC, Ewidencja ludności, Dowody Osobiste – pozostała część wynagrodzenia 

niesfinansowana dotacją od Wojewody) - kwota 32 947,84 zł. 
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 4.7 Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

W dziale tym na plan w wysokości 2 700 zł wydatkowano kwotę 2 672,37 zł co stanowi 98,98% 

wykonania i przeznaczono ją na aktualizację stałego rejestru wyborców (dodatek specjalny wraz 

z pochodnymi) – środki pochodzące z dotacji celowej na zadanie zlecone z zakresu administracji 

rządowej. 

 4.8 Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  

Wydatki tego działu wynoszą 745 284,94 zł, co w stosunku do planu w wysokości 819 606 zł stanowi 

90,93% wykonania, środki wydatkowano na: 

 

1. Komendy Powiatowe Policji – wpłacono kwotę 27 500 zł na Fundusz Prewencyjny Policji ( kwota 

4 000 zł w celu pokrycia kosztów dodatkowych patroli Policji w Gminie oraz środki w wysokości 

23 500 zł z przeznaczeniem na remont Komisariatu Policji w Zbąszyniu). 

2. Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – wpłacono 20 000 zł na Fundusz Wsparcia PSP 

z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Komendy w Nowym Tomyślu. 

3. Utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – kwota 504 161,57 zł w tym zapłacono za: 

• wynagrodzenia bezosobowe dla konserwatorów samochodów i sprzętu strażackiego oraz za 

pełnienie zadań Komendanta Gminnego OSP wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS emeryta – 

43 837,91 zł, 

• ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach – kwota 35 487,73 zł, 

• energię elektryczną, gaz i wodę zużytą w remizach strażackich – kwota 25 009,59 zł, 

• zakup paliwa, sprzętu strażackiego, części do samochodów i sprzętu strażackiego, materiałów 

elektrycznych, remontowych do remontu strażnic, sorbentu, odtłuszczacza, zestawu odznaczeń 

funkcyjnych, apteczki pierwszej pomocy, druków, prenumeraty, umundurowania, artykułów 

spożywczych na szkolenie pożarnicze, przegląd i badania techniczne samochodów i narzędzi 

hydraulicznych, przegląd kominiarski, przegląd techniczny budynków, prace elektrotechniczne i usługa 

podnośnikiem przy demontażu i montażu syreny alarmowej, sprawdzenie obecności osób 

poszkodowanych w budynku podczas pożaru, usługa jednoczesnego alarmowania, kurs dla strażaków, 

wywóz nieczystości płynnych, naprawa i wymiana części w samochodach, sprzętu, naprawa radiostacji 

i systemu alarmowego, remont świetlicy w budynku OSP Nądnia, naprawa ubrania do pracy w wodzie, 

programowanie radiotelefonów, przegląd i kalibracja miernika gazu, przegląd instalacji gazowych 

i urządzeń grzewczych, gaśnic, legalizacja i czyszczenie butli do aparatów powietrznych, szkolenie 

z zakresu ratownictwa lodowego, itp. na kwotę 114 608,50 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 7 500 zł, 

• badania lekarskie strażaków, ubezpieczenie samochodów strażackich, remiz i strażaków, opłata za 

zezwolenia dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych – kwota 38 836,10 zł, 

• rozmowy telefoniczne – kwota 649,78 zł, 

• dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom OSP w Łomnicy, 

Stefanowie i Przyprostyni na remont strażnic – kwota 47 463,09 zł 

• dotacje celowe na dofinansowanie inwestycji ( zakup silnika zaburtowego przez OSP Nądnia – 

3 783 zł, zakup samochodu pożarniczego przez OSP Łomnica – 112 900 zł) – kwota 116 683 zł. 

• wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup pawerjeta – aparatu wysokociśnieniowego dla OSP 

Zakrzewko – 21 854,27 zł i przyczepy dla OSP Nądnia – 5 535 zł) – kwota 27 389,27 zł, 

• wydatki inwestycyjne w kwocie 54 196,60 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3, tym z Funduszu 

Sołeckiego 1 798,26 zł. 

4. Obrona cywilna –wydatkowano 1 415 zł na naprawę centrali alarmowej i wymianę zasilacza 

w syrenach alarmowych. 

5. Zadania ratownictwa górskiego i wodnego – wydatkowano 106 935,72 zł, w tym środki 

w wysokości 100 000 zł przeznaczono na zakup sprzętu ratownictwa wodnego ( w tym z dotacji 
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z Urzędu Marszałkowskiego 50 000 zł) , środki w wysokości 6 935,72 zł wydatkowano na dotacje dla 

organizacji pożytku publicznego dla WOPR w Zbąszyniu na zadanie pn. „Utrzymanie gotowości 

ratowniczej i operacyjnej sprzętu ratowniczego” (RSGG.526.1.40.2017). 

6. Straż miejska – wydatkowano kwotę 13 059,85 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dwóch 

strażników miejskich wraz z pochodnymi, delegacje służbowe i odpis na ZFŚS ( za dwa miesiące ). 

7. Pozostała działalność – środki w wysokości 10 000 zł wydatkowano na dotację celową dla 

organizacji pozarządowej - WOPR w Zbąszyniu na zadanie pn. Zabezpieczenie imprez rekreacyjno-

sportowych, zapewnienie bezpieczeństwa na wodach gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.28.2017. Kwotę 

48 412,80 zł wydatkowano na pokrycie kosztów używania i utrzymania monitoringu miejskiego. 

W rozdziale tym wydatkowano środki w wysokości 13 800 zł z przeznaczeniem na zakup kamer 

monitoringu (kolejne punkty). 

4.9 Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

W dziale tym na plan w wysokości 31 665 zł wydatkowano kwotę 29 165,13 zł co stanowi 92,11% 

wykonania, w tym przeznaczono na: 

• Wynagrodzenia inkasentów podatków i opłat lokalnych – kwota 17 665,00 zł, 

• Koszty postępowania sądowego (opłaty komornicze i koszty egzekucyjne) - kwota 11 500,13 zł. 

 4.10 Dz. 757 – Obsługa długu publicznego  

Z działu tego zapłacone zostały odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu i w Banku PKO BP SA od wyemitowanych 

obligacji samorządowych i zaciągniętego kredytu krótkoterminowego w wysokości 189 329,48 zł co 

w stosunku do planu w kwocie 410 000 zł stanowi 46,18% wykonania. 

Niskie wykonanie wydatków tego działu wynika z obniżenia stóp procentowych oraz zabezpieczenia 

środków na odsetki od planowanego zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego. 

 4.11 Dz. 758 – Różne rozliczenia  

W dziale tym pozostały środki nierozdysponowanych rezerw w kwocie 243 707 zł, w tym: 

• Rezerwa ogólna – kwota 82 029,00 zł, 

• Rezerwa na inwestycje – kwota 39 678 zł, 

• Rezerwa na realizacje zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – kwota 122 000,00 zł.  

4.12 Dz. 801 – Oświata i wychowanie  

Wydatki tego działu zostały wykonane w kwocie 16 534 796,94 zł, co do planu w wysokości 18 067 

866,71 zł stanowi 91,51% wykonania. Z kwoty tej przeznaczono na: 

1. Szkoły podstawowe - kwotę 7 556 115,05 zł w tym na: 

• dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie – kwota 277 657,08 zł, 

• dotację celową dla Niepublicznej Szkoły w Strzyżewie z przeznaczeniem na zakup podręczników – 

kwota 4 988,85 zł (zadania zlecone), 

• zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (dot. zakupu podręczników w 2016 roku) – kwota 

0,10 zł, 

• wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 78,48 etatów, obsługa 23,96 etatów) wraz 

z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 6 176 224,39 zł, w tym zadania zlecone 1 301 zł 

(obsługa dotacji podręcznikowej), 

• wynagrodzenia bezosobowe – kwota 10 933,12 zł, 

• Zakupy materiałów i wyposażenia (stroje do teatrzyku szkolnego i wyposażenie placu zabaw (środki 

Funduszu sołeckiego), artykuły biurowe, tonery, tusze do drukarek, stoły, ławki, regały, tablica, biurko, 

szafki, laptopy, radioodtwarzacz, program, klawiatura, głośniki, drabina, środki opatrunkowe, środki 
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czystości, materiały gospodarcze do bieżących napraw, artykuły malarskie, listwy, legitymacje 

nauczycieli, projektor, meble szkolne, meble do pokoju nauczycielskiego, listwy przypodłogowe, 

dzienniki zajęć, koszulki i spodenki sportowe, pieczątki, części do kserokopiarki, tabliczki na drzwi, 

programy komputerowe, gilosze, ślizgi meblowe, telefon, czajniki, tablice korkowe, druki szkolne, 

świetlówki, wiązanki okolicznościowe, dyplomy, ławki gimnastyczne, ekran i uchwyt do projektora, 

termosy konferencyjne, rolety okienne, krzesła szkolne, dzwonki szkolne, płyty izolacyjne do drzwi 

kotłów, oprawy oświetleniowe, środki opatrunkowe, wkładki patentowe do drzwi, wyposażenie gabinetu 

pielęgniarki szkolnej ( 1737 zł), folia do oprawy książek, gaśnica, parafina, bateria do laptopa, paliwo, 

olej i części do kosiarki, ciągnika i piły, kable do komputera, lustra, prenumerata czasopism, pompa do 

wody, opał (113 582,13 zł), itp.) – kwota 229 120,90 zł, tym z Funduszu Sołeckiego 2 798,69 zł. 

• Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ( w tym Narodowy Program Czytelnictwa ZSP 

Przyprostynia (5 000,09 zł), ZSP Nądnia (5 002,88 zł) i zakup podręczników – zadania zlecone 

125 225,28 zł ) – kwota 169 792,03 zł, 

• Zakup energii – kwota 119 463,61 zł, 

• Usługi remontowe (naprawa i konserwacja kserokopiarki, instalacji elektrycznej ZSP Nądnia (9 

102 zł), drukarki, remont klas – ZSP Przyprostynia ( 12 000 zł), ZSP Nądnia ( 9 000 zł), renowacja placu 

zabaw, remont podłóg w salach lekcyjnych - ZSP Nądnia (6 598,95 zł) i ZSP Zbąszyń ( 11 043,80 zł), 

remont piecy c.o. – ZSP Zbąszyń (8 491,99 zł), remont instalacji oddymiania klatki schodowej i remont 

klatki schodowej – ZSP Zbąszyń (66 490,73 zł), naprawa kosiarki, naprawa pieczątki, naprawa 

radioodtwarzacza, konserwacja gaśnic, naprawa oświetlenia, konserwacja pieca gazowego, naprawa 

podgrzewacza wody, ciągnika, cokołu budynku i schodów wejściowych, naprawa dachu, włącznika 

głównego na tablicy bezpiecznikowej, naprawa projektora itp.) – kwota 136 302,78 zł, 

• Zakup usług pozostałych (usługi transportowe, wywóz nieczystości płynnych, przedłużenie licencji 

programu antywirusowego, prenumerata „Niezbędnika dyrektora szkoły”, ścieki, czyszczenie i przegląd 

kominiarski, usługi w zakresie BHP, wymiana wykładziny, uzyskanie certyfikatu do podpisu 

elektronicznego, przegląd instalacji gazowej i kotłów gazowych, koszty wysyłki, usługa transportowa, 

założenie odwodnienia i przełożenie kostki, przegląd systemu oddymiania, montaż sterownika 

pokojowego, wymiana baterii umywalkowej, montaż dzwonka, przegląd techniczny budynków, 

wymiana lamp w sali gimnastycznej, wymiana pompy w kotłowni, dorobienie kluczy, montaż opraw 

oświetleniowych, abonament RTV i Optivum, wykonanie komina stalowego – ZSP Zbąszyń (60 000 zł), 

usługa fotograficzna, dzierżawa dystrybutora, oprawa czasopism, odbiór odpadów do utylizacji, opłata 

startowa, pranie pościeli, usługa podnośnikiem koszowym, koszty transportu, wykonanie pieczątek, 

przegląd kserokopiarki, przegląd hydrantów, węży i gaśnic, dorobienie kluczy, usługa drukarska i p.poż., 

prowadzenie strony internetowej, opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania, zakwaterowanie 

i wyżywienie drużyny szachowej, itp.) – kwota 148 832,11 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi 

telekomunikacyjne, podróże służbowe, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie odpadami, opłata za 

grunty zmeliorowane) – kwota 21 019,69 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (wiata rowerowa ZSP Przyprostynia (14 760 zł), kopiarka ZSP 

Nądnia (4 993,80 zł) - kwota 19 753,80 zł, 

• wydatki inwestycyjne w kwocie 242 026,59 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Przedszkola – kwotę 2 853 748,63 zł w tym na: 

• dotację podmiotową z budżetu dla prywatnego przedszkola Świat Malucha i Lipowy Zakątek– kwota 

359 136,20 zł 

• Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 24,34 etatów, obsługa 19,64 etatów) wraz 

z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 2 239 689,73 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe – kwota 1 000 zł 

• zakupy materiałów i wyposażenia ( garnki, dzbanki, kubki, talerze, lustra, zastawa stołowa, sztućce, 

artykuły biurowe, karty telefoniczne, środki czystości, grzejnik, lodówka, tabletki do zmywarki, regały, 

szafki, krzesła i stoły, zabawki na plac zabaw, kocioł gazowy, telewizor, łóżeczka przedszkolne, wózek 
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na łóżeczka i meble – ZSP Chrośnica ( 9 134,08 zł ), materiały gospodarcze do bieżących napraw, 

artykuły kuchenne, termosy, tablica interaktywna, kosiarka, półki do szafy, oprawy led z czujnikiem 

ruchu, paliwo do kosiarki, oprawy oświetleniowe, dyplomy, rolety, meble, dzienniki lekcyjne, tablica 

magnetyczna, zjeżdżalnia na plac zabaw, sprężyna do bujaka, ręczniki, kosz parkowy, wieszaki 

szatniowo-przedszkolne – ZSP Zbąszyń (14 000 zł), pojemniki plastikowe, środki opatrunkowe, 

prenumerata czasopism, laptopy, zestaw komputerowy, dywan, piasek do piaskownicy, itp.) – kwota 

88 131,96 zł, 

• zakup pomocy dydaktycznych – kwota 15 652,74 zł 

• zakup energii – kwota 57 276,80 zł, 

• usługi remontowe ( naprawa kotła gazowego, oświetlenia, konserwacja kserokopiarki, konserwacja 

sprzętu przeciwpożarowego, naprawa kotła gazowego, remont szatni i korytarza – ZSP Zbąszyń ( 

40 999,36 zł), naprawa szafy chłodniczej itp.) – kwota 42 820,77 zł, 

• zakup usług pozostałych (usługa transportowa (dowóz posiłków), odprowadzenie ścieków, montaż 

internetu, abonament „Niezbędnik Dyrektora”, wykonanie podłoża na plac zabaw, przegląd dźwigu, 

sprawdzenie gaśnic, usługa kominiarska, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, wykonanie 

przyłącza internetowego, przegląd techniczny budynku, obszycie wykładziny, wymiana przełącznika 

windy towarowej) – kwota 26 566,05 zł, 

• dotacje celowe dla innych gmin na zadania realizowane na podstawie porozumień i zakup usług 

przez jst od innych jst (zwrot za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach) – kwota 

14 633,04 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące szkół podstawowych (badania lekarskie, dostęp do internetu, zakup 

pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, ubezpieczenie, opłata za gospodarowanie 

odpadami) – kwota 8 841,34 zł, 

• wydatki inwestycyjne w kwocie 0 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Gimnazja – kwotę 3 441 898,09 zł, w tym na: 

• Wynagrodzenia (średnie zatrudnienie nauczyciele 39,45 etaty, obsługa 9 etatów) wraz 

z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 3 261 286,24 zł, w tym zadania zlecone (obsługa 

dotacji podręcznikowej) – 425 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe – kwota 2 993,94 zł, 

• zakupy materiałów i wyposażenia ( dzienniki zajęć, wiązanki okolicznościowe, artykuły biurowe, 

tonery, tusze do drukarek, tablica, suszarki do rąk, zestawy komputerowe, laptop, drabina, materiały do 

montażu projektora, dysk, modem, środki opatrunkowe, rejestrator HD, środki czystości, materiały 

gospodarcze do bieżących napraw, listwy, wieszaki do szatni, świetlówki, drzwi, bilety, profile meblowe, 

legitymacja nauczyciela, lampa do projektora, zamek, zwalniacz do drzwi, ławki, krzesła, druki szkolne, 

opał – ZSP Zbąszyń ( 4 000 zł), licencja do komputerów, prenumerata czasopism, środki czystości, 

materiały gospodarcze do bieżących napraw, kompakt wc, wkrętarka, zatyczki do ławek, kamery do 

monitoringu, paliwo i części do kosiarki, grabie, itp.) – kwota 31 652,82 zł, 

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – kwota 44 703,85 zł, w tym zakup 

podręczników – zadania zlecone 42 544,16 zł) 

• zakup energii – kwota 28 066,32 zł, 

• usługi remontowe (konserwacja i naprawa kserokopiarki, remont sal lekcyjnych ZSP Zbąszyń (17 

792 zł), konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, naprawa kotła gazowego, serwis oczyszczalni 

ścieków, wymiana i montaż gniazd elektrycznych, naprawa sprzętu elektronicznego, naprawa wiertarki 

i kosy spalinowej) – kwota 23 441,59 zł, 

• zakup usług pozostałych ( usługa transportowa, przegląd instalacji oddymiania, abonament ZTK 

i RTV, przegląd systemów i urządzeń przeciwpożarowych, usługa kominiarska, montaż i demontaż 

urządzeń sanitarnych, wymiana kratek wentylacyjnych, wynajem podnośnika, wymiana pokrycia 

dachowego, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd techniczny budynków, przegląd i instalacja 
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systemów komputerowych, montaż elektrotrzymacza, dostęp do serwisu internetowego i abonament 

Optivum i opłata za korzystanie z pakietu programów antywirusowych, wykonanie instalacji 

wewnętrznej linii telefonicznej, przegląd kotłów gazowych i instalacji gazowej, montaż tablic 

bezpiecznikowych, opłata startowa, montaż opraw oświetleniowych, odbiór odpadów do recyklingu, 

spawanie krzeseł, wymiana rury, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu, usługi 

w zakresie BHP, zakwaterowanie i wyżywienie na turnieju szachowym i podczas wyjazdu do Francji, 

opłaty pocztowe, itp.) – kwota 39 945,21 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące gimnazjum (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi 

telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty, ubezpieczenie i opłaty za gospodarowanie odpadami) – 

kwota 9 808,12 zł. 

4. Dowożenie uczniów do szkół – kwotę 477 779,11 zł w tym na: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi ( 2 etaty), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kierowcy autobusu 

i opiekuna – kwota 100 557,30 zł, 

• dowożenie dzieci do szkół, przegląd techniczny, zakup paliwa, płynów eksploatacyjnych 

i akcesoriów do autobusu szkolnego, naprawa resoru w autobusie, przegląd i wymiana części 

w autobusie, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, ubezpieczenie autobusu – kwota 

377 221,81 zł. 

5. Zespół Obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – kwotę 549 865,18 zł, w tym: 

• wynagrodzenia (7 etatów) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 510 013,64 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące dotyczące pracowników księgowości oświatowej (prenumerata, książka, 

komputer, fotel, podpis elektroniczny, przedłużenie licencji Sigma, szkolenia i delegacje, badania 

lekarskie) – 22 881,54 zł, 

• środki w wysokości 16 970,00 zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne - zakup programu Vulcan 

( Płace, Art. 30 i Karta Nauczyciela). 

6. Inne formy kształcenia osobno niewymienione – przekazano dotację podmiotową w wysokości 

125 285,90 zł na punkt przedszkolny Biedronkowo w Strzyżewie. 

7. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – kwotę 30 355,17 zł. 

8. Stołówki szkolne – wydatkowano kwotę 795 516,45 zł, w tym: 

• wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (7,5 etatów) oraz odpis na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników stołówki szkolnej - 

kwota 374 157,93 zł, 

• zakup żywności do stołówki szkolnej – kwota 307 642,95 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące ( środki czystości, pojemniki, pokrywy, termosy, płyny do zmywarki, 

materiały gospodarcze do napraw bieżących, szklanki, kubki, talerzyki, naczynia jednozrazowe, badania 

lekarskie, naprawa taboretu gazowego, szafy chłodniczej, przegląd dźwigu, pomiary elektryczne) – 

kwota 14 701,05 zł, 

• wydatki inwestycyjne w kwocie 99 014,52 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży (rozdz. 80149 i 80150) – wydatkowano kwotę 543 616,82 zł, w tym: 

• dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola i niepublicznej szkoły – kwota 107 266,32 zł, 

• wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia 

bezosobowe wraz z pochodnymi - kwota 402 316,58 zł, w tym zadania zlecone (obsługa dotacji 

podręcznikowej) – 7 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące – kwota 34 033,92 zł, w tym zadania zlecone (zakup podręczników) – 

778,41 zł. 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 16 – Poz. 3580



10. Pozostała działalność w zakresie oświaty i wychowania – kwotę 96 277 zł wydatkowano na odpis 

na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów. 

Na realizację projektu „Nowoczesny Zbąszyń, Nowoczesna Wielkopolska dzięki pracy u podstaw” 

wydatkowano środki w wysokości 31 521,72 zł, w tym ZSP Przyprostynia ( 2 911,81 zł), ZSP Nądnia 

( 2 787,28 zł) i ZSP Zbąszyń ( 25 822,63 zł). 

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 32 817,82 wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe 

(komisja egzaminacyjna dot. awansy nauczycieli – 1283 zł) i organizację półkolonii letnich (31 

534,82 zł). 

 

 4.13 Dz. 851 – Ochrona zdrowia  

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 342 591,94 zł co do planu 389 148 zł stanowi 88,04% 

wykonania i przeznaczono je głównie na zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Zwalczania Narkomanii ( 

w tym na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie): 

1. Szpitale ogólne – wydatkowano 15 000 zł tytułem udzielonej pomocy finansowej dla Powiatu 

Wolsztyńskiego z przeznaczeniem na zakup cieplarki do płynów infuzyjnych dla SP ZOZ w Wolsztynie. 

2. Zwalczanie narkomani – kwota 3 300 zł wydatkowana na wynagrodzenia bezosobowe – dyżury 

w punktach konsultacyjnych. 

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 306 926,15 zł przeznaczona na: 

• wynagrodzenia (0,5 etatu) wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS – 

kwota 34 104,53 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe i pochodne ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, dyżury w punktach konsultacyjnych, koncert na zabawie bezalkoholowej, pomoc 

terapeutyczna, opieka na półkoloniach, sprzątanie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej – 87 168,73 zł 

(Urząd) opieka w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, psycholog, konsultacje w ramach obsługi 

świetlic, sprzątanie świetlicy – 47 071,82 zł (OPS)) – kwota 134 240,55 zł, 

• zakup środków żywności dla dzieci ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych, usługa transportowa - 

przewóz dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych w ramach 

organizowanej imprezy – baliku, kolonie profilaktyczne, obóz socjoterapeutyczny, usługa 

gastronomiczna – wigilia, artykuły chemiczne i biurowe, gry planszowe, termosy, uchwyty na papier, 

czajnik, zegar, świetlówki, artykuły spożywcze, bilety do kina - kwota 40 461,08 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące – kwota 30 204,22 zł (prenumerata, materiały edukacyjne i ulotki, 

artykuły spożywcze i biurowe, paliwo, książki, konsumpcja z okazji XX - lecia powstania grupy AA, 

abonament ZTK w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej, szkolenia i warsztaty, dyżury w punktach 

konsultacyjnych, usługa transportowa, ubezpieczenie, badania i opinie w przedmiocie uzależnienia, 

opłaty sądowe, rozmowy telefoniczne),• wydatki inwestycyjne w kwocie 67 915,77 zł – zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

3. Pozostała działalność – wydatkowano 16 000 zł w formie dotacji celowej dla Stowarzyszenia 

Honorowych Dawców Krwi Cenne Krople na Propagowanie honorowego krwiodawstwa 

RSGG.526.1.9.2017 ( 12 000 zł), dla Fundacji Ochrona Zdrowia, Opieka i Troska na „Edukację, 

promocję i profilaktykę w kierunku działań dla zdrowego serca osób starszych z terenu Gminy Zbąszyń” 

RSGG.526.1.18.2017 ( 2 500 zł) i dla Zbąszyńskiego Stowarzyszenia Amazonek na „Wzrost 

umiejętności w zakresie systematycznej gimnastyki przeciwobrzękowej szansą na utrzymanie zdrowia 

u kobiet po przebytej mastektomii” ( 1 500 zł) oraz kwotę 1 365,79 zł na zakup nagród i artykułów 

spożywczych na turniej „Żyję zdrowo bo nie palę” , „Zdrowie na wesoło” i „Dzień zdrowia”. 

 4.14 Dz. 852 – Pomoc społeczna  

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 2 276 292,55 zł co do planu 2 466 934,92 zł wynosi 92,27 

% wykonania, i przeznaczono je na: 
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1. Domy Pomocy Społecznej – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 

jednostek samorządu terytorialnego – kwota 412 216,10 zł – pochodząca ze środków własnych. 

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszona była za 15 osób, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogły 

pozostać w środowisku. 

2. Ośrodki wsparcia - wydatki inwestycyjne w kwocie 9 225 zł – zgodnie z załącznikiem nr 3. 

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na szkolenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego i członków grup wydatkowano 5 250 zł. 

4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – kwota 32 883,42 zł w tym: 

a) kwota 15 433,38 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, 

b) kwota 17 450,04 zł pochodząca z dotacji na zadania własne. 

Składkę opłacono za osoby pobierające zasiłek stały (400 świadczeń) oraz za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne (152 świadczenia). 

5. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogółem 

wydatkowano kwotę 131 382,36 zł (w tym z dotacji na zadania własne – kwota 21 197,60 zł). Wydatki 

przeznaczono na: 

• zasiłki celowe i w naturze – 104 822,16 zł (z tej formy pomocy skorzystało 146 rodzin – 

283 świadczenia), 

• zasiłki okresowe – 26 497 zł (wypłacono 85 świadczeń 33 rodzinom), 

• zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranego zasiłku 

okresowego w latach poprzednich – 63,20 zł. 

6. Dodatki mieszkaniowe - kwota 72 700,30 zł – pochodząca ze środków własnych. Wypłacono 

432 dodatki 50 rodzinom. 

7. Dodatki energetyczne – kwota 4 449,78 zł ( w tym koszty obsługi wypłaty dodatków 87,25 zł) – 

pochodząca z dotacji na zadania zlecone. Wypłacono 311 świadczeń 35 rodzinom. 

8. Zasiłki stałe – kwota 195 857,99 z dotacji na zadania własne (404 świadczenia przyznano 

40 rodzinom). 

9. Utrzymanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – ogółem kwota 743 721,84 zł, w tym 

z dotacji 82 928,72 zł ( na zadania zlecone – 5 285,90 zł) - wydatkowano na : 

• płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników (12 pracowników, 10,5 etatów) Ośrodka Pomocy 

Społecznej, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na fundusz socjalny, wydatki osobowe niezaliczane 

do wynagrodzeń – kwota 648 744,36 zł, 

• wynagrodzenie opiekuna prawnego za sprawowanie opieki – środki pochodzące z dotacji na zadania 

zlecone – kwota 5 207,78 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe – kwota 20 852,50 zł (administrowanie sieci komputerowej, obsługa 

prawna, sprzątanie pomieszczeń OPS), 

• pozostałe wydatki bieżące – kwota 68 917,20 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone 78,12 zł) - 

czasopisma, książki, artykuły biurowe, pieczątki, papier, tonery, druki, środki czystości, sprzęt do 

kserokopiarki, ruter bezprzewodowy, zasilacz, części do drukarki, pendrive, artykuły przemysłowe 

i budowlane, kran, świetlówka, naczynia, czajniki, sprzęt ogrodniczy, program antywirusowy, artykuły 

spożywcze, kwiaty, krzesła, komoda, telefony, fotel, usługa serwisowa drukarki i kserokopiarki, naprawa 

zmywarki i rolet, koszty utrzymania pomieszczeń biurowych, ubezpieczenie budynku, usługi pocztowe, 

monitoring budynku, usuwanie nieczystości płynnych, opieka autorska nad programami, poświadczenie 

podpisu, odnowienie certyfikatu do podpisu, opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie 

odpadami, koszty postępowania sądowego, badania pracowników, usługi telekomunikacyjne, delegacje, 

szkolenia). 

10. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze – kwota 216 567,17 zł – pochodząca ze 

środków własnych. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia osobowe (3 pracowników) 
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i bezosobowe oraz pochodne dla osób świadczących usługi opiekuńcze, badania lekarskie, podróże 

służbowe i odpis na ZFŚŚ. Usługi opiekuńcze świadczone były u 27 rodzin (liczba świadczeń 6 494). 

11. Pomoc w zakresie dożywiania - realizacja rządowego programu wieloletniego w kwocie 

144 310,74 zł w tym z dotacji na zadania własne – 83 517,65 zł (230 osób objętych świadczeniem). 

12. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wypłacono dwa świadczenia (nawałnica sierpniowa) – 

kwota 52 000 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone. 

13. Pozostała działalność - wydatkowano ogółem 255 727,85 zł. Wydatki te przeznaczono na: 

• wydatki związane z utrzymaniem Dziennego Domu „Senior-Wigor” w Zbąszyniu – kwota 

227 589,98 zł, w tym z dotacji na zadania własne 59 001,89 zł 

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe z pochodnymi, odpisem na ZFŚS – kwota 159 773,51 zł, 

- zakup artykułów biurowych i dekoracyjnych, kwiatów, ziemi do roślin, doniczek, środków czystości, 

artykułów spożywczych, zdjęć, ramek, kliszy do aparatu fotograficznego, ciśnieniomierza, lamp, naczyń 

jednorazowych, mebli ( 5 431,47 zł), energia, wybicie otworu i montaż drzwi, wywóz śmieci, delegacje, 

internet, abonament telewizyjny, dowóz posiłków, zajęcia z fizjoterapeutą, dietetykiem, ratownikiem 

medycznym, zajęcia stolarskie, pielęgnacja ogrodów, opieka lekarska, zajęcia kulinarne, przegląd gaśnic, 

dorabianie kluczy, przewóz osób, szkolenie, rozmowy telefoniczne) – kwota 67 816,47 zł, 

• wynagrodzenie za prace społecznie-użyteczne – kwota 1 133,88 zł, 

• koszty partycypacji OPS w utrzymaniu ogrzewalni na terenie Gminy – kwota 3 000 zł, 

• wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

(umowa zlecenie informatyk wraz z pochodnymi, naprawa komputera i opłata za dostęp do sieci internet) 

– kwota 24 003,99 zł. 

 4.15 Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  

W dziale tym wydatkowano kwotę 167 478,46 zł, co do planu 182 251 zł stanowi 91,89% wykonania 

i przeznaczono je na: 

• pomoc materialna dla uczniów - zasiłki szkolne ( 2 130 zł) i wyprawka dla uczniów (8 999,20 zł) – 

kwota 11 129,20 zł, w tym z dotacji na zadania własne 10 703,20 zł, 

• organizację obozów i półkolonii przy ZSP w Zbąszyniu - kwota 100 853,14 zł (pościele, koce, 

tapczany, środki czystości, środki żywności -68 739,04 zł), energia odprowadzanie ścieków, pranie 

i prasowanie pościeli) , 

• wypłatę stypendium dla uczniów – kwota 55 496,12 zł, w tym z dotacji na zadania własne 42 446 zł. 

 4.16 Dz. 855 - Rodzina  

Wydatki w tym dziale wykonano w kwocie 12 713 886,01 zł co do planu 13 084 858 zł wynosi 97,16 

% wykonania, i przeznaczono je na: 

1. Świadczenia wychowawcze (program 500+) - kwota 8 874 220,05 zł. Wydatki z dotacji na 

realizację zadań zleconych – 8 864 685,54 zł i środków własnych – 9 534,51 zł poniesiono na: 

• świadczenia społeczne – 8 738 345,80 zł. Świadczenia przyznano 982 rodzinom, wypłacono 

8878 świadczenia w wysokości 8 737 845,80 zł, wydatki umniejszono o zwrot świadczenia 

wychowawczego za 2017 rok wpłacony przez świadczeniobiorcę w wysokości 500 zł, 

• wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 2 pracowników (1,25 etatu) z pochodnymi, odpisem na ZFŚS 

– 98 876,81 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące związane z wypłatą świadczenia ( zakup książek, artykułów biurowych, 

tonerów, druków, pieczątek, papieru, programu antywirusowego, programu Office 2016, materiałów 

budowlanych, regałów, krzeseł, drukarki, lampki na biurko, komputera, myszki, telefonu, pendriva, 

czajnika, wycieraczki, opieka autorska nad programem do obsługi świadczeń wychowawczych, usługi 

pocztowe, monitoring budynku, usuwanie nieczystości płynnych, usługa stolarska, koszty upomnień, 

ubezpieczenie budynku, opłata za wywóz śmieci, rozmowy telefoniczne, szkolenia, badania lekarskie, 
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zwrot przez świadczeniobiorców dotacji i odsetek za poprzedni rok) – 37 497,44 zł ( w tym zadania 

zlecone – 19 392,93 zł środki własne – 9 534,51 zł). 

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – kwota 3 693 664,92 zł, w tym: 

a) kwota 3 647 870,28 zł pochodząca z dotacji na zadania zlecone, przeznaczono ją na: 

• wypłata świadczeń społecznych – kwota 3 547 211,27 zł, 

-zasiłki pielęgnacyjne – 927 945 zł ( 6 065 świadczenia), 

- świadczenia pielęgnacyjne – 582 764 zł (417 świadczenia),  

-zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych – 1 214 980,19 zł (10 668 świadczeń), 

-specjalny zasiłek opiekuńczy – 47 320,00 zł (91 świadczeń), zasiłek dla opiekuna – 30 846,10 zł (36 

świadczeń) 

-jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 128 000 zł ( 128 świadczeń), 

-świadczenia rodzicielskie – 207 910,80 zł (225 świadczeń), 

-świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego – 275 000 zł (768 świadczeń), 

-minus zwroty świadczeń rodzinnych wypłaconych w latach poprzednich – kwota -3 797,41 zł, 

-składki emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne – kwota 136 242,59 zł (220 

świadczeń), 

• wynagrodzenia osobowe pracowników ( 2 osoby - 1,75 etatu) za przygotowanie i realizację 

świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych - kwota 100 659,01 zł, 

b) kwota 45 794,64 zł pochodząca ze środków własnych (20/40% zrealizowanych dochodów i wpłat 

od świadczeniobiorców zwrotu dotacji i odsetek): 

• wynagrodzenia osobowe pracowników za przygotowanie i realizację świadczeń rodzinnych wraz 

z pochodnymi - kwota 19 080,27 zł, 

• zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu nienależnie pobranych świadczeń 

rodzinnych w latach poprzednich wraz z odsetkami kwota 26 714,37 zł (dotyczy wpłat przez 

świadczeniobiorców). 

3. Karta dużej rodziny – wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 541,36 zł - środki 

pochodzące z dotacji na zadania zlecone. 

4. Wspieranie rodziny - kwota 55 154,04 zł, w tym z dotacji 5 815,72 zł. Wydatki przeznaczono na 

wynagrodzenie asystenta (2 osoby, w tym 1 na zastępstwo) wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, 

szkolenie i podróże służbowe. Z usług asystenta korzystało 7 rodzin. Gmina otrzymała także 

(pozabudżetowo) dofinansowanie z Funduszu Pracy dofinansowanie wypłaty wynagrodzeń w wysokości 

11 807,55 zł. 

5. W rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie wydatkowano 70 000 zł zgodnie z uchwałą XIX/206/2016 

Rady Miejskiej Zbąszynia z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielenia 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennego 

opiekuna na terenie Gminy Zbąszyń. 

6. Rodziny zastępcze - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 

samorządu terytorialnego – kwota 20 305,64 zł – pochodząca ze środków własnych. Wydatki dotyczą 

odpłatności za częściowe pokrycie kosztów utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych. 

 4.17 Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 4 203 745,83 zł i stanowią 87,26% wykonania w stosunku do 

planu, który wynosił 4 817 643,00 zł. Wydatki te przeznaczono na: 

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód – kwota 2 644 954,97 zł z tego: 
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• dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na dopłatę do cen odprowadzanych 

ścieków – kwota 274 752 zł, 

• dotacja celowa dla zakładu budżetowego na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona 

Jeziora Błędno i Rzeki Obry poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Zbąszyń 

i wsi Nądnia” – przekazano 2 365 282,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S). Zakład Usług 

Komunalnych z otrzymanej dotacji wydatkował 2 365 282,97 zł (zgodnie ze sprawozdaniem RB-30), 

zadanie było realizowane z udziałem środków UE ( POIiŚ). 

• zadania inwestycyjne – kwota 4 920 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Gospodarka odpadami – wydatkowano 63 478,83 zł na zakup rękawic i worków na śmieci 

w ramach akcji sprzątanie świata, zakup sadzonek brzozy ( 1 211,31 zł), opracowanie programu 

usuwania odpadów zawierających azbest ( 8 979 zł) oraz na pokrycie kosztów zarządzania 

składowiskami odpadów (53 288,52 zł). 

3. Oczyszczanie miast i wsi – kwota 50 165 zł środki wydatkowano na dotację przedmiotową dla 

samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie porządku w gminie. 

4. Utrzymanie zieleni w gminie – kwota 198 272,94 zł w tym: 

• dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego na utrzymanie i konserwację 

zieleni – kwota 142 300 zł, 

• zakup paliwa do utrzymania zieleni, krzewów i drzew do nasadzeń, nawozów i środków ochrony 

roślin, sprzętu i części do sprzętu ogrodniczego, praca podnośnikiem przy wycince drzew, pielęgnacja 

terenów zielonych, usunięcie drzew – kwota 55 972,94 zł (w tym Fundusz Sołecki 4 354,41 zł). 

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwota 618 958,37 zł w tym na: 

• zakup energii – kwota 295 511,25 zł, 

• konserwację i naprawę oświetlenia ulicznego – kwota 91 061,58 zł, 

• pozostałe usługi (wymiana słupa oświetleniowego na Placu Wolności) – kwota 2 128,58 zł, 

• zadania inwestycyjne – kwota 230 256,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 (w tym Fundusz Sołecki 

9 900 zł). 

6. Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej – kwota 627 915,72 zł w tym na: 

• dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 44 420 zł na opiekę 

nad bezdomnymi zwierzętami, 

• składkę członkowską do związku międzygminnego SELEKT (związek realizuje zadania gminy 

z zakresu gospodarowania odpadami) – kwota 27 364,00 zł, 

• nagrody na Konkurs Edukacji Ekologicznej w Gimnazjum w Zbąszyniu – kwota 600 zł, 

• za energię elektryczną i wodę – kwota 22 452 zł, 

• pozostałe wydatki bieżące ( ogrodzenie placu zabaw w Nowej Wsi Zbąskiej i terenu w Łomnicy, 

paliwo, części do sprzętu ogrodniczego (rewitalizacja parku), kwiaty do nasadzeń, artykuły do renowacji 

urządzeń na placu zabaw, maszt i reflektory na Plac Wolności, siatka ogrodzeniowa i paliki na plantację 

drzew szybkorosnących, materiały dot. edukacji ekologicznej, czujnik zapylenia powietrza, ziemia do 

zagospodarowania terenów w Łomnicy, figura hipopotama na plażę, opłata za umieszczenie urządzeń 

kanalizacji sanitarnej na terenie PKP, zabiegi pielęgnacyjne na plantacji drzew szybkorosnących, 

wymiana masztu flagowego na Rynku, wznowienie znaków graficznych, przewóz uczniów 

i prowadzenie zajęć z ekologii dla uczniów z Gimnazjum, prace elektryczne i przeglądy obiektu, 

wykonanie flag, baneru i masztów na Plac Wolności, wyrównanie terenu za boiskiem Orzeł, demontaż 

witrażu i wstawienie nowego okna, wywóz ścieków z targowiska, wykonanie tablic informacyjnych, 

najem pomieszczeń od PKP, remont placu zabaw w Przyprostyni, konserwacja stawu w Zakrzewku, 

naprawa oświetlenia w kopule przy bibliotece kwota 85 320,93 zł, w tym fundusz sołecki 974,99 zł, 

• wydatki związane z Aktualizacją Programu Rewitalizacji Gminy – 14 298,42 zł, 

• opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – kwota 12 936 zł, 
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• dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego na zakup i montaż na plaży miejskiej 

pawilonu z zapleczem i zagospodarowanie terenu plaży – kwota 329 836 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (pompa membranowa) – 6 077,43 zł, 

• zadania inwestycyjne – kwota 84 610,94 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

 4.18 Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

Wydatki tego działu zamknęły się kwotą 2 457 083,67 zł, co do planu 2 751 930 zł, co stanowi 

89,29% wykonania i przeznaczono je na: 

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – kwota 1 809 559,81 zł w tym na: 

• dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego Centrum Kultury – kwota 1 151 849,07 zł, 

• zakup energii i gazu na salach wiejskich niedzierżawionych przez ZCK – kwota 19 715,63 zł, 

• stypendium dla koźlarza zgodnie z uchwałą Nr XXXV/343/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów dla osób zajmujących się 

twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury – kwota 1 800 zł, 

• zakupy wyposażenia oraz środków chemicznych, remontowych i elektrycznych do sal w Łomnicy 

i Nowym Dworze, Nądni, Stefanowie, Nowym Jastrzębsku, Strzyżewie, Zakrzewku, Nowej Wsi 

Zbąskiej i Chrośnicy - kwota 29 650,87 zł (w tym Fundusz Sołecki 20 723,21 zł), 

• zakup usług remontowych (sala w Chrośnicy) i pozostałych (przegląd instalacji elektrycznej 

i gazowej, przegląd kominiarski) – kwota 52 651,66 zł (w tym Fundusz Sołecki 8 000 zł), 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (zmywarka na salę w Łomnicy) – kwota 4 190,61 zł, 

• dotacja celowa dla instytucji kultury na zakup namiotu i sceny – kwota 28 845,96 zł, 

• wydatki inwestycyjne – kwota 520 856,01 zł, w tym Fundusz sołecki 46 094,37 zł zgodnie 

z załącznikiem nr 3. 

2. Biblioteki – kwota 444 905,42 zł - wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla 

Zbąszyńskiego Centrum Kultury na utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Zbąszyń. 

3. Muzea – kwota 106 763,44 zł – wydatkowana na dotację podmiotową z budżetu dla Zbąszyńskiego 

Centrum Kultury na utrzymanie Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej ( 99 998,44 zł) oraz wydatki inwestycyjne 

w wysokości 6 765 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 

wydatkowano środki w wysokości 53 355 zł na remont pomnika Powstańców Wlkp. w Zbąszyniu oraz 

na dotację dla Archidiecezji Poznańskiej na zadanie polegające na pracach konserwatorskich 

zabytkowego wnętrza Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Łomnicy w zakresie dekoracji malarskiej ścian 

w wysokości 5 000 zł. 

5. Pozostałą działalność w zakresie kultury i sztuki – wydatkowano kwotę 37 500 zł na dotacje celowe 

na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury ( Stowarzyszenie 

Promocji i Rozwoju Wsi Nądnia – „Warsztaty kowalskie Nądnia” RSGG.526.1.31.2017 (kwota 

4 000 zł), Stowarzyszenie Muzyków Ludowych w Zbąszyniu – „Kultywowanie muzyki koźlarskiej i gry 

na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zaznajamianie społeczeństwa z bogactwem dziedzictwa 

kulturowego Gminy Zbąszyń” RSGG.526.1.30.2017 (12 000 zł), Stowarzyszenie Patriotyczny Zbąszyń - 

"Zbąszyń pamięta - cykl wydarzeń związanych z historią Polski i Powstaniem Wielkopolskim" 

RSGG.526.1.16.2017 (kwota 6 600 zł), Stowarzyszenie Wsi Przyprostynia - "Warsztaty kulinarne dla 

dzieci i młodzieży z Przyprostyni" RSGG.526.1.21.2017 (kwota 1 500 zł), Stowarzyszenie Aktywna 

Wieś Chrośnica - "Organizacja zajęć regionalnych dla dzieci z Chrośnicy RSGG.526.1.25.2017 (kwota 

1 900 zł), Kurkowe Bractwo Strzeleckie - „Turnieje strzeleckie – kultywowanie tradycji bractw 

strzeleckich” RSGG.526.1.23.2017 (kwota 1 000 zł), Stowarzyszenie Działajmy Razem 

w Stefanowicach - "Organizacja zajęć regionalnych dla dzieci ze Stefanowic i Nowego Jastrzębska" 

RSGG.526.1.31.2017 (kwota 1 900 zł), Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowy Dwór na - "Dzień 

Farmera - wystawa starych maszyn rolniczych" RSGG.526.1.32.2017 ( kwota 1 900 zł), Stowarzyszenie 

na rzecz rozwoju wsi Stefanowo - "Święto Konia” RSGG.526.1.39.2017 (kwota 1 800 zł), Towarzystwo 

Gimnastyczne „Sokół” - "II Rajd Patriotyczny” RSGG.526.1.35.2017 (kwota 500 zł), Stowarzyszenie 

promocji i Rozwoju Wsi Łomnica - "Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży” RSGG.526.1.15.2017 
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(kwota 1 900 zł) i Fundacja Tres - "Wirtualna Kolekcja witraży w pracowni Dezyderego Mocznaya” 

(kwota 2 500 zł). 

4.19 Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport  

Na plan tego działu 2 157 250 zł wydatkowano ogółem 2 129 102,15 zł co stanowi 98,70% wykonania 

i przeznaczono na: 

1. Instytucje kultury fizycznej – wydatkowano na funkcjonowanie Zbąszyńskiego Centrum Sportu, 

Turystyki i Rekreacji kwotę 1 835 254,99 zł, w tym na: 

• wynagrodzenia wraz z pochodnymi (12,75 etatów), dodatkowe wynagrodzenie roczne, wydatki 

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – kwota 

971 417,47 zł, 

• wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie zajęć - Zbąszyńska Szkółka Sportowa, trenerzy 

środowiskowi Boisko Orlik, opieka nad kortami tenisowymi, utrzymanie boisk plażowych i skateparku, 

przygotowanie campingów do sezonu, przygotowanie campingów do sezonu, obsługa łodzi, obsługa 

meczowa, obsługa podczas Polish Cup, konserwacja schroniska, utrzymanie zieleni na campingach, 

obsługa plebiscytu na najpopularniejszych sportowców, pracownik zaplecza sportowego, wykonanie 

ogrodzenia i naprawa słupa na plaży, sędziowanie podczas zakładowych rozgrywek piłki nożnej, 

prowadzenie zajęć sportowych podczas ferii zimowych, obsługa podczas MP w siatkówce plażowej 

„Obłędna plaża”, przygotowanie i opieka miejsca wykorzystywanego do kąpieli, obsługa wypożyczalni 

sprzętu wodnego na kąpielisku, opieka i sędziowanie GLPN, ratownicy na kąpielisku, nauka pływania, 

organizacja zawodów w wyciskaniu sztangi, organizacja Biegu Zbąskich, animator sportu ) – kwota 

141 873,50 zł, 

• zakupy materiałów i wyposażenia kwota 259 800,13 zł, w tym: 

- dotyczące hali sportowej – 64 244,33 zł (woda w baniakach, paliwo, płyn do spryskiwaczy do 

samochodu służbowego, artykuły przemysłowe, elektryczne, biurowe, tonery, zasilacz do laptopa, dysk 

zewnętrzny, program komputerowy, środki chemiczne, odświeżacze powietrza, koszulki polo dla 

wolontariuszy, zegar sterujący do wentylacji, kwiaty, kora sosnowa, zagospodarowanie terenu wokół 

hali, kwiaty doniczkowe, uzupełnienie apteczki, paliwo i części do sprzętu mechanicznego, poszycie 

windymana, krzesła do bufetu, wyposażenie bufetu, zakupy na potrzeby GLPN Orlik, paliwo 

dofinansowane do zawodów sekcja bokserska, napoje izotoniczne dla zawodników, statyw 

mikrofonowy, pachołki treningowe, paliki do biegów przełajowych, parasole reklamowe, maszty do flag 

i flagi reklamowe, piłki do ćwiczeń fitness, sprzęt sportowy dla Orlików, słupki do siatkówki, przymiar 

do ustawienia siatki, siatka ochronna na piłkochwyty, wieszaki na siatkę, taśmy boczne z antenkami, 

części do windy, wykładzina korytarzowa, wykładzina korytarzowa, znaczniki piłkarskie), 

- dotyczące sali gimnastycznej – 3 689,35 zł (artykuły przemysłowe, elektryczne, kwiaty, karimaty, 

paliwo i części do kosiarki, uzupełnienie apteczki, środki czystości, elektryczny odświeżacz powietrza), 

- dotyczące campingów – 72 530,16 zł (paliwo do sprzętu i łodzi, środki czystości, artykuły 

przemysłowe, malarskie i remontowe, trawa, nawóz, kwiaty, artykuły elektryczne, kołdry, prześcieradła, 

pościele, wyposażenie domków (meble, szafki, kanapy, lodówki, czajniki bezprzewodowe, naczynia, 

kubki, lustra), telewizory, dekodery, DVD, części do sprzętu mechanicznego, ulotki reklamowe, zakup 

gaśnic, stojaki do kajaków, piasek, leżaki, sprzęt do przycinania gałęzi na wysokości), 

- dotyczące schroniska – 4 675,55 zł (artykuły malarskie, tablica magnetyczna, obejmy do łóżek, 

prześcieradła, pokrowce na materace, pilot do telewizora, środki czystości, mikrofalówka, apteczka), 

- dotyczące boisk do siatkówki plażowej – 6 122,61 zł (piłki do siatkówki plażowej, antenki i taśmy, 

piasek, paliwo, namiot handlowy, kieszenie do antenek, siatka do siatkówki, elementy do mocowania lin, 

linie do wyznaczania boisk plażowych, leżaki z nadrukiem), 

- dotyczące stadionu – 4 953,08 zł (siedziska, środki chemiczne, części do sprzętów mechanicznych, 

paliwo, artykuły przemysłowe, uzupełnienie apteczki, haczyki na bramki, pojemniki na śmieci, elementy 

do ogrodzenia terenu), 

- dotyczące kortów tenisowych – 493,03 zł (farby), 
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- dotyczące miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 8 436,32 zł (artykuły elektryczne i przemysłowe, 

ziemia do kwiatów, nawóz, paliwo do sprzętu mechanicznego, uzupełnienie apteczki, deski do nauki 

pływania, piasek, kajaki, odkurzacz do liści), 

- dotyczące wypożyczalni sprzętu – 25 180,29 zł (kajaki, wiosła, leżaki, parasole plażowe, części do 

rowerów, foteliki rowerowe, sztuczna trawa, odbijacze pompowe, szafka, radio, wieszaki, kasetka 

metalowa, kasa fiskalna, środki chemiczne, artykuły przemysłowe), 

- dotyczące różnych imprez sportowych – 69 475,41 zł (medale, puchary na imprezy sportowe, 

artykuły spożywcze, woda na różne imprezy sportowe, napoje izotoniczne dla zawodników, koszulki do 

siatkówki plażowej, spływ kajakowy (smycze, opaski na ręke, paliwo, naczynia jednorazowe), 

organizacja zawodów Polish CUP Unihokej (kije do unihokeja, artykuły spożywcze, bramki, nagrody), 

organizacja MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża” (żele, banery reklamowe, puchary, koszulki), 

torby reklamowe, smycze i etui, puder kolorowy na bieg olimpijski w Strzyżewie, balony z nadrukiem, 

"Bieg Zbąskich"- kwiaty, artykuły spożywcze, "Święto jeziora" (okulary słoneczne, piłki plażowe, 

czapki, artykuły spożywcze, odzież dla sportowców, woda, naczynia jednorazowe, paliwo itp., 

organizacja imprez sportowych dla najmłodszych ( cukierki, czapki, hula hop, pierścienie 

koordynacyjne), 

• różne wydatki na rzecz osób fizycznych – kwota 4 011,46 zł, 

• zakup energii – kwota 70 265,11 zł, 

• nagrody – kwota 9 900 zł (nagrody finansowe dla zawodników Obłędna Plaża i w konkursie 

przyjazny kibic podczas Polish Cup), 

• usługi remontowe (konserwacja urządzeń dźwigowych, naprawa radia, wzmacniacza, naprawa 

klamki drzwi bocznych, koła oraz poduszki powietrznej w samochodzie, naprawa artykułów 

reklamowych, naprawa komputera, naprawa centrali wentylacyjnej, naprawa sprzętu fitness, naprawa 

bieżni na siłowni, naprawa drzwi na sali gimnastycznej, naprawa sprzętu mechanicznego na campingach, 

remont domków campingowych, naprawa zadaszenia łodzi, naprawa kajaków, naprawa tapczanu, 

naprawa domków po burzy, naprawa podłogi w kontenerze socjalnym, naprawa sprzętu do konserwacji 

sztucznej nawierzchni, naprawa ogrodzenia stadionu, naprawa trybun na boiskach plażowych, naprawa 

basenu i kajaków, naprawa sygnalizacji na zjeżdżalni) – kwota 46 893,19 zł, 

• zakup usług pozostałych– kwota 181 707,81 zł , w tym: 

- dotyczące hali sportowej – 48 261,47 zł (opłaty pocztowe, opieka autorska nad programem środki 

trwałe, płace i kadry, opłata za ścieki na hali i boisku Orlik, dzierżawa pojemników na wodę, abonament 

ZTK, RTV, wykonanie pieczątek, wymiana i przechowywanie opon, przegląd samochodu, wymiana 

klocków, filtrów, usługi transportowe (szkółka sportowa), usługa kominiarska, okresowy przegląd 

techniczny urządzeń wentylacyjnych, odśnieżanie parkingu, udział w programie Szkolny Klub Sportowy, 

wymiana sterownika przy klimatyzacji na sali fitness, montaż kratek wentylacyjnych, przegląd 

technicznych budynku, przegląd gaśnic i hydrantów, prace elektryczne przy lampach i wentylatorach, 

pomiary elektryczne, usługa ślusarska, usługa serwisowa, usługa tapicerska sprzętu na siłowni, wymiana 

gaśnic, wymiana wodomierza, usługa reklamowa, konfiguracja sieci i internetu, serwis drukarki, 

wywołanie zdjęć z imprez, nadruki na koszulkach reklamowych, materiały promocyjne, warsztaty 

siatkarskie, wymiana uszkodzonych drzwi i listew w siłowni, projekt graficzny strony internetowej ), 

- dotyczące boiska Orlik – 1 313,35 zł (pomiary i prace elektryczne, ścieki), 

- dotyczące sali gimnastycznej – 750,05 zł (pomiary elektryczne, przegląd stanu technicznego 

budynku, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych), 

- dotyczące campingów – 31 389,58 zł (wywóz nieczystości płynnych, pranie i prasowanie pościeli, 

firan, zasłon, abonament ZTK, dzierżawa pojemnika na śmieci, pielęgnacja zieleni i przycięcie koron 

drzew, pomiary elektryczne, przegląd techniczny budynków, wydanie opinii sanitarnej, wykonanie szafki 

i blatów kuchennych, szklenie okien, przegląd instalacji gazowej, usługa serwisowa silnika łodzi, wydruk 

ulotek promocyjnych, reklama, dorabianie kluczy, wykonanie tabliczek i naklejek, demontaż pomostu, 

usługa JCB – zabezpieczenie łodzi przed zimą, usługi podnośnikiem przy wycince drzew, montaż drzwi, 

równanie piasku, usługa ślusarska), 
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- dotyczące boiska sportowego – 4 851,10 zł (pomiary elektryczne, odśnieżanie stadionu, wynajem 

kabin toi toi, wywóz ścieków, wymiana zamków w kontenerze, transport trybun), 

- dotyczące schroniska – 7 302,98 zł (przegląd systemów przeciwpożarowych, pranie pościeli, 

abonament ZTK, wymiana obudowy u akumulatora w centrali zamknięć ogniskowych, reklama, 

wymiana uszkodzonych drzwi), 

- dotyczące boiska do siatkówki plażowej, skateparku– 14 287,56 zł (wałowanie boisk, przebudowa 

nawierzchni pod trybuny, wymiana banerów reklamowych, wymiana płyt na urządzeniach w skateparku, 

wykonanie projektu kontenera), 

- dotyczące kortów tenisowych– 4 115 zł (usługi podnośnikiem koszowym – przycięcie drzew, 

doposażenie system monitoringu kamery), 

- dotyczące miejsca wykorzystywanego do kąpieli – 4 895,49 zł (prace elektryczne na lodowisku 

i przy oświetleniu plaży, ustawienie lampy, przeniesienie kosza, wykonanie tablic informacyjnych, 

wywóz ścieków, usuniecie korzeni drzew, usługa JCB, równanie piasku, pobranie próbki oraz badanie 

wody na kąpielisku), 

- dotyczące wypożyczalni sprzętu – 5 851,19 zł (prace elektryczne przy kontenerze, wykonanie 

napisów i tabliczek informacyjnych, montaż kasetonów z blachy na kontenerze, wykonanie regałów, 

usługa sprzętem mechanicznym do prac ciężkich (JCB)), 

- dotyczące różnych imprez sportowych – 58 690,04 zł (organizacja ferii zimowych, usługa 

gastronomiczna podczas imprez sportowych, organizacja spływu kajakowego (wynajem kabin Toi Toi, 

wynajem kajaków, transport), organizacja zawodów Polish Cup (wykonanie banerów i materiałów 

promocyjnych, zabezpieczenie medyczne, usługa gastronomiczna, pokaz lotów modeli samolotowych, 

obsługa fotograficzna, transmisja live), organizacja MP w siatkówce plażowej „Obłędna plaża” ( spoty 

reklamowe, ogłoszenia w prasie, wydruk plakatów, kabiny Toi Toi, usługi fotograficzne, malowanie 

twarzy, usługa gastronomiczna, noclegi, obsługa konkursów, transmisja live, ochrona, usługa 

reklamowa), organizacja imprez sportowych w okresie letnim na plaży (Aktywna Plaża, Święto Jeziora, 

Ogólnopolski Dzień Sportu, otwarcie plaży), wywołanie zdjęć z imprez sportowych, noclegi dla 

uczestników turnirju bokserskiego, przygotowanie materiałów promocyjnych z imprez, wynajem kabin 

Toi Toi, prowadzenie zajęć fitness na plaży, wynajem banerów, reklam, ulotki reklamowe ), 

• pozostałe wydatki bieżące (badania lekarskie, dostęp do internetu, usługi telekomunikacyjne, 

podatek od nieruchomości, podróże służbowe, ubezpieczenie, zakup usług od innych jst, opłaty za 

gospodarowanie odpadami, szkolenia) – kwota 36 182,20 zł, 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (kontener do wypożyczalni sprzętu, atlas do siłowni, orbitrek 

wolnostojący na plaży, klatka dla kibiców i trybuna na stadion ) – 63 204,12 zł, 

• wydatki inwestycyjne – kwota 50 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano kwotę 229 035,36 zł, w tym na: 

• stypendia dla sportowców zgodnie z uchwałą Nr XXXV/344/13 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 

28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania stypendiów sportowych przez 

Burmistrza Zbąszynia (2 700 zł), 

• na dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom z zakresu kultury 

fizycznej i sportu – kwota 182 999,99 zł, w tym: 

- Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – "X Międzynarodowy Turniej piłki 

siatkowej osób niepełnosprawnych i XVI Festyn Sportowo-Rekreacyjny dla osób niepełnosprawnych” 

RSGG.526.1.34.2017 – 2 000 zł, 

- Klub Sportowy "Obra" – "Propagowanie sportu (piłki nożnej) wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi 

Chrośnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe" RSGG.526.1.3.2017 – 3 500 zł, 

- Klub Sportowy "Obra" – "Udział we współzawodnictwie sportowym K.S. OBRA Zbąszyń w ramach 

rozgrywek ligowych WZPN - seniorzy" RSGG.526.1.1.2017 – kwota 10 500 zł, 
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- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie przez KS Obra Zbąszyń dzieci i młodzieży uzdolnionej 

sportowo oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym – piłka nożna" RSGG.526.1.2.2017 – 

kwota 13 000 zł, 

- Klub Sportowy "Obra" – "Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie – BOKS przy Klubie K.S.. 

OBRA Zbąszyń" RSGG.526.1.4.2017 – 11 500 zł, 

- Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu – "Propagowanie, szkolenie, organizacja 

rozgrywek i imprez szachowych dla dzieci i młodzieży" RSGG.526.1.6.2017 – 16 000 zł, 

- Międzyszkolny Klub Sportowy "Wicher" w Zbąszyniu - "Propagowanie wśród dzieci, młodzieży 

i osób dorosłych lekkiej atletyki, gry w piłkę nożną, siatkową na terenie miasta Zbąszynia " 

RSGG.526.1.10.2017 – 8 500 zł, 

- Powiatowy Klub Sportowy MOS - "Propagowanie piłki siatkowej wśród dzieci i młodzieży gminy 

Zbąszyń” RSGG.1.8.2017 – 12 500 zł, 

- Powiatowy Klub Sportowy MOS "Propagowanie unihokeja wśród dzieci i młodzieży gminy 

Zbąszyń” RSGG.1.7.2017 – 11 000 zł, 

- Uczniowski Klub Sportowy "Bór" przy SP w Łomnicy – "XIV Bieg uliczny w Łomnicy" 

RSGG.526.1.10.2017 – 1 400 zł- Uczniowski Klub Sportowy "Bór" przy SP w Łomnicy - 

"Propagowanie sportu wśród dzieci z terenu wsi Łomnica, Przychodzka, Chrośnicy oraz Jastrzębska 

Nowego" RSGG.526.1.19.2017 – 2 600 zł, 

- Ludowy Zespół Sportowy Błędno Nądnia - "Propagowanie kultury fizycznej i sportu we wsi Nądnia" 

RSGG.526.1.28.2017 – 10 000 zł, 

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej ŁABĘDŹ Zbąszyń – Biegiem do zdrowia" RSGG 

526.1.13.2017 – kwota 5 000 zł, 

- Ludowy Zespół Sportowy "Huragan" w Łomnicy - "Propagowanie wśród młodzieży i dorosłych 

z terenu gminy Zbąszyń gry w piłkę nożną poprzez udział w rozgrywkach ligowych i zajęciach 

sportowych " RSGG.526.1.17.2017 – kwota 9 000 zł, 

- Towarzystwo Gimnastyczne SOKÓŁ - "Nauka zdrowej rywalizacji - upowszechnianie sportu wśród 

mieszkańców gminy Zbąszyń, w tym wśród dzieci i młodzieży poprzez turnieje sportowe" RSGG.526 

1.37.2017 – 1 200 zł, 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" - "Grand Prix Zbąszynia w Siatkówce 

Plażowej" FPI.526.1.12.2017 – 2 499,99 zł, 

- Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" – "Organizacja zajęć i rozgrywek 

sportowych dla dzieci i młodzieży, działalność grupy tanecznej Cherleaderek, obóz sportowy narciarsko-

snowbordowy” RSGG.526.1.11.2017 – 4 500 zł, 

- Zbąszyński Klub Żeglarski - „Działalność szkoleniowa w zakresie żeglarstwa dzieci i młodzieży” 

RSGG.526.1.22.2017– 9 000 zł, 

- Uczniowski Klub Sportowy "Spartakus" przy Gimnazjum w Chrośnicy - "Propagowanie sportu 

i rekreacji wśród dzieci i młodzieży z terenu wsi Chrośnica, Łomnica, Stefanowice, Jastrzębsko Nowe, 

Przychodzko, Stefanowo, Perzyny, Przyprostynia" RSGG.526.1.33.2017 – 4 500 zł, 

- Uczniowski Klub Sportowy "Olimpus" przy Zespole Szkół nr 1 im. Stefana Garczyńskiego 

w Zbąszyniu - "Propagowanie sportu wśród młodzieży z terenu miasta Zbąszynia" RSGG.526.1.14.2017 

– 6 500 zł, 

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Propagowanie gry w piłkę nożną 

wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy poprzez organizacje zawodów sportowych na obiektach 

sportowych w Strzyżewie wraz z ich utrzymaniem i przygotowaniem do sezonu sportowego" 

RSGG.526.1.24.2017 – 10 500 zł, 

- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej ATE "Wicher" Strzyżewo – "Sportowy Festyn Rodzinny z okazji 

70-lecia klubu"RSGG.525.1.37.2017 – 5 000 zł, 
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- Klub Sportowy "Płomień" Przyprostynia – "Organizacja zawodów sportowych na obiektach 

sportowych" RSGG.526.1.29.2017 – 16 000 zł, 

- Klub Sportowy "Obra" – "Memoriał bokserski im. Z. Szułczyńskiego i M. Akonoma" 

RSGG.526.1.5.2017 – 1 800 zł, 

- Wielkopolskie Stowarzyszenie Miłośników Broni Defendu Camp X – „Profesjonalne szkolenie 

strzeleckie” – 5 000 zł, 

• Medale, puchary na WOM, żele energetyczne, kamizelki i medale na Bieg Zbąskich, transport, 

zabezpieczenie medyczne zawodów WOM i wydruk ulotek na Bieg Zbąskich – kwota 31 870,20 zł. 

3. Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej – wydatkowano 64 811,80 zł na: 

• zakup nawozu, paliwa i bramek, strojów sportowych, zakup energii elektrycznej – kwota 

23 620,48 zł (w tym Fundusz Sołecki 7 451,05 zł), 

• rekultywacja murawy na boiskach, naprawa nawodnienia na boisku w Łomnicy, usługa 

gastronomiczna na turnieju piłkarskim w Nądni, koszenie terenów zielonych – kwota 10 630 zł, (w tym 

Fundusz Sołecki 1 000 zł), 

• wydatki na zakupy inwestycyjne (trybuna na boisko w Przyprostyni – 12 500 zł, siłownia zewnętrzna 

na teren Łazienek – 8344,32 zł i kosiarka traktorowa na boisko w Nądni – 9 717 zł) – kwota 30 561,32 zł 

(w tym Fundusz Sołecki 3 300 zł). 

Szczegółowe zestawienie wydatków przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania, zmiany w planie 

wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia załącznik nr 2a. 

Wykonanie wydatków inwestycyjnych opisane zostało w załączniku nr 3 do sprawozdania. 

Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu jst przedstawia załącznik nr 4 do sprawozdania. 

Załącznik nr 5 przedstawia wykonanie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu 

budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych. 

Informację o przebiegu przedsięwzięć bieżących i majątkowych przedstawia załącznik nr 6 do 

sprawozdania. 

 

Burmistrz Zbąszynia  

(-) Tomasz Kurasiński  
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 MIENIE KOMUNALNE GMINY ZBĄSZYŃ  

Stan prawny  

1. Mieniem komunalnym zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób 

prawnych, w tym przedsiębiorstw. 

2. Nabycie mienia komunalnego następuje: 

a. na podstawie ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, 

b. poprzez przekazanie gminie mienia w związku z utworzeniem lub zmianą granic gminy, 

c. w wyniku własnej działalności gospodarczej, 

d. przez inne czynności prawne, 

e. w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami. 

 Miasto i Gmina Zbąszyń 

 Gmina Zbąszyń leży w zachodniej części Województwa Wielkopolskiego. Zajmuje powierzchnię 

179,77 km2. Miasto Zbąszyń zajmuje 5,57 km2. Liczba ludności przedstawia się następująco: ogółem – 

13 594 mieszkańców ,w tym: 

• miasto – 7 119 mieszkańców,\ 

• wsie - 6 475 mieszkańców. Gmina składa się z 14 sołectw: Chrośnica, Nowe Jastrzębsko, Łomnica, 

Nądnia, Nowa Wieś, Nowa Wieś Zbąska, Nowy Dwór, Perzyny, Przychodzko, Przyprostynia, 

Stefanowice, Stefanowo, Strzyżewo, Zakrzewko. 

Nabyte od roku 1990 do dnia 31 grudnia 2017r. mienie komunalne oddane jest w części 

w użytkowanie wieczyste na rzecz osób prawnych, fizycznych i spółdzielczych. Z tego tytułu gmina 

uzyskuje dochody w postaci stałych opłat rocznych. 

Pozostałe mienie stanowi zasób gruntów gminnych oraz grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi 

będącymi w administrowaniu Zakładu Usług Komunalnych. 

Gospodarując mieniem gminnym Burmistrz Zbąszynia ustala, na wniosek najemców lokali 

mieszkalnych, wykazy lokali przeznaczonych do sprzedaży. 

Mienie komunalne – część informacyjna na dzień 31.12.2017 r. 

1. Grunty stanowiące własność/będące w użytkowaniu Gminy Zbąszyń 

Powierzchnia ogólna 443,790635 ha, 

2. Podział gruntów gminnych z uwagi na stan władania: 

• grunty będące w użytkowaniu wieczystym 10,9906 ha, 

• grunty będące przedmiotem dzierżawy 67,944 ha, 

• grunty pozostałe – drogi, place, ulice, rowy, grunty zabudowane budynkami komunalnymi 

328,506035 ha, 

• grunty w użyczeniu 11,682 ha, 

• grunty oddane w zarząd 15,2459 ha 

• grunty przekazane do administrowania na mocy porozumienia 9,4221 ha. 

3. Budynki komunalne:• ilość mieszkań 137 szt., 

• powierzchnia lokali mieszkalnych 6 176,54 m2, 

• liczba lokali użytkowych 28 szt. 

• powierzchnia lokali użytkowych 1 307,31 m2. 
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Lokale użytkowe oddane w użyczenie: Społeczna Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, 

Cech Rzemiosł Różnych, Nowotomyskie Stowarzyszenie „Amazonek” Klubu Zbąszyń, Szkoła 

i Przedszkole w Strzyżewie, siedziby Ochotniczych Straży Pożarnych, siedziba Klubu Cenne Krople, 

Biblioteka Publiczna, Muzeum Ziemi Zbąszyńskiej i Regionu Kozła, Pogotowie Ratunkowe (Os. Na 

Kępie), siedziba Klubu Sportowego Obra. 

4. Podział gruntów mienia komunalnego na obręby i rodzaj użytków przedstawia załącznik Nr 1 do 

informacji. 

5. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r.: 

• grunty nabyte 7,4620 ha, 

• grunty zbyte 21,481535 ha, 

• zwiększenie powierzchni gruntów w wyniku podziału działek i pomiaru aktualizacyjnego działek 

0,0626 ha, 

• mieszkania zbyte 7 szt., 

• mieszkania otrzymane od PKP 0 szt., 

• zmiany w lokalach użytkowych w pomieszczeniach starej przychodni zdrowia – przeznaczenie na 

cele statutowe Biblioteki Publicznej i Dziennego Domu Senior-Wigor (zmniejszenie) 10 szt., 

• sprzedaż lokalu użytkowego 1 szt., 

• zagospodarowanie wolnych pomieszczeń gminnych na lokale użytkowe (budynek starej Biblioteki 

i magazyn pod schodami starej przychodni zdrowia) 2 szt. 

6. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych od dnia 

1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017 r.: 

• dochody ze sprzedaży (§ 0770) 1 871 951,63 zł 

• dochody z opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz za przekształcenie użytkowania wieczystego 

i trwałego zarządu 85 339,41 zł 

• dochody z tytułu najmu i dzierżaw 57 190,12 zł 

Gmina Zbąszyń nie posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r. innych 

własnościowych praw majątkowych - ograniczonych praw własności, wierzytelności, udziału 

w spółkach, akcji, posiadania, w związku z czym nie uzyskała z tego tytułu dochodów. 

Aktywa wg stanu na 31.12. 2017r. przedstawia załącznik Nr 2 do informacji. W załączniku wykazano pozycje 

aktywów w wartości brutto wykazywanych w bilansie. 
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 ZBĄSZYŃSKIE CENTRUM KULTURY  

wykonanie planu instytucji kultury za 2017 rok 
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