
 

 

UCHWAŁA NR III/22/2018 

RADY GMINY KUŚLIN 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kuślin na 2019 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2018 poz. 994) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235- 237, 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy w Kuślinie uchwala, co 

następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości 27.951.488 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 1, z tego: 

- dochody bieżące w kwocie 24.866.052 zł, 

- dochody majątkowe w kwocie 3.085.436 zł,  

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 6.623.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a. 

2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami 

samorządu terytorialnego w wysokości 20.000,00 zł. 

3.  Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2  ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.916.924 zł. 

§ 2. 1.  Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości 29.251.488 zł zgodnie 

z załącznikiem Nr 2, z tego : 

- wydatki bieżące w wysokości 22.826.488,00 zł, 

- wydatki majątkowe w wysokości 6.425.000,00 zł. 

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 

w wysokości 6.623.558 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a, 

2) wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 

w wysokości 20.000 zł. 

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

o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości 4.546.290,58 zł. 

§ 3.   Deficyt budżetu w kwocie 1.300.000 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji przez 

Gminę Kuślin obligacji komunalnych. 
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§ 4.  Określa się łączną kwotę planowych przychodów 1.950.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3. 

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowych rozchodów 650.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.  

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 576.000 zł, 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 305.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 

§ 7. Określa się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego: 

1)  przychody 2.270.000 zł, 

2)  koszty 2.270.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 

§ 8.  Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emisji papierów 

wartościowych w kwocie 2.450.000 zł, w tym na: 

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 500.000 zł, 

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1.300.000 zł, 

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 650.000 zł, 

§ 9.  Określa się sumę do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 600.000 zł. 

§ 10. Upoważnia się Wójta do: 

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do 

wysokości 500.000 zł, 

2) emisji  papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych 

do wysokości 1.950.000 zł, 

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami 

i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków 

majątkowych, 

4) przekazywanie uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 

działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 

§ 11.  Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.000 zł 

przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 90.000 zł oraz na 

realizacje zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000 zł. 

§ 12. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólna w wysokości 37.440 zł, 

2) celowe w wysokości 62.560 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzenia kryzysowego. 

§ 13. Dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 

przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą 

zgodnie z załącznikiem nr 6. 

§ 14. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu zgodnie z załącznikiem 

Nr 7. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuślin. 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy w Kuślinie 

(-) Paweł Kubiak 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Plan dochodów budżetu na 2019 rok. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 3 609 936,00 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 3 485 436,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 620 000,00 

  6297 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 

zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, 

pozyskane z innych źródeł 
2 865 436,00 

 01042  Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 120 000,00 

  6300 
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami 
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych 
120 000,00 

 01095  Pozostała działalność 4 500,00 

  0750 
Wpływy 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 
4 500,00 

700   Gospodarka mieszkaniowa 240 280,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 240 280,00 

  0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 280,00 

  0750 
Wpływy 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 

140 000,00 

  0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości 100 000,00 

750   Administracja publiczna 73 914,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 63 914,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

63 914,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 000,00 

  0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 1 088,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 088,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 
1 088,00 

756   
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 033 535,00 

 75601  Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 100,00 

  0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie 

karty podatkowej 12 000,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 

 75615  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, 

podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 698 500,00 
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  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 400 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego 160 000,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 53 000,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 53 000,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00 

  0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 2 000,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 500,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 000,00 

 75616  
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 802 935,00 

  0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 760 000,00 

  0320 Wpływy z podatku rolnego 750 000,00 

  0330 Wpływy z podatku leśnego 8 000,00 

  0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 140 000,00 

  0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 

  0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 1 500,00 

  0430 Wpływy z opłaty targowej 435,00 

  0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 110 000,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 000,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000,00 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na 

podstawie ustaw 300 000,00 

  0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 000,00 

  0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 150 000,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 92 000,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 
na podstawie odrębnych ustaw 3 000,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 

 75621  Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 220 000,00 

  0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 980 000,00 

  0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 240 000,00 

758   Różne rozliczenia 7 937 773,00 

 75801  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 440 475,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 440 475,00 

 75807  Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 497 298,00 

  2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 497 298,00 

801   Oświata i wychowanie 536 900,00 

 80101  Szkoły podstawowe 1 700,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 

  0830 Wpływy z usług 1 000,00 

  0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 

 80104  Przedszkola  351 000,00 
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  0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 37 000,00 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 59 000,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 235 000,00 

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000,00 

 80110  Gimnazja 200,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 100,00 

  0830 Wpływy z usług 100,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 184 000,00 

  0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania 

z zakresu wychowania przedszkolnego 40 000,00 

  0830 Wpływy z usług 144 000,00 

852   Pomoc społeczna 190 218,00 

 85213  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 
z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej 
20 844,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 20 844,00 

 85214  
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 25 658,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 658,00 

 85216  Zasiłki stałe 118 190,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 
gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 118 190,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 25 526,00 

  2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 25 526,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 488,00 

 85395  Pozostała działalność 51 488,00 

  2057 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 

oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności 

w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu 
terytorialnego 

51 488,00 

855   Rodzina 6 588 556,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3 781 723,00 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 

rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego 

stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

3 781 723,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 787 903,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym) ustawami 
2 757 903,00 

  2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30 000,00 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby 
pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. 

o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

18 930,00 
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  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 
powiatowo-gminnym) ustawami 

18 930,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 687 800,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 562 800,00 

  0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 

na podstawie odrębnych ustaw 550 000,00 

  0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 8 800,00 

  0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 
środowiska 125 000,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 125 000,00 

Razem: 27 951 488,00 
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Załącznik Nr 1A do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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

zleconych ustawami w 2019 r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

750   Administracja publiczna 63 914,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 63 914,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
63 914,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 1 088,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 088,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 

1 088,00 

855   Rodzina 6 558 556,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3 781 723,00 

  2060 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 
administracji rządowej zlecone 

gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją 

świadczenia wychowawczego 
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 

3 781 723,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 757 903,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
2 757 903,00 

 85513  

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych 
oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

18 930,00 

  2010 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 

gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 
18 930,00 

Razem: 6 623 558,00 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Plan wydatków budżetu gminy na 2019 rok. 

 

Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 

010   Rolnictwo i łowiectwo 5 557 107,18 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 538 607,18 

 
 

M1IUZ 

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
4 494 802,58 

 
 

M1IWL 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

1 043 804,60 

 01030  Izby rolnicze 18 500,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 18 500,00 

600   Transport i łączność 779 540,05 

 60016  Drogi publiczne gminne 779 540,05 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 217 154,00 

 
 

M1IWL 
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

562 386,05 

700   Gospodarka mieszkaniowa 186 400,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 400,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 20 400,00 

 
 

M1IWL 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

20 000,00 

 70095  Pozostała działalność 146 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 131 000,00 

 
 

M1IWL 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

15 000,00 

710   Działalność usługowa 80 000,00 

 71004  Plany zagospodarowania przestrzennego 80 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 73 000,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 000,00 

750   Administracja publiczna 2 306 414,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 63 914,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 63 914,00 

 75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 80 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 70 000,00 

 75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 058 500,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 494 500,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 559 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 

 75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15 000,00 

 75095  Pozostała działalność 89 000,00 
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  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 53 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 000,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 088,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 088,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 088,00 

754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 212 610,00 

 75412  Ochotnicze straże pożarne 212 610,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 106 000,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 610,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000,00 

 
 

M1IWL 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

67 000,00 

757   Obsługa długu publicznego 150 000,00 

 
75702 

 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 150 000,00 

  B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 150 000,00 

758   Różne rozliczenia 100 000,00 

 75818  Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 100 000,00 

801   Oświata i wychowanie 9 762 236,00 

 80101  Szkoły podstawowe 5 191 800,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 577 800,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 319 000,00 

  B2DOT dotacje na zadania bieżące 110 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000,00 

 
 

M1IWL 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

25 000,00 

 80104  Przedszkola 1 944 800,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 286 100,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 424 700,00 

  B2DOT dotacje na zadania bieżące 60 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 

 
 

M1IWL 

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 
programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

120 000,00 

 80110  Gimnazja 1 084 600,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 165 000,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 764 100,00 

  B2DOT dotacje na zadania bieżące 115 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 500,00 

 80113  Dowożenie uczniów do szkół 607 922,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 457 112,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 650,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 160,00 

 80146  Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27 200,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 27 200,00 

 80148  Stołówki szkolne i przedszkolne 301 343,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 128 743,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 171 400,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 

 

80149 

 

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 

wychowania przedszkolnego 

129 750,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 6 250,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 9 – Poz. 47



  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 900,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 600,00 

 
80150 

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

i młodzieży w szkołach podstawowych 
398 821,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 10 600,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 371 221,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 000,00 

 

80152 

 

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

i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego 

typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II 
stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych 

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 

20 000,00 

  B2DOT dotacje na zadania bieżące 20 000,00 

 80195  Pozostała działalność 56 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 56 000,00 

851   Ochrona zdrowia 149 000,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii 2 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 79 000,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 000,00 

 85195  Pozostała działalność 57 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 7 000,00 

 
 

M1IWL 
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

50 000,00 

852   Pomoc społeczna 1 309 636,00 

 85202  Domy pomocy społecznej 110 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 110 000,00 

 85205  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

 

85213 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 

26 546,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 26 546,00 

 
85214 

 
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 200 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 200 000,00 

 85215  Dodatki mieszkaniowe 50 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 

 85216  Zasiłki stałe 170 990,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 170 990,00 

 85219  Ośrodki pomocy społecznej 652 680,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 83 180,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548 500,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000,00 

 
 

M1IWL 
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

15 000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22 420,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 420,00 

 85230  Pomoc w zakresie dożywiania 68 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000,00 

 85295  Pozostała działalność 7 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000,00 

853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 51 488,00 
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 85395  Pozostała działalność 51 488,00 

  B4SUZ 
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa 

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
51 488,00 

854   Edukacyjna opieka wychowawcza 169 600,00 

 85401  Świetlice szkolne 154 600,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 600,00 

 85415  Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 

855   Rodzina 6 658 992,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3 781 723,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 4 186,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 52 540,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 724 997,00 

 
85502 

 
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
2 757 903,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 16 287,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 450,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 547 166,00 

 85504  Wspieranie rodziny 55 436,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 986,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 450,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000,00 

 85508  Rodziny zastępcze 45 000,00 

  B3SOF świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 

 

85513 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 

zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków 
dla opiekunów 

18 930,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 18 930,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 963 200,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 562 800,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 504 100,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 700,00 

 90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 42 400,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 42 400,00 

 90013  Schroniska dla zwierząt 30 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 

 90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg 315 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 315 000,00 

 90095  Pozostała działalność 13 000,00 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 13 000,00 

921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 656 833,40 

 92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 358 441,58 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 63 441,58 

  B2DOT dotacje na zadania bieżące 295 000,00 

 92116  Biblioteki 221 000,00 

  B2DOT dotacje na zadania bieżące 221 000,00 

 92195  Pozostała działalność 77 391,82 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 77 391,82 

926   Kultura fizyczna 157 343,37 

 92601  Obiekty sportowe 82 206,77 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 54 200,00 

  B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 000,00 

 
 

M1IWL 
inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na 

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

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 

12 006,77 

 92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej 50 000,00 
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  B2DOT dotacje na zadania bieżące 50 000,00 

 92695  Pozostała działalność 25 136,60 

  B1PZB wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 25 136,60 

Razem: 29 251 488,00 
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Załącznik Nr 2A do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

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

zleconych ustawami w 2019r. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 

750   Administracja publiczna 63 914,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie 63 914,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 422,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 183,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 309,00 

751   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 1 088,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 088,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 23,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe 908,00 

855   Rodzina 6 558 556,00 

 85501  Świadczenie wychowawcze 3 781 723,00 

  3110 Świadczenia społeczne 3 724 997,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 540,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 500,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 000,00 

 85502  
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 757 903,00 

  3110 Świadczenia społeczne 2 547 166,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 000,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 050,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 000,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 901,00 

  4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 

  4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1 186,00 

  4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  1 200,00 

 85513  
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 

rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające 

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 

18 930,00 
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i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 18 930,00 

Razem: 6 623 558,00 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Plan przychodów i rozchodów na rok 2019. 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:  1 950 000,00 

1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1 950 000,00 

Rozchody ogółem:  650 000,00 

1 Wykup innych papierów wartościowych 982 650 000,00 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów 

publicznych. 

Dział Rozdz. Treść 
Kwota dotacji  

podmiotowej przedmiotowej celowej 

I. Jednostki sektora finansów publicznych 516 000 0 60 000 

  Nazwa jednostki:    

921 92109 Gminny Ośrodek Kultury w Kuślinie 295 000   

921 92116 
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Kuślinie 
221 000   

801 80104 

Dotacje celowe  

przekazane gminie na  

zadania bieżące  

realizowane na  

podstawie porozumień 

(umów między j.s.t.) 

  60 000 

II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 0 0 305 000 

  Nazwa jednostki:    

010 01010 
Dotacja celowa dla mieszkańców na 

budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków 
  10 000,00 

926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej   50 000 

801 80101 
Niepubliczn Gimnazjum 

w Chraplewie 
  110 000 

801 80110 
Niepubliczne Gimnazjum 

w Chraplewie 
  115 000 

801 80152 
Niepubliczne Gimnazjum 

w Chraplewie 
  20 000 

      R A Z E M 516 000 0 365 000 
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na rok 2019. 

Jednostka: Zakład Obsługi Komunalnej 

 Stan środków obrotowych na początek roku 0,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 

 Stan środków obrotowych na koniec roku 0,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 0,00 

 Przychody 2 270 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 270 000,00 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 2 270 000,00 

 Koszty 2 270 000,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 270 000,00 

 90017  Zakłady gospodarki komunalnej 2 270 000,00 
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska. 

Dział Rozdział § Treść Kwota 

   DOCHODY 125 000 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 125 000 

 90019  
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 

korzystanie ze środowiska 
125 000 

  0690 Wpływy z różnych opłat 125 000 

   WYDATKI 125 000 

010   Rolnictwo i łowiectwo 125 000 

 01010  Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 125 000 

  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 115 000 

  6230 
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora 
finansów publicznych 

10 000 
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/22/2018 

Rady Gminy Kuślin 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

Fundusz sołecki na rok 2019. 

Sołectwo Chraplewo  
600  Transport i łączność 11 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 11 000,00 

  Wydatki bieżące 11 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2 500,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 2 500,00 

  Wydatki bieżące 2 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 500,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 500,00 

  Wydatki bieżące 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 493,86 

 92195 Pozostała działalność 10 493,86 

  Wydatki bieżące 10 493,86 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 493,86 

  Razem 24 493,86 

Sołectwo Dąbrowa  
600  Transport i łączność 18 364,06 

 60016 Drogi publiczne gminne 18 364,06 

  Wydatki bieżące 18 364,06 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18 364,06 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300,00 

  Wydatki bieżące 300,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 300,00 

  Razem 18 664,06 

Sołectwo Dąbrowa Nowa  
600  Transport i łączność 10 084,94 

 60016 Drogi publiczne gminne 10 084,94 

  Wydatki bieżące 10 084,94 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 084,94 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 400,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 400,00 

  Wydatki bieżące 400,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 400,00 

  Razem 10 484,94 

Sołectwo Głuponie  
600  Transport i łączność 13 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 13 000,00 

  Wydatki bieżące 13 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 13 000,00 
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754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 

  Wydatki majątkowe 4 000,00 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00 

  Wydatki bieżące 1 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14 956,09 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 12 456,09 

  Wydatki bieżące 12 456,09 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 456,09 

 92195 Pozostała działalność 2 500,00 

  Wydatki bieżące 2 500,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 500,00 

  Razem 33 456,09 

Sołectwo Krystianowo  
600  Transport i łączność 10 292,67 

 60016 Drogi publiczne gminne 10 292,67 

  Wydatki bieżące 10 292,67 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 292,67 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00 

  Wydatki bieżące 1 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 000,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000,00 

  Wydatki bieżące 1 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 

 92195 Pozostała działalność 3 000,00 

  Wydatki bieżące 3 000,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 

  Razem 15 792,67 

Sołectwo Kuślin  
600  Transport i łączność 8 154,09 

 60016 Drogi publiczne gminne 8 154,09 

  Wydatki bieżące 8 154,09 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 154,09 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 4 000,00 

  Wydatki bieżące 4 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 000,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 000,00 

  Wydatki bieżące 3 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6 000,00 

 92195 Pozostała działalność 6 000,00 

  Wydatki bieżące 6 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 

926  Kultura fizyczna 16 000,00 
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 92601 Obiekty sportowe 16 000,00 

  Wydatki bieżące 16 000,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 000,00 

  Razem 37 154,09 

Sołectwo Michorzewko  
600  Transport i łączność 11 086,05 

 60016 Drogi publiczne gminne 11 086,05 

  Wydatki bieżące 7 200,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 200,00 

  Wydatki majątkowe 3 886,05 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 886,05 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 

  Wydatki bieżące 3 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 500,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 500,00 

  Wydatki bieżące 1 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9 800,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 000,00 

  Wydatki bieżące 4 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 

 92195 Pozostała działalność 5 800,00 

  Wydatki bieżące 5 800,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 800,00 

926  Kultura fizyczna 500,00 

 92695 Pozostała działalność 500,00 

  Wydatki bieżące 500,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 500,00 

  Razem 25 886,05 

Sołectwo Michorzewo  
600  Transport i łączność 9 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 9 000,00 

  Wydatki bieżące 4 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 500,00 

  Wydatki majątkowe 4 500,00 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 500,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 

  Wydatki bieżące 5 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 800,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 800,00 

  Wydatki bieżące 4 800,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 800,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 500,00 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 500,00 

  Wydatki bieżące 1 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 500,00 

926  Kultura fizyczna 16 897,60 
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 92601 Obiekty sportowe 12 500,00 

  Wydatki bieżące 12 500,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 500,00 

 92695 Pozostała działalność 4 397,60 

  Wydatki bieżące 4 397,60 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 397,60 

  Razem 37 197,60 

Sołectwo Śliwno  
600  Transport i łączność 17 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 17 000,00 

  Wydatki bieżące 12 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 000,00 

  Wydatki majątkowe 5 000,00 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 3 000,00 

  Wydatki bieżące 3 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 000,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000,00 

  Wydatki bieżące 2 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000,00 

 92195 Pozostała działalność 3 000,00 

  Wydatki bieżące 3 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000,00 

926  Kultura fizyczna 11 153,46 

 92601 Obiekty sportowe 11 153,46 

  Wydatki majątkowe 11 153,46 

 
  

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 11 153,46 

  Razem 36 153,46 

Sołectwo Trzcianka   
600  Transport i łączność 8 000,00 

 60016 Drogi publiczne gminne 8 000,00 

  Wydatki bieżące 8 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000,00 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 20 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000,00 

  Wydatki majątkowe 20 000,00 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 

  Wydatki bieżące 1 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 193,14 

 92195 Pozostała działalność 1 193,14 

  Wydatki bieżące 1 193,14 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 193,14 

  Razem 30 193,14 

Sołectwo Turkowo  
600  Transport i łączność 14 000,00 

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego – 22 – Poz. 47



 60016 Drogi publiczne gminne 14 000,00 

  Wydatki bieżące 4 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 

  Wydatki majątkowe 10 000,00 

  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 185,49 

 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 185,49 

  Wydatki bieżące 3 185,49 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 185,49 

 92195 Pozostała działalność 1 000,00 

  Wydatki bieżące 1 000,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 000,00 

  Razem 18 185,49 

Sołectwo Wąsowo  
600  Transport i łączność 17 305,96 

 60016 Drogi publiczne gminne 17 305,96 

  Wydatki bieżące 17 305,96 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17 305,96 

754  Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 5 000,00 

  przeciwpożarowa  

 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 

  Wydatki bieżące 5 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 000,00 

900  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 200,00 

 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 200,00 

  Wydatki bieżące 200,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 200,00 

921  Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 11 000,00 

 92195 Pozostała działalność 11 000,00 

  Wydatki bieżące 11 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 

926  Kultura fizyczna 10 000,00 

 92601 Obiekty sportowe 4 000,00 

  Wydatki bieżące 4 000,00 

  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000,00 

 92695 Pozostała działalność 6 000,00 

  Wydatki bieżące 6 000,00 

 
  

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 000,00 

  Razem 43 505,96 
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