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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XII/62/07 
 Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia 29.12.2007r. 
  

I. Dochody 
Dochody budŜetu Gminy Kawęczyn na rok 2008 zaplanowane zostały w kwocie 10.616.804,00 zł 
w tym: 
– dochody własne zaplanowane w wartości 8.734.244,00 zł tj. 107,86 % planowanych dochodów 

własnych 2007 roku. 
– dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.882.560,00 zł 
Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o: 
1) Pismo z dnia 10.10.2007 r. Nr ST3-4820-26/2007 Ministra Finansów o rocznych planowanych 
kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2008 rok kwocie dochodów 
z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. 
Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.666.276,00 zł i jest o 18,19% większa od 
subwencji wyrównawczej na 2007 rok. RóŜnicę stanowi kwota 410.410,00 zł. 
Część równowaŜąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 178.539,00 zł co stanowi 
174,95% planowanej subwencji równowaŜącej na 2007 rok, jest wyŜsza o kwotę 76.485,00 zł. 
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.488.752,00 zł i jest większa o 4,95% tj o 
kwotę 164.638,00 zł. 
Planowane dochody gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 rok wynoszą 
988.534,00 zł to jest o 26,62% więcej co stanowi kwotę 207.822,00 zł. 
2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 17.10.2007 r Nr DKN-421-
45/07 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 
860,00 zł 
3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19.10.2006 Nr FB.I-3.3010-25/07, w którym podano 
planowaną kwotę dochodów na 2008 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej w Rozdziale 75011 § 2350 w wartości 9.000,00 zł. 
Ogólny poziom dotacji na 2007 rok wynosi 1.973.303,00 zł w tym wartość dotacji na realizację 
zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stanowi 
kwotę 1.881.700,00 zł oraz na realizację własnych zadań bieŜących gminy stanowi kwotę  
91.603,00 zł 
Podział dotacji na zadania: 
Dz 750 Rozdz 75011§  2010 – 50.500,00 zł tj o 7,39% mniej w stosunku do planu 2007r. 
Dz 852 Rozdz 85212 § 2010 – 1.749.400,00 zł tj o 2,04% mniej w stosunku do planu 2007 r. 
Dz 852 Rozdz 85213 §  2010 – 9.100,00 zł tj o 18,02% mniej w stosunku do planu 2007 roku. 
Dz 852 Rozdz 85214 § 2010 – 72.700,00 zł tj o 11,99% mniej w stosunku do planu 2007 roku. 
Zaplanowane na 2007 rok dotacje celowe przeznaczono na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej. 
Projektowane kwoty subwencji i dotacji zostały opracowane przy załoŜeniu, Ŝe: 
– prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3% 
– prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budŜetowej wynosi 

102,3%. 
– wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 

2,45% podstawy ich wymiaru. 
4) Planowane dochody w dziale 010-Rolnictwo i Łowiectwo dotyczą opłaty z tytułu dzierŜawy 
gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne oraz opłaty z tytułu czynszu za obwody 
łowieckie w kwocie 400,00 zł 
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5) Punkt 5 wykreślono. 
6) Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dotyczy dochodów z tytułu: 
§  0470 – opłata z tytułu uŜytkowania wieczystego – umowy nie ulegają zmianie 
§ 0750 – czynsze z tytułu najmu i dzierŜawy lokali mieszkalnych i uŜytkowych stanowiących 
mienie komunalne. Kwotę dochodów ustalono na poziomie 45.000,00 zł tj o 15,09% mniej niŜ 
planowana kwota dochodów w 2007 roku. Zmniejszenie planu dochodów w § 0750 spowodowane 
pustostanem sześciu mieszkań. 
§  0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dotyczą planowanej sprzedaŜy lokali 
mieszkalnych w Ośrodku Zdrowia w Kowalach Pańskich stanowiących mienie gminy. 
7) Planowane dochody w dziale 750 – Administracja publiczna § 2360 stanowią wartość 5% 
planowanych dochodów ustalonych pismem Wojewody Wielkopolskiego w zakresie zadań 
realizowanych z zakresu administracji rządowej. 
§  0830 – wpływy z tytułu usług kserograficznych, sprzedaŜy druków – kwota 1.100,00 zł 
§ 0920 – odsetki z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym Gminy – kwota 
3.500,00 zł. Kwota dochodów z tytułu odsetek bankowych ustalona została na niŜszym poziomie 
niŜ w latach ubiegłych, gdyŜ została zawarta nowa umowa na obsługę bankową budŜetu z 
oprocentowaniem stanowiącym podstawę ustalenia planowanych dochodów. 
8) Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadającej osobowości prawnej. 
Dochody w Rozdziale 75601 – w kwocie 1.650,00 zł ustalone w oparciu o wykonanie za 3 kwartały 
2007 roku z ekstrapolacją statystyczną na 4 kwartał tego samego roku. 
Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 409.790,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą 
z danych wynikających ze złoŜonych deklaracji na rok 2007 rok z uwzględnieniem 
przewidywanych zmian. 
Dochody w rozdziale 75616 w kwocie 621.730,00 zł dotyczą planowanych wpływów z tytułu 
podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych. Plan dochodów został 
ustalony z uwzględnieniem przewidzianego wzrostu wartości podatku rolnego o 17,65% w oparciu 
o wzrost ceny Ŝyta zgodnie z Uchwałą Nr X/49/07 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 4 grudnia 2006 r. 
do poziomu 40,00 zł za 1 q. Dochody z tytułu podatków od środków transportowych zaplanowano 
w kwocie niŜszej o 27,38% na podstawie ilości zarejestrowanych pojazdów w 2007 r. Pozostałe 
dochody w rozdziale 75616 oparto na analizie wykonania w roku 2007. Dochody w Rozdziale 
75618 w kwocie 67.750,00 zł ustalono w oparciu o analizę wykonania dochodów w §0410,0480 w 
okresie 10-ciu miesięcy roku 2007. Nie planuje się osiągnięcia wpływów z innych lokalnych opłat 
pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – dot. § 0490. 
Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 992.634,00 zł tj § 0010 – podatek dochodowy od 
osób fizycznych 988.534,00 zł (Pismo Ministerstwa Finansów) i § 0020 – podatek dochodowy od 
osób prawnych 4.100,00 zł analiza wykonania dochodów w 2007 r. 
9) dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 13.000,00 zł dotyczą opłat za 
udział w zajęciach przedszkolnych dzieci gminy Kawęczyn 
10) dział 852- pomoc społeczna w kwocie 84.600,00 zł dotyczy dotacji z budŜetu państwa na 
realizację zadań własnych gminy – kwotę ustalono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego 
11) dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – planowane dochody w kwocie 
4.000,00 zł z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku z tytułu 
współfinansowania proekologicznego projektu o nazwie: „Jak gmina i dzieci pokonują śmieci”. 
Projekt jest finansowany w 50% przez Gminę Kawęczyn jednakŜe ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a nie z dochodów własnych. 
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II. Wydatki 
 
Wydatki budŜetu gminy na 2008 rok zaplanowano w kwocie 10.108.604,00 zł i są one niŜsze od 
zaplanowanych dochodów o 508.200,00 zł. NadwyŜka dochodów nad wydatkami zostaje 
przeznaczona na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały. 
Wydatki bieŜące zaplanowano w kwocie 9.400.904,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 
707.700,00 zł. 
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 13.839,80 zł.  
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 
Zaplanowano wydatki bieŜące w kwocie 1.700,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie   
1.000,00 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Związek Międzygminny 
Wodociągów i Kanalizacji w zakresie modernizacji hydroforni na terenie Gminy Kawęczyn 
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze 
Zaplanowano kwotę 6.139,80 zł z tytułu 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 
odprowadzanych na rzecz izb rolniczych. 
2. Dział 600 – Transport i łączność. 
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 
Zaplanowano kwotę 808.950,00 zł. 
Plan wydatków uwzględnia potrzeby w zakresie bieŜącego i zimowego utrzymania dróg gminnych, 
a takŜe potrzeb dokumentacyjnych związanych z realizacją przyjętych do realizacji w 2008r. 
inwestycji drogowych. 
Kwotę 670.000,00 zł przeznacza się na modernizację dwóch odcinków dróg tj. 1000 m – droga w 
Głuchowie i 1000 m – droga w Młodzianowie. 
Kwotę 12.000,00 zł przeznacza się na dokonanie zapłaty odszkodowawczej z tytułu urządzenia 
dróg wewnątrzosiedlowych w miejscowościach: Kawęczyn i Kowale Pańskie Kolonia. 
3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa 
Planowane wydatki dotyczą rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 
planowana kwota 94.220,00 zł. 
W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu miału i węgla, opłat z tytułu poboru 
wody i energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących utrzymania 
wynajmowanych lokali uŜytkowych i dzierŜawienia lokali mieszkalnych stanowiących mienie 
gminne. Ponadto uwzględniono okresowo przeprowadzane remonty budynków, w których znajdują 
się wynajmowane lokale mieszkalne. Dodatkowo w związku z zamiarem sprzedaŜy 3 lokali 
mieszkalnych, zaplanowano koszty związane z przygotowaniem formalnym do tej sprzedaŜy, a w 
szczególności koszty związane z: podziałem nieruchomości, wykonaniem operatów szacunkowych, 
sprostowaniami, uzyskaniem odpisów z ksiąg wieczystych opłatami notarialnymi, w łącznej kwocie 
8.900,00 zł. 
4.Dział 710 – Działalność usługowa. 
Kwota 66.300,00 zł została zaplanowana na wydatki związane z opracowaniem decyzji 
lokalizacyjnych o ustalenie warunków zabudowy – 26.300,00 zł oraz opracowaniem studium i 
planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 40.000,00 zł. 
5.Dział 750 – Administracja publiczna 
zadania własne –   1.679.840,20 zł 
zadania zlecone –       50.500,00 zł 
Razem               -   1.730.340,20 zł 
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie  
Rozdział 75023 –  1.007.705,00 zł 
Rozdział 75011 -        48.600,00 zł 
Razem               -   1.056.305,00 zł 
W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 2,5% w 
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stosunku do wynagrodzeń w roku 2007, oraz planowaną nagrodę jubileuszową. 
– składki na ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 17,10% podstawy 
– składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy 
– dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2007 rok w 

stosunku do osób uprawnionych 
– odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 103% odpisu na 2007 rok na jednego zatrudnionego 
Rozdział 75022 – Rady gmin 
Wydatki w kwocie 65.610,00 zł obejmują planowane wypłaty diet radnych oraz inne wydatki 
związane z funkcjonowaniem Rady Gminy 
Rozdział 75023 – Urzędy gmin 
Planowane wydatki w kwocie 1.592.330,20 zł obejmują: 
– wynagrodzenia  i pochodne dla 24 pracowników gminy w kwocie 1.007.705,00 zł 
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gminy i jej działalnością w kwocie 572.625,20 zł w 

tym: 
- ekwiwalent za materiały biurowe      9.286,00 zł 
- wpłaty na PEFRON        12.000,00 zł 
- wynagrodzenia bezosobowe      1.500,00 zł 
- zakup materiałów i wyposaŜenia obejmujący zakup: miału, węgla, paliwa do samochodu, 
części zamiennych, druków i prasy codziennej i fachowej, inne materiały i wyposaŜenie 
niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków   91.000,00 zł 
- opłaty za wodę i energię elektryczną     14.200,00 zł 
- usługi remontowe związane z naprawą instalacji elektrycznej wewnątrz budynku gminy, 
odnowieniem elewacji zewnętrznych, kompleksowym remontem pomieszczeń biurowych, 
naprawą dachu budynku, remontem sieci komputerowej,   190.602,20 zł 
- zakup usług pozostałych, w tym: pocztowych, drobnych napraw wyposaŜenia biurowego, 
zakup usług związanych z przygotowywaniem projektów europejskich, usług bankowych, 
drukarskich, czystości, transportowych     141.400,00 zł 
- opłaty za usługi internetowe      1.300,00 zł 
- opłaty za telefony komórkowe      5.400,00 zł 
- opłaty za telefony stacjonarne      18.000,00 zł 
- podróŜe słuŜbowe krajowe       18.000,00 zł 
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia 
samochodów słuŜbowych       9.400,00 zł 
- odpisy ZFŚS         24.937,00 zł 
- szkolenia pracowników                                                                              9.500,00 zł 
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i ksero    3.000,00 zł 
- zakup akcesoriów komputerowych      11.000,00 zł 
- podatki         100,00 zł 

– wydatki majątkowe (24.000,00 zł) w tym na: zakup komputerów  (12.000,00 zł), zakup sejfu do 
kasy urzędu gminy (3.000,00 zł), instalacja systemu alarmowego w Urzędzie Gminy (9.000,00 
zł) 

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego 
Wydatki w kwocie 19.400,00 zł zaplanowano z przeznaczeniem na zakup materiałów 
promocyjnych tj kalendarzy, długopisów, oraz organizację imprez promujących gminę. 
Rozdział 75095 – Pozostała działalność 
Planowana kwota 2.500,00 zł w § 2900 dotyczy wydatków na dofinansowanie zadań bieŜących 
związków międzygminnych. 
6.Dział 751 Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa – planowane wydatki 860,00 zł 
7.Dział 752 Rozdział 75212 – Drobne wydatki materiałowe na poziomie 100,00 zł 
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8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji – zaplanowano dofinansowanie paliwa dla 
gminnego komisariatu Policji w Kowalach Pańskich w kwocie 2.500,00 zł 
Rozdział 75412 – Ochotnicze straŜe poŜarne – zaplanowano kwotę 130.060,00 zł. W planie 
wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2006 wszystkie wydatki umoŜliwiające sprawne 
funkcjonowanie ochotniczych jednostek straŜy poŜarnej, w tym dofinansowanie zakupów o 
charakterze inwestycyjnym na rozwój bazy bojowej jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w 
kwocie 20.000,00 zł, przy czym decyzję o podziale ww. 20.000,00 zł będzie podejmowała Rada 
Gminy na wniosek Zarząd Gminnego Ochotniczych StaŜy PoŜarnych. Ponadto uwzględniono 
wydatki związane z utrzymaniem i potrzebami orkiestry dętej usytuowanej organizacyjnie przy 
jednostce Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tokarach jako dotację celową wykazaną zgodnie w 
Załączniku Nr 7 do budŜetu. 
9.Dział 756 Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych – 
zaplanowano kwotę 49.130,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń agencyjno- 
prowizyjnych dla 23 inkasentów podatku rolnego. Planowana kwota uwzględnia równieŜ zakup 
materiałów i wyposaŜenia dla inkasentów (teczki, dziurkacze, itp.) jak równieŜ opłaty komornicze z 
tytułu ściągania zaległych podatków w kwocie 1.000,00 zł. 
10.Dział 757 Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek 
samorządu terytorialnego – planowana kwota dotyczy wydatków z tytułu spłaty odsetek od 
poŜyczek i kredytów ujętych w prognozie kwoty długu na lata 2008 - 2009. 
11.Dział 801 – Oświata i wychowanie 
Rozdział 80101 

42,83 –etatów nauczycieli w tym 2 nauczycieli na urlopie macierzyńskim, 2 nauczycieli na 
urlopie zdrowotnym dla poratowania zdrowia  i 16- etatów obsługi 

Rozdział 80103 
3,25 – etatów nauczycieli 

Rozdział 80104 
3,05 – etatów nauczycieli 
2,50 – etatów obsługi 

Rozdział 80110 
23,01 – etatów nauczycieli 
2,50 – etatów obsługi 

Rozdział 80113 
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dowóz 

dzieci z Młodzianowa i Leśnictwa oraz dowóz dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności 
do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Turku 

Rozdział 80114 
2,25 - etaty pracowników GZOO 
Nagroda  jubileuszowa 

Rozdział 80146 
 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 

nauczycieli uwzględniając wrześniowe i styczniowe przeszeregowania nauczycieli 
Rozdział 80195 

Odpis na ZFŚS dla 21 nauczycieli będących emerytami i rencistami 
 
W kalkulacji wydatków przyjęto ; 

- 65 tys. litrów oleju opałowego  po 2,80 zł za 1 l. 
- 25 ton węgla i miału (w planie uwzględniono środki finansowe na pokrycie zakupu oleju 

opałowego i węgla ) 
Uwzględniono 102,3% podwyŜkę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi . 
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12.Dział 851 – Ochrona zdrowia 
Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – planowane wydatki w kwocie 7.000,00 zł wynikają z 
programu zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok 
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki w kwocie 45.250,00 zł 
wynikają z programu zadań przyjętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2008 rok.  
Plan wydatków obejmuje – dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 25.000,00 zł (organizacja Centrum Integracji 
Społecznej), ponadto obejmuje działania zmierzające do reaktywacji ruchu harcerskiego i 
zuchowego na terenie gminy (kwota 5.200,00 zł), ponadto wznowienie działań gminnej świetlicy 
społecznej (kwota 5.000,00 zł). 
Zadania te mają objąć grupę młodzieŜy i dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi 
uświadamiając im niebezpieczeństwa i zagroŜenia wynikające z alkoholizmu i narkomani. 
– wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach - kwota 5.440,00 zł 
– realizacja zadań Gminnego programu profilaktyki w zakresie pracy z młodzieŜą i dziećmi – 

kwota 7.710,00 zł 
– wydatki na szkolenia w zakresie profilaktyki alkoholowej i narkotykowej wraz z kosztami 

około szkoleniowymi w łącznej kwocie 3.200,00 zł 
– wydatki majątkowe w kwocie 700,00 zł mające na zakup drukarki na potrzeby komisji. 
Łączne wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi nie przekraczają 
zaplanowanych dochodów z tytułu wpływu opłaty za zezwolenie na sprzedaŜ alkoholu (kwota 
52.250,00 zł) 
13.Dział 852 – Pomoc społeczna 
Zadania własne – plan 345.940,00 zł 
Zadania zlecone – plan 1.831.200,00 zł 
Razem    2.177.140,00 zł 
 

l.p. Rozdz. Wyszczególnienie 
Zadania 
własne (zł) 

Zadania 
 zlecone (zł) 

Razem (zł) 

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
 
7. 

85212 
 
 
85213 
 
 
 
85214 
 
85215 
85219 
85228 
 
85295 

Świadczenia rodzinne oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające niektóre 
świadczenia z pomocy społecznej oraz 
niektóre świadczenia rodzinne 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenie społeczne 
Dodatki mieszkaniowe 
Ośrodki pomocy społecznej 
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze 
Pozostała działalność  

- 
 
 

- 
 
 
 

110.400,00 
 

3.850,00 
181.590,00 

2.000,00 
 

48.100,00  

1.749.400,00 
 
 

9.100,00 
 
 
 

72.700,00 
 

- 
- 
- 
 

- 

1.749.400,00 
 
 

9.100,00 
 
 
 

183.100,00 
 

3.850,00 
181.590,00 

2.000,00 
 

48.100,00 
Razem pomoc społeczna 345.940,00 1.831.200,00 2.177.140,00 

 
Rozdział 85212  
I. Zasiłki rodzinne 

Dodatki: 1. Urodzenie dziecka 
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2.   Opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 
3 Samotne wychowywanie dziecka 
4. Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego 
5. Rozpoczęcie roku szkolnego 
6. Podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 

II.  Świadczenia pielęgnacyjne 
III.  Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno - rentowe 
Rozdział 85213 - Składki zdrowotne od zasiłków stałych i składki zdrowotne od świadczeń 
pielęgnacyjnych 
Rozdział 85214 - Zasiłki stałe, Zasiłki celowe, Pomoc w naturze 
Rozdział  85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowane wydatki w kwocie 181.590,00 zł 
dotyczą: 

- wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 i 1/4 
pracowników GOPS – 154.150,00 zł 

- wydatki rzeczowe planowane w kwocie 24.350,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 
biurowych, szkolenia, opłaty pocztowe, usługi telefoniczne, podróŜe słuŜbowe. Kwotę 
500,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego. 

Kwota 3.090,00 zł stanowi planowany odpis na ZFŚS. 
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w 
kwocie 2.000,00 zł  
Rozdział 85295 - Pozostała działalność: 
– doŜywianie uczniów w szkołach - plan wydatków 42.600,00 zł. 
– dotacja celowa z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  - 5.500,00 zł zg. z załącznikiem Nr 7 do uchwały budŜetowej. 
 

14.Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki w kwocie 11.000,00 zł. 
W ramach dotacji celowych z budŜetu na wykonanie zadań zleconych do realizacji 
stowarzyszeniom zaplanowano łącznie kwotę 11.000,00 zł zg. z załącznikiem Nr 7 do uchwały 
budŜetowej., w tym dotację celową z budŜetu w kwocie 3.500,00 zł na pomoc materialną dla 
uczniów. 
15. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska 
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wywóz nieczystości w kwocie 4.000,00 zł. Likwidacja gminnych wysypisk śmieci sfinansowana 
zostanie z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – wydatki w kwocie 
4.000,00 zł związane z realizacją proekologicznego projektu pod nazwą: „Jak gmina i dzieci 
pokonują śmieci”. Projekt jest realizowany przez Gminę Kawęczyn z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a współfinansowany przez Powiatowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Turku (współfinansowanie w kwocie 4.000,00 zł). 
Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – na wydatki związane z oświetleniem dróg 
gminnych i utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 183.000,00 
zł tj na poziomie planowanych i wykonanych wydatków do 10.2007 r. włącznie stosując metodę 
ekstrapolacji statystycznej uwzględniając szacowany na 2008r. 15% wzrost kosztów energii. 
16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury. Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na rzecz 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budŜetu. 
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 
Zaplanowano kwotę 25.150,00 zł tj o 50,69% mniej niŜ w 2007 r. Spadek ten uwarunkowany jest 
zakończeniem dofinansowywania świetlic i klubów w Gminie Kawęczyn i związanymi z tym 
oczekiwaniami rezultatów ich działania powiązanymi z częściowym samofinansowaniem. Ponadto 
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w planie wydatków na 2008r. wydatki związane z utrzymaniem i potrzebami orkiestry dętej 
usytuowanej organizacyjnie przy jednostce Ochotniczej StraŜy PoŜarnej w Tokarach zaplanowano 
w Rozdz. 75412 jako dotację celową na ten właśnie cel (zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budŜetu). 
Dodatkowo zaplanowano potrzeby klubów wiejskich w Wojciechowie i Marcjanowie oraz 
utrzymanie zespołu ludowego – Sami Swoi. 
Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury 
na poziomie o 13% większym niŜ w 2007 roku uwzględniając potrzeby biblioteki w zakresie 
uzupełnienia księgozbioru i wyposaŜenia. 
Rozdział 92195 – Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 14.130,00 zł na 
organizację doŜynek gminnych 2008r. 
18.Dział 926 – kultura fizyczna i sport 
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę 49.000,00 zł 
tj o 8,89% więcej niŜ w 2007 roku. Zaplanowana kwota stanowi dotację celową z budŜetu na 
finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 7 do projektu 
budŜetu na 2008 rok. 
Rozdział 92695 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 16.320,00 zł z przeznaczeniem na 
organizację zawodów konnych w skokach przez przeszkody. 
W projekcie budŜetu gminy na 2008 rok nie planowano wydatków w Rozdziale 90004 – 
utrzymanie zieleni w miastach i gminach, gdyŜ wydatki w tym zakresie zostały uwzględnione w 
planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – zał. Nr 5 do projektu budŜetu. 
W wydatkach majątkowych  w załączniku Nr 3 do projektu budŜetu ujęto wydatki związane z 
realizacją zadań w zakresie: 

1. modernizacji dróg gminnych w kwocie 670.000,00 zł 
2. kontynuacji prac związanych z modernizacją hydroforni w Tokarach, Marcjanowie, 

Kowalach Pańskich w kwocie 1.000,00 zł 
3. zapłaty odszkodowawczej z tytułu urządzenia dróg wewnątrzosiedlowych w 

miejscowościach Kawęczyn i Kowale Pańskie Kolonia w kwocie 12.000,00 zł 
4. zakupu sprzętu komputerowego na wyposaŜenie stanowisk pracy w kwocie 12.000,00 zł 
5. zakupu sejfu do kasy Urzędu Gminy w kwocie 3.000,00 zł 
6. instalacji systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w kwocie 9.000,00 zł 
7. zakupu drukarki na potrzeby Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w kwocie 700,00 zł 
Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano na 2008 rok w kwocie 707.700,00 zł. 
 
Źródłem finansowania planowanych inwestycji na 2008 r. są dochody własne. 
 
Wykaz załączników do uchwały budŜetowej: 

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budŜetu gminy Kawęczyn na 2008 r. 
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budŜetu gminy Kawęczyn na 2008 r. 
Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2008 r. 
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budŜetu gminy na 2008 r. 
Załącznik Nr 5 - Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2008r. 
Załącznik Nr 6 - Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2008r. 
Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2008r. 


