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               Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 208/13 

Burmistrza Trzcianki  

z dnia 14 listopada 2013 r. 

 

Uzasadnienie  

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie uchwały 

budżetowej na rok 2014 

 

I. Dochody 

Prognoza dochodów gminy Trzcianka na 2014 rok przedstawia się następująco:  

Podatek rolny 

 Prognozowana wysokość dochodów na 2014 rok wynosi 455 000 zł, w tym:: 

- 35 000 zł od osób prawnych, 

- 420 000 zł od osób fizycznych. 

Podatek leśny                                         

Prognozowana wysokość dochodów na 2014 rok wynosi 435 566 zł, w tym: 

- 426 566 zł od osób prawnych, 

- 9 000 zł od osób fizycznych. 

Podatek od nieruchomości                                

        Prognozowana wysokość dochodów na 2014 rok wynosi 13 469 366 zł, w tym:    

- 10 229 334 zł od osób prawnych, 

- 3 240 032 zł od osób fizycznych. 

Podatek od środków transportowych  

Prognoza wysokość dochodów na 2014 rok wynosi 380 000 zł, w tym: 

- 80 000 zł od osób prawnych, 

- 300 000 zł od osób fizycznych. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 Prognozowane dochody na 2014 rok wynoszą 672 000 zł, w tym:  

- 2 000 zł od osób prawnych,  

- 670 000 zł od osób fizycznych.  

 

 



 2 

 

 

 

 

 

Wpływy z karty podatkowej 

Prognozowana wielkość dochodów wynosi 47 000 zł. Odsetki od wpływów z karty 

podatkowej zaplanowano w wysokości 2 000 zł. 

Podatek od spadków i darowizn 

 Prognoza dochodów na 2014 rok wynosi 30 000 zł. 

Opłaty lokalne i inne opłaty pobierane na podstawie ustaw 

1) opłata targowa – 140 000 zł,  

2) opłata eksploatacyjna – 15 000 zł, 

3) opłata planistyczna i opłata adiacencka – 65 000 zł,  

4) opłata za zajęcie pasa drogowego – 80 000 zł, 

5) opłata za posiadanie psa  - 12 000 zł, 

6) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 402 000 zł, 

7) opłata skarbowa – 160 000 zł, 

8)  opłata za wywóz nieczystości – 2 800 000 zł, 

9) odsetki od opłat lokalnych i innych opłat - 8 234 zł. 

 

Odsetki od podatków i opłat 

Prognozowane wpływy z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków             

i opłat na 2014 rok przyjęto w wysokości 103 000 zł, w tym: 

- 18 000 zł od osób prawnych, 

- 85 000 zł od osób fizycznych. 

 

Pozostałe dochody na 2014 rok 

1) 2 000zł dochody z mandatów, 

2) 8 000 zł dochody administracji Urzędu Miejskiego, 

3) 1 000 zł odsetki od rachunku bankowego, 

4) 559 985 zł dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w Trzciance: 

- 538 398 zł odpłatność za wyżywienie, 

- 9 587 zł czynsz, odsetki, pozostałe dochody, 

- 12 000 zł wpływy z usług (wpłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej), 

5) 60 000 zł zaliczka alimentacyjna, 

6) 120 000 zł opłata za miejsca pokładne na cmentarzu komunalnym w Trzciance, 
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7) 175 000 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, 

 

8) 524 zł środki z gminy Człopa stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez 

gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające 

do niepublicznej oddział przedszkolny (rozdz. 80103) w Trzciance, 

9) 1 242 zł środki z gminy Wałcz stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez 

gminę Trzcianka na dzieci niebędące mieszkańcami gminy Trzcianka, uczęszczające  

do niepublicznej punktu przedszkolnego (rozdz. 80106) w Trzciance, 

10) 698 876  zł dochody realizowane przez przedszkola publiczne, 

11) 61 520 zł opłata za pobyt dziecka w żłobku.  

 

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY  

Biorąc pod uwagę możliwości gminy w zakresie uzyskania dochodów ze sprzedaży 

lokali mieszkalnych i użytkowych, działek budowlanych oraz opłat za użytkowanie wieczyste, 

dzierżawy gruntów, planowaną sprzedaż gruntów rolnych oraz przemysłowych, do budżetu 

przyjęto prognozowane wielkości dochodów: 

I. Dochody z majątku gminy - dochody bieżące 2 473 000 zł 

1.  opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 170 000 zł  

2. dzierżawy gruntów i lokali, w tym: 380 000 zł 

a) dochody z reklam 15 300 zł 

b) grunty rolne 216 100 zł 

c) pozostałe grunty ( związane z dział. gosp. ,ogródki miejskie) 86 000 zł 

d) lokale użytkowe 7 600 zł 

e) dzierżawa obwodów łowieckich 5 000 zł 

f) wynajem obiektów sportowych 50 000 zł 

3. odsetki za nieterminowe regulowanie należności 23 000 zł 

4. czynsz za mieszkania komunalne 1 900 000 zł 

II Dochody z majątku gminy – dochody majątkowe 2 545 000 zł 

1. Dochody ze sprzedaży: 2 395 000 zł 

a) sprzedaż lokali użytkowych 900 000 zł 

b) sprzedaż działek budowlanych 1 000 000 zł 

c) sprzedaż gruntów rolnych 350 000 zł 

d) sprzedaż pozostała służebność 15 000  zł 
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e)  sprzedaż obiektów OSIR  130 000 zł 

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności  

150 000 zł 

 

SUBWENCJE 

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 przyjęto do projektu 

budżetu  

na 2014 rok następujące wielkości subwencji: 

1) część wyrównawcza 4 379 720 zł, w tym: 

a) kwota podstawowa 1 728 571 zł, 

b) kwota uzupełniająca 2 651 149 zł, 

2) część równoważąca 764 436 zł, 

3) część oświatowa 16 483 486 zł. 

Ogółem plan subwencji na 2014 rok wynosi 21 627 642 zł. 

 

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD 

BUDŻETU PAŃSTWA 

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu  

w wysokości  12 085 608 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013.  

Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto w wysokości  

750 000 zł.  

 

DOTACJE  
1. Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.7.2013.3 przyjęto  

do projektu budżetu plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji  

na realizację zadań własnych w kwocie 9 087 265 zł, w tym: 

1) dział 750 rozdział 75011 § 2010 –  161 298 zł, 

2) dział 852 rozdział 85212 § 2010 –  6 938 918 zł, 

3) dział 852 rozdział 85213 § 2010 – 44 176 zł, 

4) dział 852 rozdział 85213 § 2030 –  59 825 zł, 

5) dział 852 rozdział 85214 § 2030 –  848 410 zł, 

6) dział 852 rozdział 85216 § 2030 – 549 064 zł, 

7) dział 852 rozdział 85219 § 2030 – 485 574 zł. 



 5 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zgodnie z pismem Nr DPL 3101-19/13 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura  

w Pile przyjęto do projektu budżetu plan dotacji w dziale 751 rozdział 75101 § 2010 kwotę  

4 070 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w 2014 r. 

3. Dotacje na zadanie realizowane na podstawie porozumień zawartych z gminą Krzyż  

oraz z gminą Czarnków w sprawie zorganizowania nauki religii w Kościele 

Zielonoświątkowym – zaplanowano kwotę 6 494 zł (gmina Krzyż 2 793 zł, gmina Czarnków 

3 701 zł).  

 

Łączne prognozowane dochody na 2014 rok wynoszą 69 543 392 zł, w tym: 

I. Dochody bieżące 66 998 392 zł 

1.  Subwencje  21 627 642 zł 

2.  Dotacje na zadania zlecone 7 148 462 zł 

3.  Dotacje na zadania własne 1 942 873 zł 

4.  Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień 6 494 zł 

5.  Udziały w podatkach państwowych 12 835 608 zł 

6.  Podatki oraz opłaty lokalne i inne opłaty  19 276 166 zł 

7.  Dochody z majątku gminy 2 473 000 zł 

8.  Pozostałe dochody własne 1 688 147 zł 

II. Dochody majątkowe 2 545 000 zł 

1. Dochody ze sprzedaży majątku gminy 2 395 000  zł 

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności 

150 000 zł 
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II. Wydatki  

Ustalono plan wydatków na 2014 rok w wysokości 69 589 052 zł, w tym: 

I. Wydatki bieżące 64 235 118 zł 

1.  Wydatki jednostek budżetowych , w tym na 47 708 224 zł 

 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27 346 795 zł 

 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20 361 429 zł 

2. Dotacje na zadania bieżące 5 148 249 zł 

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 777 945 zł 

4. Obsługa długu 600 700 zł 

II. Wydatki majątkowe 5 353 934 zł 

 

Planowane na rok 201 limity wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się 

następująco: 

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 700 zł 

Rozdział 01030 Izby rolnicze 9 100 zł 

Zaplanowano składkę dla Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

rozdział 01095 Pozostała działalność 1 600 zł 

Zaplanowano wynagrodzenie melioranta za wydanie opinii w sprawie podtopień 

budynków na ulicy Gorzowskiej, w Nowej Wsi, sali wiejskiej w Runowie oraz zalewania 

łąki w Straduniu. 

 

Dział 600 Transport i łączność 1 182 220 zł 

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1 182 220 zł 

I. wydatki bieżące w kwocie 663 220 zł: 

1) remonty cząstkowe dróg gminnych 200 000 zł, 

2) profilowanie dróg gminnych 150 000 zł, 

3) oznakowanie ulic 70 000 zł, 

4) remonty bieżące chodników 10 000 zł, 

5) zakup materiałów do profilowania 50 000 zł, 

6) remonty i utrzymanie przepustów 50 000 zł, 
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7) odśnieżanie dróg publicznych gminnych 50 000 zł, 

8) usuwanie barier architektonicznych 10 000 zł, 

9) opłaty wnoszone do WZDW za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym  716 zł 

10) wydatki funduszu sołeckiego 70 234 zł, 

11)  Konkurs Piękna Wieś 2 270 zł. 

II. wydatki majątkowe w kwocie 519 000 zł: 

1) budowa chodnika przy ul. Górne Podwórze w Białej (funduszu sołecki) 5 000 zł, 

2) przebudowa chodnika przy ul. Zamkowej w Białej (fundusz sołecki) 9 000 zł, 

3) modernizacja ulicy Kościuszki 40 000 zł, 

4) budowa chodnika na ul. Kopernika (od ul. Chełmońskiego do przejazdu kolejowego) 

400 000 zł, 

5) budowa zjazdów na Okunie  30 000 zł, 

6) koncepcja przebudowy Placu Pocztowego 15 000 zł, 

7) budowa zatoczki przy ul. Mickiewicza (ul. Staszica i ul. Dąbrowskiego) 10 000 zł, 

8) budowa zatoczki przy Przedszkolu Nr 3 10 000 zł. 

 

Dział 630 Turystyka 179 000 zł 

rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 179 000 zł 

 Zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 152 0000 zł na inwestycję  

p.n. „Przebudowa budynku Centrum Wędkarstwa i Turystyki”. Zadanie realizowane przy 

współfinansowaniu ze środków programu PO RYBY. Zaplanowano 27 000 zł na zadanie p.n. 

Elementy małej architektury do programu „Wody pełne ryb”. 

 

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 990 803 zł 

rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 20 000 zł 

 Zaplanowano kwotę 20 000 zł na wpłaty czynszów do Spółdzielni Mieszkaniowych  

za lokatorów posiadających wyroki eksmisji. 

 

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 720 803 zł 

Zaplanowano wydatki na realizacje następujących zadań: 

1) opłata za wieczyste użytkowanie gruntów - 2 624 zł, 

2) podatek od nieruchomości  - gmina Trzcianka - 1 406 329 zł, 

3) podatek leśny – gmina Trzcianka - 2 500 zł, 



 8 

 

 

 

 

 

4) podziały, wyceny, mapy ( w tym rolnictwo 20 000 zł ) - 120 000 zł, 

5) ubezpieczenie sal wiejskich (wydatek funduszu sołeckiego) – 5 590 zł, 

6) czynsz za boisko Teresin- 1 460 zł, 

7) administrowanie zasobem mieszkaniowym gminy  - 2 107 100 zł, w tym: 

a) zakup materiałów i wyposażenia – 32 500 zł, 

b) energia elektryczna – 30 000 zł,  

c) gaz – 30 000 zł, 

d) woda i ścieki – 30 000  zł,  

e) odprowadzanie wód deszczowych – 4 000 zł, 

f) remonty – 800 000 zł, 

g) usługi konserwatorskie – 32 000 zł, 

h) oczyszczanie ulic i koszenie trawników –  10 000 zł, 

i) usługi kominiarskie i inne – 50 000 zł, 

j) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 129 000 zł, 

k) czynsz do wspólnot – 575 000 zł, 

l) fundusz remontowy do wspólnot – 298 000 zł, 

m) czynsz za pomieszczenia biurowe w budynku TTBS –  36 600 zł, 

n) ubezpieczenia – 20 000 zł,  

o) opłaty sądowe i obsługa sądowa – 30 000 zł. 

8) administrowanie obiektami na wsiach (zakup węgla i drewna oraz wywóz nieczystości 

-Oddziały Przedszkolne Niekursko, Nowa Wieś, Radolin, Stobno) – 75 200 zł. 

 

rozdział 70095 Pozostała działalność 250 000 zł 

Zaplanowano wydatki majątkowe -  wykupy nieruchomości na kwotę 250 000 zł. 

 

dział 710 Działalność usługowa  265 000 zł 

rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 150 000 zł 

 Zaplanowano 150 000 zł na opracowania zmian planów zagospodarowania 

przestrzennego ( w tym wynagrodzenia bezosobowe 30 000 zł). 

Rozdział 71035 Cmentarze 115 000 zł 

1. Wydatek inwestycyjny - PT rozbudowy cmentarza komunalnego w Trzciance – 15 000 zł. 

2. Administrowanie cmentarzem komunalnym - Biała, Trzcianka,  Stobno – 100 000 zł. 

Dział 750 Administracja publiczna 6 922 044 zł 

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania własne 220 591 zł 
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 Ogółem wydatki na zadanie zlecone w zakresie utrzymania administracji rządowej 

wyniosą w 2014 r. kwotę 381 889 zł. Dotacja z budżetu państwa w wysokości 161 298 zł nie 

pokrywa całości wydatków administracyjnych, dlatego gmina ze środków własnych musi 

przeznaczyć kwotę 220 591 zł. Ze  środków własnych pokryte  zostaną następujące wydatki: 

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 146 853 zł, 

2) składki na ubezpieczenie społeczne 25 379 zł, 

3) składki na Fundusz Pracy 3 599 zł, 

4) pozostałe wydatki bieżące 44 760 zł, w tym: 

a) wydatki BHP 2 460 zł, 

b) zakup materiałów i wyposażenia 13 200 zł, 

c) szkolenia i delegacje 3 500 zł, 

d) pozostałe wydatki 23 000 zł, 

e) usługi telekomunikacyjne 2 600 zł. 

 

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone 161 298 zł 

Wydatki w zakresie utrzymania administracji rządowej do wysokości przyznanej 

dotacji w wysokości 161 298 zł przedstawiają się następująco: 

1) wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 578 zł, 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 000 zł, 

3) składki na ubezpieczenie społeczne – 21 870 zł, 

4) składki na Fundusz Pracy – 3 100 zł, 

5) odpis na ZFŚS – 9 750 zł. 

Dotacja z budżetu państwa zabezpiecza środki na  42 24 % ogółu wydatków na ten cel. 

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 346 494 zł 

1) diety i zwrot kosztów podróży służbowych radnych 301 554 zł, 

2) zakup materiałów biurowych i prasy 5 000 zł, 

3) wydatki na organizację sesji 7 500 zł, 

4) pozostałe wydatki 32 440 zł. 

 

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 809 206 zł 

1. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich naliczone 4 519 083 zł, w tym: 

1) wynagrodzenia osobowe pracowników 3 535 189 zł, 

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne 252 000 zł, 

3) składki na ZUS 640 709 zł, 



 10 

 

 

 

 

 

4) składki na Fundusz Pracy 89 185 zł, 

5) Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2 000 zł. 

2. Fundusz Świadczeń Socjalnych 104 250 zł. 

3. Wydatki bieżące 1 035 873 zł, w tym: 

1) wydatki związane z BHP 47 865 zł, 

2) remont budynku Urzędu Miejskiego 92 000 zł,  

3) pozostałe wydatki 896 008 zł, (wydatki obejmują także wydatki na wynagrodzenia 

bezosobowe oraz pochodne od nich naliczane),w tym: 

- energia, woda, co, nieczystości 132 200 zł, 

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 123 500 zł, 

- materiały biurowe, prasa, publikatory 103 000 zł, 

- utrzymanie sieci komputerowej 160 950 zł (w tym: zakup licencji i aktualizacji, 

użytkowanie programów zainstalowanych w Urzędzie 124 850 zł) 

- szkolenia, delegacje, dokształcanie 68 500 zł, 

- konserwacje i naprawy 32 000 zł, 

- organizacja posiedzeń i spotkań 10 000 zł, 

- zakup wyposażenia i materiałów 66 785 zł, 

- utrzymanie samochodu służbowego 7 200 zł, 

- utrzymanie samochodu Straży Miejskiej 13 950 zł, 

- pozostałe wydatki Straży Miejskiej 9 200 zł, 

- audyt i kontrola finansowa 20 673 zł, 

- pozostałe materiały, usługi i opłaty 113 550 zł, 

- obsługa bankowa gminy 26 000 zł, 

- obsługa agregatu prądotwórczego 8 500 zł. 

4.  Wydatki majątkowe 150 000 zł, w tym na: 

- wykonanie sieci teleinformatycznej 70 000 zł, 

- zakup programów komputerowych 80 000 zł. 

 W wydatkach bieżących ujęto kwotę 225 200 zł na wydatki administracyjne związane  

z obsługą gospodarowania odpadami (załącznik do projektu uchwały). 

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 178 200 zł 

Zaplanowano wydatki na promocję gminy Trzcianka, w tym na: 

I. Materiały i usługi związane z promocją gminy 57 200 zł 

 - Internet 200 zł 

 - współpraca z TTUKST 6 000 zł 
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 -odnowienie witaczy   2 000 zł 

 - odnowienie tablic informacyjnych przy Rondzie Solidarności  zł 

 - flagi 1 000 zł 

 - kalendarze i podkładki 5 000 zł 

 - gadżety promocyjne (16 000 zł gadżety promocyjne, 5 000 zł 

papierowe gadżety – zakładki, składanki, mapki, 5 000 zł symbole 

Trzcianki np. sarenka, 3 000 zł kartki świąteczne, 4 000 zł papier 

firmowy i wizytówkowy) 

33 000 zł 

 - przebudowa stron internetowych Trzcianki 10 000 zł 

II Publikacje reklamowo – promocyjne 45 000 zł 

 - publikacje w prasie (ogłoszenia, artykuły) 25 000 zł 

 - dodruk folderów i dotychczasowych publikacji 20 000 zł 

III. Konkursy, zawody, wystawy, targi   zł 

 - Portret, Turniej Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej 4 000 zł 

 - puchary i tabliczki 3 000 zł 

 - konkursy szkolne 7 000 zł 

 - udział w targach i wystawach 1 000 zł 

 - „Spotkanie na miedzy gmin i powiatów”  1 000 zł 

 - współpraca z Trzcianeckimi Organizacjami Pozarządowymi 2 000 zł 

IV. Imprezy, uroczystości okolicznościowe i spotkania 38 000 zł 

 - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2 000 zł 

 - uroczystości rocznicowe miasta 7 000 zł 

 - uroczystości okolicznościowe i imprezy gminne w tym:  

       imprezy wodne 1 000 zł,  

Zawody Wędkarskie – Noc Świętojańska 2 500 zł, 

turniej szachowy w ramach Dni Trzcianki 500 zł, 

 Turniej Wsi 1 000 zł,  

Dożynki Gminne  - dyplomy i medale – 1 000 zł,  

współorganizacja imprez towarzyszących obchodom 90-lecia 

Muzeum Ziemi Trzcianeckiej 5 000 zł,  

trzcianeckie obchody Dnia Wolontariusza 1 000 zł, 

współorganizacja pozostałych turniejów, zawodów i imprez 

okolicznościowych 3 000 zł) 

15 000 zł 

 - podsumowanie działalności sportowej 4 000 zł  



 12 

 

 

 

 

 

 - współpraca z miastami partnerskimi 10 000 zł 

V. Zakup twórczości trzcianeckich artystów (książki, obrazy, 

rzeźby) 

3 000 zł 

VI. Nagroda Burmistrza (grawertony, sarenki) 3 000 zł 

VII. Promocja projektu „Park ryb słodkowodnych” 8 000 zł 

VIII. Wydatek majątkowy – zakup namiotu wystawienniczego  6 000 zł 

 

rozdział 75095 Pozostała działalność 206 255 zł 

1. Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (inkaso sołtysów) –  30 000 zł. 

2. Koszty postępowania egzekucyjnego – 12 400 zł.  

3. Składki na rzecz organizacji, do których gmina należy – 52 000 zł. 

4. Diety i przejazdy sołtysów – 103 200 zł  

5. Konkurs Piękna Wieś –5 260 zł. 

6. Wydatek z funduszu sołeckiego – 395 zł. 

7. Pozostałe wydatki – 3 000  zł. 

 

Na składki do stowarzyszeń w 2014 r. przeznacza się kwotę 52 000 zł, w tym: 

- 13 600 zł  WOKISS, 

- 4 800 zł Związek Miast Polskich, 

- 2 400 zł Związek Gmin Wiejskich, 

- 5 200 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, 

- 8 500 zł Stowarzyszenie Gmin Nadnoteckich, 

-  12 500 zł Stowarzyszenie Czarnkowsko – Trzcianeckiej Lokalnej Grupy Działania, 

- 5 000 zł Grupa Rybacka. 

 

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 

zadania zlecone  

4 070 zł 

rozdział 75101 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 

4 070 zł 

 Zaplanowano kwotę 4 070 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie. 

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego. 
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Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa – zadania własne 

326 432 zł 

Rozdział 75412 ochotnicze straże pożarne 228 232 zł 

1.  Bieżące utrzymanie strażnic OSP w Białej, Siedlisku, Nowej Wsi, 

Niekursku  i  Stobnie oraz jednostki OSP w Trzciance 

224 032 zł 

  wynagrodzenie komendanta i kierowców 42 632 zł 

  ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i w szkoleniach 39 000 zł 

  remont strażnic, samochodów i sprzętu 55 100 zł 

  zakup paliwa i oleju          19 000 zł 

  zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 10 000 zł 

  delegacje, ryczałty za przejazdy, szkolenia 9 000 zł 

  pozostałe wydatki  49 300 zł 

2.  Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do projektu uchwały): 4 200 zł 

  Sołectwo Nowa Wieś  200 zł 

  Sołectwo Runowo  500 zł 

  Sołectwo Biała  2 000 zł 

  Sołectwo Stobno  1 500 zł 

 
  

rozdział 75415 Zadania ratownictwa wodnego i górskiego 63 100 zł 

  wydatki bieżące związane z ratownictwem wodnym 13 100 zł 

  dotacje dla WOPR Poznań na realizację zadań związanych z 

ratownictwem wodnym 

50 000 zł 

 

rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 26 700 zł 

  wydatki bieżące związane z zarządzaniem kryzysowym 6 700 zł 

  wydatek majątkowy – zakup syren przeciwpożarowych  20 000 zł 

  

rozdział 75495 Pozostała działalność 8 400 zł 

  składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” 5 000 zł 

  Turniej Wiedzy Pożarniczej i zawody sportowo – pożarnicze 3 400 zł 
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dział 757 Obsługa długu publicznego 600 700 zł 

rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 

600 700 zł 

 Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przedstawia się następująco: 

1. Kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 3  

i Gimnazjum Nr 1 

9 900 zł 

2. Kredyt na rozbudowę Gimnazjum i sali sportowej przy Gimnazjum  

w Siedlisku  

1 110 zł 

3. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2009 r. 18 544 zł 

4. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2010 r. 68 800 zł 

5. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2011 r. 110 620 zł 

6. Kredyt na budowę sali przy Gimnazjum Nr 2 146 864 zł 

7. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  64 520 zł 

8. Kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 131 400 zł 

9. Pożyczka Jessika na termomodernizację 25 000 zł 

10. Kredyt w rachunku bieżącym 23 942 zł 

   

dział 758 Różne rozliczenia 1 761 712 zł 

rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe  1 761 712 zł 

1.  Zabezpieczono rezerwę ogólną  629 690 zł 

2.  Utworzono rezerwy celowe z przeznaczeniem na: 1 132 022 zł 

  poręczenie kredytu dla TTBS Sp. Z o.o. Trzcianka 134 813 zł 

  poręczenie pożyczki dla MEC Trzcianka 54 469 zł 

  realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 180 740 zł 

  dotacje na prowadzenie świetlic wychowawczych na terenie gminy 

Trzcianka – podział środków nastąpi po przeprowadzeniu konkursu 

ofert (Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) 

42 000 zł 

  pomoc finansowa dla gminy Piła na zakup usług w zakresie działań 

profilaktycznych dla osób nietrzeźwych – realizacja po podjęciu 

uchwały o udzieleniu pomocy finansowej (Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

53 000 zł 
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  dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i 

młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym – podział środków 

nastąpi po przeprowadzeniu konkursu ofert (Gminny Program 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

50 000 zł 

  dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – podział 

środków nastąpi po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert 

360 000 zł 

  dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zgodnie  

z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego na wnioski organizacji pozarządowych organ 

wykonawczy może zlecić organizacji pozarządowej z pominięciem 

otwartego konkursu ofert realizację zadania publicznego  

o charakterze lokalnym lub regionalnym, wysokość środków 

finansowych na ten tryb nie może przekroczyć 20 % dotacji 

planowanych w roku budżetowym 

10 000 zł 

  dotacje na upowszechnianie turystyki  10 000 zł 

  pomoc finansowa dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 

12 000 zł 

  Turniej „IV Memoriał szachowy im. Ferdynanda Dziedzica”  

w porozumieniu z powiatem czarnkowsko – trzcianeckim 

15 000 zł  

  promocja gminy poprzez kulturę w porozumieniu z powiatem 

czarnkowsko – trzcianeckim 

5 000 zł  

  zakup sprzętu przeciwpożarowego i odzieży ochronnej dla 

jednostek OSP 

30 000 zł 

  Powiatowy Przełajowy Bieg im. T. Zielińskiego i wyścigi 

rowerowe 

17 000 zł  

  rezerwa na dotacje na realizację programów profilaktycznych 

(Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych) 

18 000 zł 

  zajęcia pozalekcyjne przy dofinansowaniu ze środków 

Ministerstwa Sportu i Turystyki 

15 000 zł  

  rezerwa na wydatki majątkowe – współpraca z ZDW 50 000 zł 

  rezerwa na wydatki majątkowe – współpraca z ZDP 75 000 zł 
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dział 801 Oświata i wychowanie 30 795 886 zł 

rozdział 80101 Szkoły podstawowe 13 164 199 zł 

I. Środki na prowadzenie szkół zaplanowano w wysokości: 11 628 559 zł 

 Szkoła Podstawowa Nr 2  3 601 349 zł 

 Szkoła Podstawowa Nr 3 4 384 837 zł 

 Szkoła Podstawowa w Białej 852 204 zł 

 Szkoła Podstawowa w Łomnicy 1 133 093 zł 

 Szkoła Podstawowa w Przyłękach 562 147 zł 

 Szkoła Podstawowa w Siedlisku 1 094 929 zł 

W wydatkach Szkoły Podstawowej nr 2 zaplanowano środki w wysokości  

4 365 zł na prowadzenie nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym pokrywane 

zgodnie z porozumieniem z gminą Czarnków oraz gminą Krzyż Wlkp.  

II. Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny  

w Trzciance na prowadzenie Publicznej Katolickiej Szkoły 

Podstawowej  

989 280 zł 

 Przyjęto wstępnie roczną kwotę dotacji dla 1 ucznia w wysokości   

8 241 zł. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania ucznia w szkołach 

podstawowych miejskich prowadzonych przez gminę Trzcianka. Do podstawy 

wyliczenia dotacji przyjęto ustalone plany finansowe szkól i liczbę uczniów na dzień 

30.09.2013 r. 

III. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie 

szkoły Podstawowej w Rychliku 

483 960 zł 

 Przyjęto wstępnie roczną kwotę dotacji dla 1 ucznia w wysokości  

12 751 zł. Za podstawę przyjęto średni koszt utrzymania ucznia w szkołach 

podstawowych wiejskich prowadzonych przez gminę Trzcianka. Do wyliczenia 

dotacji dla ucznia niepełnosprawnego przyjęto prognozowaną subwencję na 1 ucznia 

w wysokości 5 290 zł zwiększoną o odpowiednią wagę określającą 

niepełnosprawność. 

IV. Wydatki z funduszu sołeckiego (zał. Nr 8  do projektu uchwały) 

wynoszą w tym: 

2 400  zł 

 1. Sołectwo  Łomnica 2 000 zł 

 2. Sołectwo Pokrzywno 400 zł 
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V Wydatek inwestycyjny – PT termomodernizacja Szkoła 

Podstawowa w Białej i szkoła Podstawowa w Łomnicy 

60 000 zł 

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 654 082 zł 

I. Środki na prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych  zaplanowano w wysokości: 460 018 zł 

1. Oddział Przedszkolny –Szkoła Podstawowa Nr 2 198 908 zł 

2. Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3  91 077 zł 

3. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łomnicy 111 869 zł 

4. Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 58 164 zł 

W planach finansowych oddziałów przedszkolnych nie ujęto wydatków, na które 

gmina Trzcianka otrzyma w ciągu roku dotację celową z budżetu państwa  

tj. dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowana dotacja 

celowa dla oddziałów przedszkolnych wyniesie 242 190 zł. 

II. Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny na 

prowadzenie Oddziału Przedszkolnego  

46 644 zł 

Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 2 

028 zł. Za podstawę przyjęto koszt utrzymania ucznia w miejskich 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Trzcianka.  

 

III. Dotacja dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Rychlik na prowadzenie 

Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rychliku  

147 420 zł 

Przyjęto wstępnie kwotę roczną dotacji na 1 ucznia w wysokości 3 

270 zł. Za podstawę przyjęto koszt utrzymania ucznia w wiejskich 

oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę Trzcianka. 

 

 

rozdział 

 

80104 

 

Przedszkola  

 

5 107 456 zł 

I. Środki na prowadzenie przedszkoli zaplanowano w wysokości: 5 064 780 zł 

 1. Przedszkole Nr 1 1 159 088 zł 

 2. Przedszkole Nr 2 970 593 zł 

 3. Przedszkole Nr 3 1 048 320 zł 

 4. Przedszkole Nr 4 894 173 zł 

 5. Przedszkole w Białej 419 326 zł 

 6. Przedszkole w Siedlisku 573 280 zł 
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 W planach finansowych przedszkoli nie ujęto wydatków, na które gmina Trzcianka 

otrzyma w ciągu roku dotację celową z budżetu państwa tj. dofinansowanie zadań  

w zakresie wychowania przedszkolnego. Planowana dotacja celowa dla przedszkoli 

wyniesie 766 314 zł. Dotacja celowa na 1 dziecko wyniesie 1 242 zł. 

II. Zaplanowano wydatki funduszu sołeckiego 2 200 zł 

 1. Sołectwo Niekursko  500 zł 

 2. Sołectwo Nowa Wieś 500 zł 

 3. Sołectwo Radolin 700 zł 

 4. Sołectwo Biała 500 zł 

III.       Refundację kosztów ponoszonych przez gminę Piła na dzieci 

będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające do 

niepublicznych przedszkoli w Pile 

34 009 zł 

IV. R Refundację kosztów ponoszonych przez gminę Czarnków na 

dzieci będące mieszkańcami gminy Trzcianka a uczęszczające 

do niepublicznych przedszkoli w Czarnkowie 

6 467 zł 

 

rozdział 

 

80106 

 

Inne formy wychowania przedszkolnego 

 

261 972 zł 

Zaplanowano dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych na 

teranie gminy Trzcianka 

261 972 zł 

1. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Słoneczko” 42 228 zł 

2. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Educhatka” 147 708 zł 

3. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Zaczarowany domek” 44 712 zł 

4. Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Wesołe żyrafy” 27 324 zł 

Wstępnie przyjęto roczną kwotę dotacji na utrzymanie 1 dziecka w wysokości 40 % 

kosztów utrzymania wychowanka gminnych przedszkoli tj. 2 486 zł. 

Dla Punktu „Educhatka” zaplanowano dotację na 2 dzieci niepełnosprawnych, przyjmując 

subwencję na ucznia w wysokości  5 290 zł powiększoną o odpowiednią wagę. 

rozdział 80110 Gimnazja 10 698 229 zł 

I. Środki na prowadzenie gimnazjów zaplanowano w kwocie: 6 938 089 zł 

  Gimnazjum Nr 1 3 280 850 zł 

  Gimnazjum Nr 2 2 577 836 zł 

  Gimnazjum w Siedlisku 1 079 403 zł 
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 W wydatkach Gimnazjum Nr 2 ujęto wydatki na realizacje zadania na podstawie 

porozumień z gminą Czarnków oraz z gminą Krzyż w sprawie zorganizowania dla 

dzieci nauki religii w Kościele Zielonoświątkowym w wysokości 2 129 zł 

II. Dotacja dla Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny 

na prowadzenie Publicznego Gimnazjum Katolickiego w 

Trzciance 

505 380 zł 

Wstępnie przyjęto roczną dotację na 1 ucznia w kwocie 8 776  zł – 

kwota równa wydatkom bieżącym planowanym na jednego ucznia w 

gimnazjach miejskich prowadzonych przez gminę Trzcianka. 

  

III. Wydatek inwestycyjny – termomodernizacja Gimnazjum Nr 2 

(sfinansowane pożyczką z programu Jessika)  

 3 254 760 zł 

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 498 200 zł 

  dowozy dzieci – zakup biletów miesięcznych oraz zwroty za 

dowozy dzieci do szkół 

380 000 zł 

  umowy zlecenia oraz składki na ZUS i FP 33 200 zł 

  zakup paliwa i materiałów 75 000 zł 

  ubezpieczenie 10 000 zł 

  

rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 83 930 zł 

Zaplanowano środki na dokształcanie nauczycieli w kwocie 83 930 zł, z tego: szkoły 

podstawowe – 51 032 zł, gimnazja – 18 067 zł i przedszkola – 14 831 zł. 

 

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 94 663 zł 

Środki na prowadzenie stołówek zaplanowano w wysokości: 94 663 zł 

1. Gimnazjum w Siedlisku 84 905 zł 

2. Szkoła Podstawowa w Białej 6 394 zł 

3. Szkoła Podstawowa w Łomnicy 3 364 zł 

Plany finansowe zostały umniejszone o wydatki na artykuły żywnościowe, ponieważ 

środki  zostaną ujęte w wydzielonych rachunku dochodów własnych szkół w 2014.  

Rozdział 80195 Pozostała działalność 233 155 zł 

  środki przeznaczone na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli 

będących emerytami i rencistami, zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta 

Nauczyciela 

229 655 zł 
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  wynagrodzenie członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych 

powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień 

awansu zawodowego 

2 000 zł 

  składka do Stowarzyszenia Oświatowego Wspomagającego Rozwój 

Dzieci i Młodzieży gminy Trzcianka 

1 500 zł 

   

dział 851 Ochrona zdrowia 96 289 zł 

Zaplanowano wydatki w wysokości 402 000 zł na realizację zadań wynikających  

z programów: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla 

gminy Trzcianka oraz Program Przeciwdziałania Narkomanii.  

Środki na realizację zadań pochodzą z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych zaplanowanych na 2014 rok w wysokości 402 000 zł, w tym: 

a) dział 758 rozdział 75818  163 000 zł 

b) dział 851 rozdział 85153 7 000 zł 

c) dział 851 rozdział 85154 79 289 zł 

d) dział 852 rozdział 85219  127 711 zł 

e) dział 926 rozdział 92605 25 000 zł 

   

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii                                                             7 000 zł 

Zaplanowano 7 000 zł na realizację zadań Programu Przeciwdziałania Narkomanii  

z przeznaczeniem 5 000 zł na zakup materiałów do realizacji programów „Spójrz Inaczej” i 

„Spójrz Inaczej na Agresję” oraz 2 000 zł na szkolenia dla nauczycieli i innych grup pracujących 

z młodzieżą. 

 

rozdział  85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 79 289 zł 

Wydatki na realizację zadań Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych: 

 utrzymanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

( w tym: wynagrodzenia członków komisji  17 700 zł, szkolenia członków 

komisji 1 000 zł, podróże służbowe 300 zł, zakup dyktafonu 400 zł) 

19 400 zł 
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 prowadzenie gminnych świetlic wychowawczych dla dzieci i młodzieży  

z rodzin zagrożonych patologią społeczną (w tym: wynagrodzenia 

opiekunów 25 200 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 300 zł, 

dożywianie dzieci 12 000 zł, zakup wyposażenia 2 500 zł, zakup biletów 

oraz transport i inne pozostałe usługi 2 000 zł, wynajem pomieszczeń 

2 000 zł) 

46 000 zł 

 monitoring skali problemów alkoholowych w środowisku lokalnym 

(badanie ankietowe) 

2 000 zł 

 organizacja szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych 2 000 zł 

 organizacja Dnia Trzeźwości – II Bieg Trzeźwości 6 000 zł 

 szkolenia dla nauczycieli i innych grup pracujących z młodzieżą 3 889 zł 

  

 rozdział 85195 Pozostała działalność 10 000 zł 

 składka członkowska do Hospicjum 10 000 zł 

 

Dział  

 

852 

 

Pomoc społeczna – zadania własne 

 

6 324 642 zł 

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 800 000 zł 

Zaplanowano wydatki w kwocie 800 000 zł na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy 

Trzcianka w Domach Pomocy Społecznej. 

rozdział  85206 Wspieranie rodziny 77 054 zł 

Zaplanowano wydatki w wysokości 77 054 zł, w tym na: 

1) współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej – 69 484 zł, 

2) asystent rodziny – 7 570 zł. 

Rozdział 

 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

128 588 zł 

 

1. Pozostałe wydatki 89 637 zł 

   wydatki BHP 2 660 zł 

   zakup materiałów i wyposażenia 12 100 zł 

   szkolenia i delegacje 6 000 zł 

   usługi pocztowe i telekomunikacyjne 34 700 zł 

   pozostałe wydatki 34 177 zł 
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2. Wydatki osobowe  38 951 zł 

   wynagrodzenia osobowe pracowników 32 533 zł 

   składki na ubezpieczenie społeczne 5 621 zł 

   składki na Fundusz Pracy 797 zł 

Wydatki na obsługę administracyjną wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego wyniosą w 2014 roku 7 067 506 zł, w tym  zł wydatki osobowe. Dotacja nie 

pokrywa wydatków administracyjnych, dlatego gmina z własnych środków musi przeznaczyć na 

ten cel 128 588 zł. 

rozdział  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

59 825 zł 

 środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na składki na 

ubezpieczenie  59 825 zł 

rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 498 410 zł 

 środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego na wypłacenie zasiłków 848 410 zł 

 środki własne gminny przeznaczone na wypłacenie zasiłków 650 000 zł 

  

rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe 996 000 zł 

Zaplanowano wydatki na wypłaty świadczenia pieniężnego na dofinansowanie wydatków 

mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta 

przysługuje jedynie najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych 

przez przepisy ustawy o dodatkach mieszkaniowych. 

 

rozdział 85216 zasiłki stałe 549 064 zł 

 środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego 549 064 zł 

  

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 658 381 zł 

I. Wydatki na prowadzenie MGOPS w Trzciance (środki własne 

gminy): 

595 096 zł 

 wynagrodzenie osobowe pracowników 298 323 zł 
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 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 305 zł 

 umowy zlecenia 6 800 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 64 181 zł 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 23 000 zł 

 podróże służbowe 8 520 zł 

 czynsz za wynajem pomieszczeń 46 000 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia 20 703 zł 

 energia elektryczna, woda 30 000 zł 

 pozostałe koszty działalności ośrodka (akcesoria komputerowe, 

ubezpieczenia, szkolenia, opłaty, usługi telefoniczne, podatek od 

nieruchomości) 

35 514 zł 

 Internet, usługi telefoniczne 4 750 zł 

II. Wydatki na prowadzenie MGOPS w Trzciance  

(środki z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego) 

485 574 zł 

 wynagrodzenie osobowe pracowników 404 949 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 80 625 zł 

III. Wydatki na prowadzenie stołówki i kuchni (środki własne gminy) 450 000 zł 

 wynagrodzenie osobowe pracowników 109 967 zł 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 252 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 23 107 zł 

 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 000 zł 

 zakup energii, woda 21 740 zł 

 zakup środków żywności 235 114 zł 

 czynsz za wynajem pomieszczeń 15 000 zł  

 pozostałe wydatki 31 820 zł 

IV. Prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance (środki z wpłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) 

127 711 zł 
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1. koszty pracownicze - 50 758 zł, w tym: 

a) wynagrodzenia osobowe - 37 043 zł, 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 871 zł, 

c) składki na ubezpieczenie społeczne i FP - 8 244 zł, 

d) szkolenia i podróże służbowe - 1 300 zł, 

e) odpis na ZFŚS – 1 300 zł, 

2. utrzymanie pomieszczeń PPK – 15 193 zł, w tym: 

 

a) internet i telefon stacjonarny 1 943 zł, 

b) sprzątanie i art. biurowe i środki czystości – 5 250 zł, 

c) czynsz, energia (woda, CO, prąd) – 6 200 zł, 

d) wywóz nieczystości, usługi pozostałe – 1 500 zł, 

e) naprawa sprzętu i urządzeń – 300 zł, 

3. usługi terapeutyczne, orzecznicy – 60 960 zł, 

4. koszty postępowania sądowego i kuratorskiego 800 zł.  

 

 

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 240 000 zł 

Zgodnie z zawartą umową na świadczenia usług opiekuńczych koszt prowadzenia 

usług wyniesie 240 000 zł. 

 

Rozdział 85295 Pozostała działalność 317 320 zł 

 prace społecznie – użyteczne – świadczenie wypłacane bezrobotnemu 

skierowanemu do wykonywania praca społecznie użytecznych 

15 000 zł 

 składka do Pilskiego Banku Żywności 5 520 zł 

 dofinansowanie projektu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 296 800 zł 

  

dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone 6 983 094 zł 

rozdział  85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

6 938 918 zł 

1. Wypłata świadczeń rodzinnych 6 730 751 zł 

   wypłata świadczeń rodzinnych 6 570 751 zł 

   składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających 

świadczenia 

160 000 zł 
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2. Wydatki osobowe oraz odpis na ZFŚS 208 167 zł 

   wynagrodzenia osobowe pracowników 153 165 zł 

   dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000 zł 

   składki na ubezpieczenie społeczne 29 232 zł 

   składki na Fundusz Pracy 4 145 zł 

   odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 625 zł 

Wydatki zaplanowano w wysokości przyznanej dotacji. 

 

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej 

44 176 zł 

 Wydatki na składki opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne zaplanowano  

w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. 

 

dział 853 Edukacyjna opieka wychowawcza 232 944 zł 

rozdział 85305  żłobki 214 944 zł 

 Wydatki na prowadzenie oddziału żłobkowego zaplanowano w kwocie w tym: 

   wynagrodzenia osobowe pracowników 126 602 zł 

   dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 655 zł 

   składki na ubezpieczenie społeczne 23 594 zł 

   składki na Fundusz Pracy 3 363 zł 

   odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 470 zł 

   wyżywienie 20 360 zł 

   pozostałe wydatki 10 780 zł 

   energia (woda, prąd, co) 14 120 zł 

 

rozdział 85306  Kluby dziecięce 18 000 zł 

 Zaplanowano dotację na prowadzenie klubu dziecięcego o nazwie „Wesołe 

skrzaty”  w kwocie 18 000 zł. Miesięczna dotacja celowa, zgodnie z Uchwałą Nr 

LI/344/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 września 2013 r. w sprawie określenia 
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wysokości, zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących 

kluby dziecięce na terenie gminy Trzcianka, wynosi 100 zł na 1 dziecko objęte opieką. 

Złożony został wniosek na dotację celową, z którego wynika, że opieką objęte będzie 15 

dzieci. 

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 102 043 zł 

rozdział 85401 Świetlice szkolne 750 365 zł 

W poszczególnych szkołach plan przedstawia się następująco: 

1. świetlica przy Gimnazjum Nr 1 25 692 zł 

2. świetlica przy Gimnazjum Nr 2 24 142 zł 

3. świetlica przy Gimnazjum w Siedlisku 13 614  zł 

4. świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 2 289 337 zł 

5. świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 194 732 zł 

6. świetlica przy Szkole Podstawowej w Białej 70 981 zł 

7. świetlica przy Szkole Podstawowej w Łomnicy 64 357 zł 

8. świetlica przy Szkole Podstawowej w Przyłękach 8 172 zł 

9. świetlica przy Szkole Podstawowej w Siedlisku 59 338 zł 

rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku 

dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia 

młodzieży 

79 561 zł 

1.  Wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik nr 8 do uchwały) 19 561 zł 

 Sołectwo Pokrzywno 1 011 zł 

 Sołectwo Wrząca 3 350 zł 

 Sołectwo Radolin 700 zł 

 Sołectwo Smolarnia (wydatek inwestycyjny) 6 000 zł 

 Sołectwo Siedlisko (wydatek inwestycyjny)  6 500 zł 

 Sołectwo Siedlisko  2  000 zł 

2. Utrzymanie placów zabaw, w tym 30 000 zł 

a) ubezpieczenie placów zabaw 500 zł 

b) wymiana piasku, druk regulaminów, usługi transportowe 10 000 zł 

c) remonty bieżące placów zabaw  13 500 zł 

d) zakup materiałów  6 000 zł 

3. Zakup nowych elementów na place zabaw 30 000 zł 
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rozdział 85495 Pozostała działalność 272 117 zł 

1.  dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na utrzymanie sali 

widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance 

233 290 zł 

2. dotacja dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na pokrycie kosztów 

Pracownika Związków Zawodowych Nauczycieli zgodnie z porozumieniem 

38 827 zł 

 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 692 729 zł 

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 157 000 zł 

 opłaty za wody opadowe 157 000 zł 

rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2 574 800 zł 

- zakup nagród w konkursach edukacyjnych 800 zł 

- usługa odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych 2 208 000 zł 

- zakup pojemników do zbiórki odpadów 150 000 zł 

- zarządzanie składowiskiem 71 000 zł 

- wydatek inwestycyjne – rekultywacja składowiska 123 000 zł 

- monitoring składowiska  22 000 zł 

  

rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 954 330 zł 

1. Środki na utrzymanie czystości w mieście i na wsiach wynoszą 700 000 zł 

2. Dodatkowe prace zlecone – odśnieżanie i wywóz nieczystości 250 000 zł 

3. Oczyszczanie wsi – wydatek funduszu sołeckiego (załącznik do 

projektu uchwały). 

4 330 zł 

  

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 260 499 zł 

1. nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów, urządzanie i utrzymanie terenów 

zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków na terenie miasta i wsi 

40 000 zł 

2. zakup paliwa  23 000 zł 

3. zakup materiałów eksploatacyjnych, rękawic, worków itp. 12 000 zł 

4. zakup kwiatów, ziemi, nasion i nawozów 20 000 zł 

5. cięcia pielęgnacyjne, usługi transportowe, frezowanie pni 50 000 zł 

6. zakup ławek i koszy ulicznych 10 000 zł 
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7. naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia 5 000 zł 

8. pielęgnacja terenów zielonych 40 000 zł 

9. zakup sprzętu do koszenia 10 000 zł 

10. wydatki z funduszu sołeckiego (zał. do projektu uchwały) 50 499 zł 

 

rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 265 000 zł 

Zaplanowano wydatki w wysokości 265 000 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt 

bezdomnych. 

 

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 243 600 zł 

 oświetlenie ulic i dróg miasta i gminy  900 000 zł 

 konserwacja oświetlenia 195 000 zł 

 oświetlenie świąteczne 30 000 zł 

 wydatek majątkowy –  

likwidacja kolizji energetycznych na ul. Reymonta – 100 000 zł, 

budowa oświetlenia na rondzie Solidarności – 17 000 zł, 

117 000 zł 

 rozbudowa oświetlenia (1 punkt świetlny)– Radolin (fundusz 

sołecki) 

1 600 zł 

rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 

opłat i kar za korzystanie ze środowiska  

175 000 zł 

          Zaplanowano wydatki w wysokości 175 000 zł, według planowanych wpływów z opłat 

i kar z tytułu korzystania ze środowiska. Plan zadaniowy wydatków przedstawia załącznik do 

projektu uchwały. 

rozdział 90095 Pozostała działalność 62 500 zł 

 utrzymanie szaletu miejskiego na Placu Pocztowym  20 000 zł 

 zakup wody do fontann 15 000 zł 

 zbiórka padłych zwierząt bezdomnych 4 000 zł 

 zakup karmy dla kotów wolno żyjących  1 000 zł 

 czopowanie, sterylizacja psów i kotów 5 000 zł 

 remont i malowanie obiektów małej architektury 15 000 zł 

 badanie wód, gruntu, hałasu i powietrza oraz zanieczyszczenia 

środowiska  

2 500 zł 
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dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 651 553 zł 

rozdział 92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                               1 002 553 zł 

1. Dotacja dla Trzcianeckiego Domu Kultury na działalność bieżącą oraz 

organizacje lokalnych imprez kulturalnych 

690 000 zł 

2. Wydatki z funduszu sołeckiego na utrzymanie świetlic wiejskich  74 553 zł 

3. Wydatek majątkowy - remont sali wiejskiej w Łomnicy 8 000 zł 

4. Wydatek majątkowy - odwodnienie budynku świetlicy w Runowie 20 000 zł 

5. Wydatek majątkowy - remont sali wiejskiej w Nowej Wsi 10 000 zł 

6. Wydatek majątkowy - remont sali wiejskiej w Siedlisku (gmina 

wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach PROW 2007 - 2013  

200 000 zł  

  

rozdział 92116   Biblioteki 1 088 000 zł 

Dotacja dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na działalność bieżącą 

oraz organizację lokalnych imprez kulturalnych. 

 

  

rozdział 92118   Muzea  555 000 zł 

Dotacja dla Muzeum Ziemi Nadnoteckiej na działalność bieżącą oraz 

organizację lokalnych imprez kulturalnych. 

 

 

rozdział 92195    Pozostała działalność 6 000 zł 

 zajęcia pozalekcyjne (wynagrodzenia bezosobowe)  6 000 zł  

 

dział 926 Kultura fizyczna i sport 467 191 zł 

rozdział 92601 Obiekty sportowe 273 000 zł 

 utrzymanie obiektów sportowych 155 000 zł 

 wydatek majątkowy - rewitalizacja boiska sportowego w Trzciance 

(gmina Trzcianka wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie do 

Nadnoteckiej Grupy Rybackiej PO RYBY 

100 000 zł 

 odwiert studni głębinowej na boisku sportowym w Białej (nagroda dla 

wsi Biała w Konkursie „Piękna Wieś”)  

6 000 zł 
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 zakup materiałów budowlanych do montażu krzeseł na boisku 

sportowym w Białej (nagroda dla wsi Biała w Konkursie „Piękna 

Wieś”) 

3 000 zł 

 wydatek majątkowy - budowa wiaty drewnianej na boisku w Siedlisku 9 000 zł 

 

rozdział 

 

92605 

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

 

82 485 zł 

1. Wydatki funduszu sołeckiego (załącznik do projektu uchwały) 9 785 zł 

2. Organizacja zajęć na boiskach – opłacenie wynagrodzeń animatorów 

(wydatki z wpływów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych)  

25 000 zł 

3. Otwarty Turniej Tenisa Stołowego  2 000 zł 

4. Ogólnopolski Halowy Turniej Piłki Nożnej Kibiców im. Piotra 

Arentowicza „Gramy z Sercem”  

2 500 zł 

5. Gminna Międzyszkolna Olimpiada Sportowa  700 zł 

6. Stypendia sportowe 35 000 zł 

7. Sprzęt sportowy na boiska ORLIK 1 000 zł 

8. Turnieje Piłkarskie na ORLIKU 1 000 zł 

9. Otwarty Turniej Piłki Plażowej 3 000 zł 

10.  Otwarty Turniej Szachowy z okazji Nocy Świętojańskiej 500 zł 

11.  Zawody sportowe dzieci i młodzieży 2 000 zł 

      Ponadto w rezerwie (dział 758 rozdział 75818) zaplanowano środki na dotacje dla 

organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz turystykę.  

rozdział 92695 Pozostała działalność 111 706 zł 

 wydatki z funduszu sołeckiego (załącznik do projektu uchwały) 11 706 zł 

 wydatek majątkowy – budowa magazynu dla przechowywania sprzętu 

wodnego (gmina Trzcianka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie  

w ramach PROW 2007 – 2013) 

100 000 zł 
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PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ DEFICYT BUDŻETU 

 

 Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek będzie wynosiło na początek  

2014 roku 15 162 356 zł. W 2014 roku planowana jest spłata kredytów w kwocie  

2 959 100 zł. Planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3 004 760 zł. Na pokrycie 

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu planuje się  kredyt w wysokości 

3 000 000,00 zł. Planowany deficyt wynosi 45 660 zł. 

   


