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UCHWAŁA NR XLIV/   /2021 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U z 2020 r. poz. 713, z późn. zm. ) i art.212,214,215,239,258, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm. ) Rada Gminy Gniezno 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2022 w wysokości  -  62.807.660,00 zł z tego:  
dochody  bieżące       -      58.200.023,32 zł 
dochody majątkowe  -      4.607.636,68 zł  
(zgodnie z zał. nr 1 do uchwały) 

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  - 10.427.911,00 zł  (zgodnie z zał. nr 1 i 1a do uchwały). 

2.  Dotacje  i środki na finansowanie  wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 – 4.924.351,16 zł    (zgodnie z zał. nr 1 i  8 do uchwały).     

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w wysokości  -    62.505.634,00 zł w tym: 
wydatki bieżące        -   54.551.640,08 zł  
wydatki majątkowe  -   7.953.993,92 zł  
(zgodnie z zał. nr 2 i 4 do uchwały) 

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

1. Wydatki  związane z realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami w wysokości  -  10.427.911,00 zł (zgodnie z zał.  nr 2 i  2a do uchwały) 

2. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane -  21.939.360,85 zł 

3. Wydatki na obsługę  długu   -  572.000,00 zł 

4. Dotacje  i środki na finansowanie  wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 
o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w wysokości 1.116.714,48 zł (zgodnie z zał. nr 2 i  8 do uchwały) 

§ 3. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 114.600,00 zł 
przeznacza się  na realizację zadań określonych w programie profilaktyki irozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w  programie przeciwdziałania narkomanii. (zgodnie z zał. 
nr 2 do uchwały) 

§ 4. Nadwyżkę budżetu w kwocie   302.026,00 zł przeznacza się na spłaty rat kredytów w kwocie:·Spłata 
rat kredytów – 302.026,00 zł. 

§ 5. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów  budżetu  -  3.049.974,00 zł 

2. Określa się  kwotę planowanych rozchodów budżetu    -  3.352.000,00  zł      (zgodnie z zał. nr 3 do 
uchwały) 
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§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot  dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gniezno kwota 
1.721.802,68  zł z tego: 

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych -    1.287.115,00 zł (zgodnie z zał. nr 5 do uchwały) 

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych -  434.687,68 zł(zgodnie z zał. Nr 5 do uchwały) 

§ 7. Upoważnia się Wójta Gminy Gniezno do: 

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 
budżetu do wysokości  500.000,00 zł. 

2) 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. 

3) Przenoszenia planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach działu, przenoszenia planu 
wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu z wyłączeniem wydatków 
inwestycyjnych objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do WPF oraz nie powodujących 
likwidacji istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań inwestycyjnych. 

4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych   bankach niż bank 
prowadzący obsługę budżetu. 

5) Dokonywania zmian o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm. ). 

§ 8. Określa się wysokość sumy  do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę  
500.000,00 zł. 

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust.4-6 ustawy prawo ochrony 
środowiska przeznacza się  na sfinansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 
ustawą.  (zgodnie z zał. nr  6 do uchwały) 

§ 10. Tworzy się rezerwy: 

1. ogólną w wysokości    204.000,00 zł 

2. celową na realizację  zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  w wysokości 180.000,00 zł 

§ 11. Wyodrębnia się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków  z podziałem kwot oraz określeniem 
przedsięwzięć do realizacji w poszczególnych sołectwach.   (zgodnie z zał. nr 7 do uchwały)   

§ 12. Wyodrębnia się „Środki na przeciwdziałanie SARS-CoV-2”.          (zgodnie z zał. nr 9 do uchwały)   

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Gniezno. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ........./........./......... z dnia ....................

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 4 075,00

01095 Pozostała działalność 4 075,00

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

4 075,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 016 212,08

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 016 212,08

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

22 112,08

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

500,00

0690 Wpływy z różnych opłat 100,00

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

161 500,00

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

800 000,00

0830 Wpływy z usług 15 000,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 17 000,00

750 Administracja publiczna 75 454,00

75011 Urzędy wojewódzkie 70 854,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

70 854,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 500,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 4 500,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 100,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 100,00

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

2 405,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

2 405,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 405,00

756
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

27 110 115,25

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45 700,00

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

45 700,00

75615
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

6 111 259,63

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 5 700 317,63

0320 Wpływy z podatku rolnego 62 596,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 71 000,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 96 439,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 20 000,00

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

1 000,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

66 000,00
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2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

93 907,00

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

5 574 140,62

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 843 728,62

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 121 943,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 5 500,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 315 415,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 51 000,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1 121 400,00

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

9 800,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

105 354,00

75618
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

854 795,00

0270
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

24 200,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 50 765,00

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 30,00

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

90 400,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

685 000,00

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

1 900,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 500,00

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

14 524 220,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 14 408 908,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 115 312,00

758 Różne rozliczenia 12 554 328,00

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

10 646 156,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10 646 156,00

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 908 172,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 908 172,00

801 Oświata i wychowanie 5 246 430,97

80101 Szkoły podstawowe 4 047 217,62

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

21 000,00

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 950,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 2 280,00

2057

Dotacja celowa 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

194 935,20

2059

Dotacja celowa 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

20 415,74

6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

3 807 636,68

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91 166,35
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0679
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego

2 352,00

2057

Dotacja celowa 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

88 814,35

80104 Przedszkola 983 547,00

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

56 800,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego

360 000,00

0830 Wpływy z usług 188 200,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

378 047,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 124 500,00

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

4 500,00

0670
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w
jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania
przedszkolnego

120 000,00

852 Pomoc społeczna 642 180,82

85213

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

9 072,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

9 072,00

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

29 400,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

29 400,00

85216 Zasiłki stałe 94 489,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

94 489,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 35 965,00

2030
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin, związków powiatowo-gminnych)

35 965,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 105 820,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

103 680,00

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

2 140,00

85295 Pozostała działalność 367 434,82

2007

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

42 961,72

2009

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

4 723,96
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2057

Dotacja celowa 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

288 073,31

2059

Dotacja celowa 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

31 675,83

855 Rodzina 10 769 334,37

85501 Świadczenie wychowawcze 6 507 476,00

2060

Dotacja celowa otrzymana 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

6 507 476,00

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

3 738 274,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 711 674,00

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

26 600,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

31 822,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 822,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 491 762,37

0830 Wpływy z usług 49 000,00

2057

Dotacja celowa 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

396 170,43

2059

Dotacja celowa 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

46 591,94

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 319 924,51

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 919 924,00

0490
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez
jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw

3 904 563,00

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

11 731,00

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

3 630,00

90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska

1 400 000,51

0690 Wpływy z różnych opłat 1 400 000,51

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 67 200,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 67 200,00

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

100,00

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

50 000,00

0830 Wpływy z usług 17 000,00
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0920 Wpływy z pozostałych odsetek 100,00

Razem: 62 807 660,00
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Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ........./........../........... z dnia ..............................

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 70 854,00

75011 Urzędy wojewódzkie 70 854,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

70 854,00

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

2 405,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

2 405,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

2 405,00

852 Pomoc społeczna 103 680,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 680,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

103 680,00

855 Rodzina 10 250 972,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 507 476,00

2060

Dotacja celowa otrzymana 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

6 507 476,00

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

3 711 674,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 711 674,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

31 822,00

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom
gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

31 822,00

Razem: 10 427 911,00
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ......../......../.......... z dnia .........................

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 1 460 669,73

01008 Melioracje wodne 20 000,00

2830

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym
jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych

20 000,00

01030 Izby rolnicze 23 690,78

2850
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego

23 690,78

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi 1 415 728,95

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

100,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 415 628,95

01095 Pozostała działalność 1 250,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 250,00

600 Transport i łączność 7 339 872,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 120 000,00

2710
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących

120 000,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 1 066 235,00

2310
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

683 915,00

4300 Zakup usług pozostałych 382 320,00

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 3 508,17

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 3 508,17

60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 315,50

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

1 315,50

60014 Drogi publiczne powiatowe 368 135,71

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

12 135,71

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 000,00

6300
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

200 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 5 238 094,53

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 600,00

4270 Zakup usług remontowych 630 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 141 964,59

4430 Różne opłaty i składki 2 000,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

200,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 382 029,94

60017 Drogi wewnetrzne 500 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

60095 Pozostała działalność 42 583,09

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 583,09

630 Turystyka 50 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50 000,00
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2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

50 000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 601 000,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 571 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00

4260 Zakup energii 8 000,00

4270 Zakup usług remontowych 40 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych

280 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00

70095 Pozostała działalność 30 000,00

4600
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

30 000,00

710 Działalność usługowa 235 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 235 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 225 700,00

750 Administracja publiczna 7 145 465,14

75011 Urzędy wojewódzkie 70 854,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 267,25

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 134,70

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 452,05

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 396 514,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 386 514,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 635 628,78

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 320 680,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 222 978,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 579 791,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 81 356,94

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

9 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 47 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 015,22

4220 Zakup środków żywności 10 000,00

4260 Zakup energii 98 000,00

4270 Zakup usług remontowych 30 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 700 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00

4430 Różne opłaty i składki 170 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 307,62

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

7 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

20 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 190 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 400,00

BeSTia Strona 2 z 11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 33446FED-CA1E-4E52-A0E2-19ECD765901D. Projekt Strona 2



4300 Zakup usług pozostałych 133 100,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 669 969,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 004,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 81 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 050,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

4270 Zakup usług remontowych 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 590,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 564,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

2 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 261,00

75095 Pozostała działalność 182 499,36

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 172 565,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

4430 Różne opłaty i składki 250,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 684,36

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

2 405,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

2 405,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358,22

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 48,95

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 997,83

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 645 470,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 463 470,00

2820
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

12 000,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 100 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 150,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 000,00

4260 Zakup energii 35 000,00

4270 Zakup usług remontowych 76 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 200,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00

4430 Różne opłaty i składki 20 600,00

4480 Podatek od nieruchomości 4 000,00

4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

20,00

75421 Zarządzanie kryzysowe 180 000,00

4810 Rezerwy 180 000,00

75495 Pozostała działalność 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

757 Obsługa długu publicznego 572 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
oraz innych zobowiązań jednostek samorządu
terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i
pożyczki

572 000,00

BeSTia Strona 3 z 11

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 33446FED-CA1E-4E52-A0E2-19ECD765901D. Projekt Strona 3



8110
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek

572 000,00

758 Różne rozliczenia 204 520,00

75814 Różne rozliczenia finansowe 520,00

4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 520,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 204 000,00

4810 Rezerwy 204 000,00

801 Oświata i wychowanie 22 990 074,03

80101 Szkoły podstawowe 11 693 367,68

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 466 303,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 998 974,72

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 700,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 410 617,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 186,39

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 590,49

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 177 000,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 175,82

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 227,88

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 500,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 759,60

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 640,40

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 000,00

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 069,11

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 530,89

4260 Zakup energii 424 200,00

4270 Zakup usług remontowych 191 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 12 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 289 320,00

4307 Zakup usług pozostałych 42 010,23

4309 Zakup usług pozostałych 4 399,77

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 11 900,00

4430 Różne opłaty i składki 1 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 323 195,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

9 500,00

4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

6 924,76

4709
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

725,24

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 300,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 6 366 995,00

4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 88 809,29

4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 301,07

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 489 450,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 262,02

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 799 872,35

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 28 220,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 101 396,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 200,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 024,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 953,08

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 12 650,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 139,48

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 640,00
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4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 548,51

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 500,00

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 876,00

4270 Zakup usług remontowych 20 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 103,00

4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 373 013,00

4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 35 309,28

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 29 500,00

80104 Przedszkola 8 581 507,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 139 891,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 649 490,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 635 650,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 86 468,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 113 500,00

4220 Zakup środków żywności 360 000,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 31 000,00

4260 Zakup energii 140 000,00

4270 Zakup usług remontowych 77 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 11 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 84 470,00

4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

2 000 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 22 700,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 150 455,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

3 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 7 300,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 1 728 033,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 190 250,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 025 000,00

80107 Świetlice szkolne 538 588,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 355,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 980,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 345,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 200,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 500,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 358 208,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 27 500,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 779 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 720 000,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 69 913,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 499,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

47 414,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 120 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 120 000,00
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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

51 453,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 930,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 980,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 010,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 350,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 38 683,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 000,00

80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w
szkołach podstawowych

244 671,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 410,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 4 826,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 2 402,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 169 933,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 500,00

80195 Pozostała działalność 111 702,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91 702,00

851 Ochrona zdrowia 114 600,00

85153 Zwalczanie narkomanii 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 114 100,00

2810
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 22 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 77 760,00

4410 Podróże służbowe krajowe 500,00

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

840,00

852 Pomoc społeczna 2 287 546,82

85202 Domy pomocy społecznej 584 760,00

4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

584 760,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100,00

4300 Zakup usług pozostałych 400,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

600,00

85213

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

9 722,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 9 722,00

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

259 400,00

3110 Świadczenia społeczne 249 400,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 60 000,00

3110 Świadczenia społeczne 60 000,00

85216 Zasiłki stałe 104 889,00
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3110 Świadczenia społeczne 104 889,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 699 938,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 400,00

3110 Świadczenia społeczne 18 600,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 498 357,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 94 820,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 9 250,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4270 Zakup usług remontowych 700,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 860,00

4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 560,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 680,00

4430 Różne opłaty i składki 270,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 581,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 160,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

2 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 200,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 816,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 536,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00

4300 Zakup usług pozostałych 103 680,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 19 200,00

3110 Świadczenia społeczne 19 200,00

85295 Pozostała działalność 426 721,82

2007

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

42 961,72

2009

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich, z
wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

4 723,96

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 163,16

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 426,62

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 054,21

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 445,79

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 610,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 587,55

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 614,39

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 357,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 763,47

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83,95

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 560,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 515,14

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 564,98

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 441,50

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 158,50

4227 Zakup środków żywności 6 486,73

4229 Zakup środków żywności 713,27

4300 Zakup usług pozostałych 39 360,00

4307 Zakup usług pozostałych 195 764,22

4309 Zakup usług pozostałych 21 525,66

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 297,35
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4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 142,65

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 127 307,97

85395 Pozostała działalność 127 307,97

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 112 007,97

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 33 800,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 600,00

3240 Stypendia dla uczniów 1 600,00

85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym

32 200,00

3240 Stypendia dla uczniów 32 200,00

855 Rodzina 11 023 552,37

85501 Świadczenie wychowawcze 6 507 476,00

3110 Świadczenia społeczne 6 486 002,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 340,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 060,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 225,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 411,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 438,00

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

3 711 674,00

3110 Świadczenia społeczne 3 401 047,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 076,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 320,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 060,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 922,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 599,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00

85504 Wspieranie rodziny 21 672,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 230,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 442,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 000,00

85508 Rodziny zastępcze 35 875,00

4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

35 875,00

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 86 500,00

4330
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od
innych jednostek samorządu terytorialnego

86 500,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

31 822,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 822,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 628 533,37

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 800,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 571,00

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 067,47

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 979,69

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 305,97

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 505,70

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 300,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 373,62

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932,26

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 680,37

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 087,03

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800,00

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 844,39
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4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 861,99

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 442,34

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 757,66

4220 Zakup środków żywności 25 000,00

4227 Zakup środków żywności 36 212,63

4229 Zakup środków żywności 4 258,81

4237
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych

178,95

4239
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych

21,05

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00

4260 Zakup energii 8 000,00

4269 Zakup energii 24 000,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00

4287 Zakup usług zdrowotnych 894,77

4289 Zakup usług zdrowotnych 105,23

4300 Zakup usług pozostałych 1 400,00

4307 Zakup usług pozostałych 2 201,13

4309 Zakup usług pozostałych 1 458,87

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 287,09

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 151,37

4430 Różne opłaty i składki 200,00

4437 Różne opłaty i składki 1 163,20

4439 Różne opłaty i składki 136,80

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 548,97

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 305,01

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

2 500,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 292 192,08

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 3 932 224,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100 000,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 500,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 900,48

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 771 381,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,52

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 442,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 12 300,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 42 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 33 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 238 606,29

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 100,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 95,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 280,41

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 868,86

4300 Zakup usług pozostałych 124 262,02

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 87 890,30

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 128,60
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4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 161,70

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

80 000,00

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 2 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt 56 000,00

2310
Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 694 707,47

4260 Zakup energii 600 000,00

4270 Zakup usług remontowych 500 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 573 707,47

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 194 002,00

2320
Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego

20 000,00

6230

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

174 002,00

90095 Pozostała działalność 38 762,02

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38 762,02

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 691 431,79

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 453 231,79

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 92 280,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 901,79

4260 Zakup energii 107 000,00

4270 Zakup usług remontowych 80 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 97 050,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00

92116 Biblioteki 238 200,00

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

238 200,00

926 Kultura fizyczna 688 727,07

92601 Obiekty sportowe 605 058,20

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 500,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 94 749,50

4260 Zakup energii 68 200,00

4270 Zakup usług remontowych 70 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 76 159,14

4430 Różne opłaty i składki 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 196 449,56

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 000,00

2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00

92695 Pozostała działalność 54 668,87
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2360

Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego

25 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 268,87

Razem: 62 505 634,00
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Załącznik Nr 2a do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ......../......../......... z dnia .................

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

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

750 Administracja publiczna 70 854,00

75011 Urzędy wojewódzkie 70 854,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 59 267,25

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 134,70

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 452,05

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

2 405,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

2 405,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 358,22

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 48,95

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 997,83

852 Pomoc społeczna 103 680,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 103 680,00

4300 Zakup usług pozostałych 103 680,00

855 Rodzina 10 250 972,00

85501 Świadczenie wychowawcze 6 507 476,00

3110 Świadczenia społeczne 6 486 002,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 340,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 060,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 225,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 411,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 438,00

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

3 711 674,00

3110 Świadczenia społeczne 3 401 047,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 076,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 320,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 214 060,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 922,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 750,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 599,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 900,00

85513
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
pobierające zasiłki dla opiekunów

31 822,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 31 822,00

Razem: 10 427 911,00
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr ……/……./…….. z dnia …………….. 

Przychody i rozchody budżetu w 2022r. 

 

 w złotych 

Lp. Treść 
Klasyfikacja 

§ 
Kwota 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:  3 049 974,00 

1 
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 
pkt 6 ustawy 

950  541 178,00 

2 

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 
niewykorzystanych środków pieniężnych na 
rachunku bieżącym budżetu, wynikających z 
rozliczenia dochodów i wydatków nimi 
finansowanych związanych ze szczególnymi 
zasadami wykonywania budżetu 

określonymi w odrębnych ustawach 

905 2 508 796,00 

Rozchody ogółem:  3 352 000,00 

2 
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i 
kredytów 

992 3 352 000,00 
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Wykaz zadań majątkowych na 2022 rok

Uwagi

Dział Paragraf Wartość
w tym Fundusz 

Sołecki

010 1 415 628,95 20 000,00

1 415 628,95 20 000,00

6050 1 415 628,95 20 000,00

83 454,34
0,00

51 200,00
0,00

61 000,00
0,00

61 000,00
0,00

75 489,67

0,00

136 984,94
0,00

901 500,00

0,00

10 000,00
0,00

10 000,00
0,00

5 000,00
0,00

20 000,00 20 000,00

600 4 280 613,03 169 385,63

356 000,00 36 000,00

6050 156 000,00 36 000,00

40 000,00
0,00

Projekt chodnika przy drodze powiatowej 

(Goślinowo) 20 000,00 20 000,00

Inwestycja – dofinansowanie do chodnika w 

Strzyżewie Paczkowym 16 000,00 16 000,00

80 000,00 0,00

6300 200 000,00

0,00

200 000,00 0,00

3 382 029,94 90 802,54

6050 3 382 029,94 90 802,54

1 500 000,00

85 000,00

400 000,00

250 000,00

40 000,00

50 000,00

40 000,00

200 000,00

6 524,48 6 524,48

20 278,06 20 278,06

10 000,00 10 000,00

Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na remont  nakładki 

bitumicznej – droga powiatowa nr 2216P w m. Obórka 

Plan

Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo działka nr 40/5

60016

Budowa chodnika (Wola Skorzęcka)

60014

Załącznik Nr 4 do Uchwały  Rady  Gminy Gniezno Nr………./………./………… z dnia ……………………..

Przebudowa drogi gminnej – dz. nr ewid. 170 w m. Zdziechowa – 

chodnik 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w m. Szczytniki Duchowne działki nr 

226,128/1,77,76/14,65/117,65/57

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

międzyjednostkami samorządu terytorialnego na 

dofinansowaniewłasnych zadań inwestycyjnych i zakupów  

inwestycyjnych

Budowa chodnika z poszerzeniem drogi 2152P (Dalki)

Wykonanie projektu drogi ul. Kłopotowskiego i ul. Pomina

Przebudowa drogi powiatowej nr 2214P w m. Szczytniki 

Duchowne – parking przy szkole  

Budowa sieci wodociągowej w m. Goślinowo, działka nr 42/7

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w m. Pyszczynek działka nr 56,57/15

Projekt wodociągowy w m. Szczytniki Duchowne działka nr 

187/26

Projekt wodociągowy w m. Mnichowo działka nr. 329/6

Rekultywacja stawu przy figurze (Mnichowo)

Budowa sieci wodociągowej w m. Osiniec, Zielone Zacisze, dz. 

12//38

Budowa sieci wodociągowej w m. Skiereszewo, os. Bajkowe nr 

dz. 125

Rozdział Treść

Rolnictwo i łowiectwo

01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa sieci wodociągowej w m. Wełnica działki nr 

301,159/14,296,JD: 237, 319/2

Projekt wodociągowy w m. Dalki działka nr  32/45, 32/33

Przebudowa drogi gminnej nr 287007P w m. Jankowo Dolne 

kierunek Wierzbiczany – etap I oraz przebudowa drogi gminnej nr 

287039P w m. Dalki – wkład własny Polski Ład 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2213P w m. Goślinowo – 

chodnik (projekt) 

Budowa drogi gminnej nr 287028P w m. Kalina „droga między 

stawami” 

Remont – nakładka bitumiczna – droga gminna nr 287020P w m. 

Strzyżewo Paczkowe 

Przebudowa drogi gminnej nr 287029P w m. Wierzbiczany i 

Lubochnia – projekt

Przebudowa drogi gminnej nr 287005P w m. Szczytniki 

Duchowne i Wola Skorzęcka – projekt 

Przebudowa drogi gminnej nr 287001P w m. Pyszczyn – projekt 

Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej nr 287030P w m. Wełnica – chodnik 

Drogi publiczne gminne

Drogi publiczne powiatowe
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38 000,00 38 000,00

689 000,00

17 227,40

20 000,00

16 000,00 16 000,00

Drogi wewnętrzne
500 000,00 0,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
500 000,00 0,00

460 000,00 0,00

200 000,00 zł - środki z 

Funduszu Przeciwdziałania 

COVID-19 dla Gmin z 

przeznaczeniem na 

inwestycje realizowane w 

miejscowościach, w których 

funkcjonowały zlikwidowane 

państwowe przedsiębiorstwa 

gospodarki rolnej

10 000,00
0,00

30 000,00

0,00

Pozostała Działalność 42 583,09 42 583,09

6050 42 583,09
42 583,09

20 000,00 20 000,00

22 583,09
22 583,09

750 50 000,00 0,00

50 000,00 0,00

6050 50 000,00 0,00

50 000,00
0,00

801 1 105 262,02 12 262,02

80 262,02 12 262,02

6050 80 262,02 12 262,02

12 262,02 12 262,02

18 000,00
0,00

50 000,00
0,00

1 025 000,00 0,00

6050 1 025 000,00 0,00

1 000 000,00
0,00

25 000,00

0,00

900 878 771,49 105 469,49

12 300,00 0,00

6050 12 300,00 0,00

12 300,00 0,00

80 000,00

6230

80 000,00

80 000,00

573 707,47 66 707,47

6050 573 707,47 66 707,47

105 459,10 0,00

31 120,54 0,00

34 413,90 0,00

10 011,05 0,00

Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla 

Gminy Gniezno

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Projekt przebudowy drogi gminnej Gniezno-Jankówko - Jankowo 

Dolne (stara droga krajowa nr 15) 

Doposażenie placu zabaw przy szkole (Mnichowo)

60017

 Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łabiszynek dz. nr 226, 

35/67 i 35/68 (projekt podzielony na II etapy + budowa I etapu) 

 Budowa drogi wewnętrznej na Os. Skalnym w m. Dalki – projekt

Projekt na ścieżkę pieszo-rowerową (Pyszczyn)

80101

80104 Przedszkola

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 Projekt ścieżki pieszo-rowerowej (przy drodze łączącej 

Lubochnie z Gnieznem) Lubochnia

Realizacja budowy chodnika w Jankówku w stronę Wełnicy 

(Jankowo Dolne)

Projekt przebudowy drogi gminnej nr 287007P Jankowo Dolne - 

Wierzbiczany etap II 

Zakup materiałów pod budowę chodnika przy ul. Aleja Jedenasta 

(Osiniec)

60095

 Budowa dróg wewnętrznych w m. Goślinowo (ul. Pomina i ul. 

Kłopotowskiego) – projekt 

Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Oświata i wychowanie

Wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej w Szczytnikach 

Duchownych

Wyrównanie terenu pod parking szkolny Szkoła Podstawowa 

Zdziechowa

Przygotowanie programu PFU- rozwój infrastruktury oswiatowej w 

Gminie Gniezno- budowa przedszkola Szczytniki Duchowne

Rozszerzenie pakietów systemów finansowo-księgowych i 

kadrowych

Szkoły podstawowe

90002

Opracowanie kompletu dokumentacji na przebudowę drogi 

gminnej w m. Krzyszczewo - sporzadzenie mapy do celów 

projektowych wraz z wznowieniem granic oraz przygotowanie 

wstępnego projektu podziału do decyzji ZRID, projekt przebudowy 

drogi gminnej, projekt przebudowy mostu, projekt skrzyżowania 

drogi gminnej z linią kolejową, projekt branżowy przełożenia kolizji 

z urządzeniami telekomunikacyjnymi i innymi

75023

Administracja publiczna

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa oświetlenia w m. Zdziechowa działka nr 105, 205/2, 99/9, 

103/10
Budowa oświetlenia w m. Osiniec, Al.. Piąta  dz. 84/1, 78/1

Budowa oświetlenia w m. Goślinowo, ul. Kłopotowskiego, ul. 

Budowa oświetlenia w m. Jankówko, ul. Helska dz. 490

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Budowa budynku szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych

Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu 

„Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno"
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58 823,00 0,00

38 441,54 15 000,00

70 788,64 0,00

111 222,71

20 719,52 0,00

8 000,00 0,00

7 000,00 0,00

7 000,00 0,00

5 000,00 0,00

5 000,00 0,00

5 000,00 0,00

4 000,00 0,00

12 537,32 12 537,32

7 000,00 7 000,00

7 000,00 7 000,00

10 000,00 10 000,00

10 170,15 10 170,15

5 000,00 5 000,00

174 002,00
0,00

6230 174 002,00

0,00

174 002,00
0,00

38 762,02 38 762,02

6050 38 762,02 38 762,02

38 762,02 38 762,02

926 223 718,43 223 718,43

196 449,56 196 449,56

6050 196 449,56
196 449,56

19 000,00 19 000,00

Plac zabaw (Łabiszynek)
23 880,20 23 880,20

10 785,13 10 785,13

22 500,00 22 500,00

22 262,02 22 262,02

12 782,13 12 782,13

17 690,69 17 690,69

11 772,19 11 772,19

44 000,00 44 000,00

11 777,20 11 777,20

27 268,87 27 268,87

6050 27 268,87
27 268,87

11 268,87 11 268,87

16 000,00 16 000,00

7 953 993,92 530 835,57

Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na plac zabaw 

przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż obecnych (Osiniec)

Altana ogrodowa na plac zabaw. Urządzenie placu zabaw 

(Skiereszewo)

Zakup surowca do montażu altany, robocizna i wykonanie 

altany,przygotowanie terenu pod powstałą altanę(Zdziechowa)

Projekt oświetlenia drogowego w m. Szczytniki Duchowne, os. 

Lecha

Budowa oświetlenia w m. Osiniec, ul. Kamienna  działka nr 125/1

Projekt oświetlenia drogowego w m. Osiniec, os. Owsiane

Razem:

Budowa oświetlenia w m. Wełnica, os. Łąkowe dz. 169/5

Budowa oświetlenia w m. Piekary, os. Porzeczkowe dz. 129/52, 

129/55

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Obiekty sportowe

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wiata ( Ganina)

Budowa oświetlenia w m. Kalina (przystanek autobusowy)

Budowa oświetlenia w m. Strzyżewo Smykowedz działka nr 111

90095 Pozostała działalność

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku (Szczytniki 

Duchowne)

90026
Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów 

publicznych

Dotacja- usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 

pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno

Projekt oświetlenia osiedle Warzywne (Dalki)

Oswietlenie drogowe-projekt przy drodze gminnej w kierunku 

Dębłowa)

Oświetlenie- projekt (Braciszewo)

Projekt oświetlenia drogowego w m. Szczytniki Duchowne, 

Wierzbiczany działka nr 262/15

Projekt oświetlenia drogowego w m. Jankówko, os. Wierzbowe

Projekt oświetlenia drogowego w m. Jankowo Dolne 11A

Wiata (Obora)

92695

Projekt oświetlenia drogowego w m. Strzyżewo Smykowe, działka 

nr 81

Projekt oświetlenia drogowego w m. Lubochnia os. Modrzewiowe

Projekt oświetlenia osiedle Czerniejewskie

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oś. Leszka Białego

Kultura fizyczna

Utworzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego (Mączniki)

Utworzenie terenu rekreacyjnego (Strzyżewo Kościelne)

Rewitalizacja – doposażenie terenu rekreacyjnego( Strzyżewo 

Smykowe)

Zagospodarowanie placu na budowę boiska trawiastego 

(Wełnica)

Oświetlenie drogowe  dz.121-projekt (Lulkowo)

92601

Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu rekreacyjnego 

sołectwa (Kalina)

Kostka przed altaną i w miejscu przeznaczonym na ognisko, 

doprowadzenie infrastruktury technicznej na boisku (Modliszewo)
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Dział Paragraf przedmiotowe podmiotowe celowe

600

Wartość Wartość Wartość

120 000,00

2710 120 000,00

683 915,00

2310 683 915,00

200 000,00

6300 200 000,00

900

Wartość Wartość Wartość

25 000,00

2310 25 000,00

20 000,00

2320 20 000,00

921

Wartość Wartość Wartość

238 200,00

2480 238 200,00

Dział Paragraf przedmiotowe podmiotowe celowe

              

010

Wartość Wartość Wartość
20 000,00

2580 20 000,00

630
Turystyka 

Wartość Wartość Wartość

45 000,00

Razem: 1 287 115,00

20 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

50 000,00

Schroniska dla zwierząt

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego -dotacja dla Miasta Gniezna za 

pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy 

Gniezno

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr …../....../2021 z dnia …......................

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Gniezno w 2022 roku

Rozdział Treść

Transport i łączność

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

1 003 915,00

238 200,00

92116 Biblioteki

Dotacja podmiotowa z budżetu dla 

samorządowej instytucji kultury - Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Zdziechowie 

90026
Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 

zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego - planowane wydatki 

przeznaczone zostaną na dotację dla 

Powiatowego Starostwa w Gnieźnie w celu 

usuwania wyrobów zawierających azbest

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90013

60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień 

(umów) między jednostkami samorządu 

terytorialnego - środki na utrzymanie linii 

autobusowych na terenie Gminy Gniezno przez   

MPK  na podstawie zawartego z Miastem 

Gniezno porozumienia

Treść

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 

między jednostkami samorządu terytorialnego 

na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – 

rozwój publicznego transportu zbiorowego w 

transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej

Poznań Główny – Mogilno na lata 2021 -2023

01008

Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek 

niezaliczanych do sektora

finansów publicznych - dofinansowanie 

konserwacji rowów melioracyjnych Gminna 

Spółka Wodna

Gospodarka komunalna i ochrona 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 

wsi

Rozdział

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 

finansowej udzielanej między jednostkami 

samorządu terytorialnego na dofinansowanie 

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 

inwestycyjnych- Dotacja celowa dla Powiatu 

Gnieźnieńskiego na remont nakładki 

bitumicznej - droga powiatowa nr 2216P w 

miejscowości Obórka
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50 000,00

2360 50 000,00

754

Wartość Wartość Wartość

12 000,00

2820 12 000,00

851 Ochrona zdrowia

Wartość Wartość Wartość

1 000,00

2810 1 000,00

852

Wartość Wartość Wartość

47 685,68

2007 42 961,72

2009 4 723,96

900
Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska

Wartość Wartość Wartość

80 000,00
Ochrona powietrza atmosferycznego i 

klimatu
90005

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003

12 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom - Dotacja celowa z budżetu 

na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji Ochotniczych Straży 

Pożarnych działających na terenie Gminy 

Gniezno 

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

fundacjom

254 002,00

47 685,68Pomoc społeczna

1 000,00

Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z

wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 

paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie 

projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. 

Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - 

dotacja dla partnera projektu.

85295 Pozostała działalność
Dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w 

art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 

lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z

wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w 

paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie 

projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. 

Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 - 

dotacja dla partnera projektu.

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego - 

dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla  

podmiotów  nie zaliczanych  do sektora 

finansów publicznych, dotacje wypłacane na 

podstawie programu współpracy Gminy 

Gniezno z  organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 

przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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6230 80 000,00

174 002,00

6230 174 002,00

926

Wartość Wartość Wartość

25 000,00

2360 25 000,00

25 000,00

2360 25 000,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego - 

dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla  

podmiotów  nie zaliczanych  do sektora 

finansów publicznych, dotacje wypłacane na 

podstawie programu współpracy Gminy 

Gniezno z  organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do 

sektora finansów publicznych - 

„Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w 

lokalach mieszkalnych i budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych w ramach 

programu „Poprawa jakości powietrza na 

terenie Gminy Gniezno"

90026

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 

zakupów inwestycyjnych jednostek nie 

zaliczanych do sektora

finansów publicznych - Usuwanie folii rolniczych 

i innych odpadów pochodzących z

działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno 

434 687,68 

92695 Pozostała działalność

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 

ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 

zadań zleconych do realizacji organizacjom 

prowadzącym działalność pożytku publicznego - 

dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla  

podmiotów  nie zaliczanych  do sektora 

finansów publicznych, dotacje wypłacane na 

podstawie programu współpracy Gminy 

Gniezno z  organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie

Kultura fizyczna 50 000,00

Razem:

Pozostałe działania związane z gospodarką 

odpadami
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Lp.

1

2

3

4

5

6

RAZEM

1 400 000,51

1 400 000,51

0690

6050

4210

4300

6230

1 400 000,51

1 220 000,51

30 000,00

50 000,00

80 000,00

20 000,00

900

010

900

900

900

900

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczono po stronie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska

tj. : utylizację azbestu , zakup i posadzenie sadzonek drzew i krzewów ozdobnych , budowę sieci wodociągowych i

kanalizacyjnych, dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w

ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno".

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ……/……/…. z dnia ……………….

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz

finansowane  nimi wydatki  na zadania z zakresu ochrony środowiska.

Kwota wydatków§RozdziałDział Kwota dochodów

2320

90019

01043

90004

90004

90005

90026
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Lp. Nazwa wsi i zadania Rozdział Paragraf Wartość

Braciszewo 16 937,32

Utrzymanie w czystości terenu zielonego w 

Braciszewie 90004 4170 1 800,00

Imprezy okolicznościowe 85395 4210 1 000,00

Zakup grilla 92109 4210 1 600,00

Oświetlenie- projekt 90015 6050 12 537,32

Dalki 41 278,06

Projekt oświetlenia Osiedle Warzywne 90015 6050 7 000,00

Projekt oświetlenia Osiedle Czerniejewskie 90015 6050 7 000,00

Spotkania aktywizacja mieszkańców 85395 4300 7 000,00

Budowa chodnika z poszerzeniem drogi 2152P 60016 6050 20 278,06

Dębówiec 21 464,59

Utwardzenie kruszywem dróg 60016 4300 19 464,59

Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe 75412 4210 2 000,00

Ganina 18 268,87

OSP Strzyżewo Smykowe - doposażenie 75412 4210 1 000,00

Tablica informacyjna 70005 4300 1 000,00

Wiata (budowa) 92695 6050 11 268,87

Impreza integracyjna 85395 4300 5 000,00

Goślinowo 53 262,02

Straż Pożarna OSP Modliszewo – zakup sprzętu 75412 4210 2 000,00

Aktywny dzień w sołectwie 85395 4300 8 000,00

Wykaszanie terenów zielonych – umowa zlecenie
90004 4170 2 000,00

Wykaszanie terenów zielonych – zakupy w tym 

zakup środków ochrony roślin 90004 4210 1 262,02

Projekt chodnika przy drodze powiatowej 60014 6050 20 000,00

Wykonanie projektu drogi ul. Kłopotowskiego i ul. 

Pomina 60016 6050 10 000,00

Wykonanie projektu oświetlenia drogowego oś. 

Leszka Białego 90015 6050 10 000,00

Jankowo Dolne 53 262,02

Koszenie i sprzątanie Jankowo Dolne 90004 4300 2 800,00

Festyn Rodzinny 85395 4300 3 000,00

Obsługa muzyczna 85395 4300 2 000,00

Zawody sportowe zakup nagród rzeczowych 92695 4210 2 000,00

Spotkanie okolicznościowe 85395 4300 1 000,00

Straż pożarna zakup sprzętu (Jankowo Dolne) 75412 4210 1 000,00

Koszenie i sprzątanie (Jankówko) 90004 4300 2 462,02

Straż pożarna – zakup sprzętu (Jankówko) 75412 4210 1 000,00

Realizacja budowy chodnika w Jankówku w stronę 

Wełnicy 60016 6050 38 000,00

Kalina 28 868,01

Pielęgnacja terenów użyteczności publicznej w 

sołectwie Kalina 90004 4300 3 000,00

Materiały promujące sołectwo 75075 4300 1 500,00

Organizacja spotkań aktywizujących mieszkańców: 

warsztaty, festyny, spotkania 85395 4300 2 000,00

Zakup materiałów na warsztaty, festyny, spotkania 

aktywizujące mieszkańców sołectwa 85395 4210 1 000,00

Urządzenie, doposażenie i rewitalizacja terenu 

rekreacyjnego sołectwa 92601 6050 19 000,00

Dofinansowanie jednostki OSP Strzyżewo Smykowe - 

doposażenie 75412 4210 1 000,00

1.

3.

4.

5.

2.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr……/…../….. z dnia  …………………..

Zestawienie wydatków Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2022

6.

7.
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Lp. Nazwa wsi i zadania Rozdział Paragraf Wartość

1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kalinie 92109 4210 1 368,01

Krzyszczewo 15 659,03

Zamiatarka do drogi 60016 4210 6 500,00

Huśtawki – 2 szt. 92601 4210 6 949,50

Aktywizacja mieszkańców 85395 4300 2 209,53

Lubochnia 30 039,78

Pielęgnacja terenów zielonych 90004 4300 3 500,00

Organizacja imprez integracyjnych 85395 4300 3 039,78

Modernizacja obiektów wiejskich – świetlica 92109 4300 1 250,00

Modernizacja obiektów wiejskich – przystań 01095 4300 1 250,00

Doposażenie OSP 75412 4210 1 000,00

Projekt ścieżki pieszo-rowerowej (przy drodze 

łączącej Lubochnie z Gnieznem) 60095 6050 20 000,00

Lulkowo 27 270,15

Środki czystości 92109 4210 300,00

Doposażenie kuchni w świetlicy 92109 4210 300,00

Zakup farb, pędzli na plac zabaw 92601 4210 500,00

Wykaszanie 90004 4170 3 000,00

Remont pomieszczenia gospodarczego 92109 4270 10 000,00

Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe 75412 4210 3 000,00

Oświetlenie drogowe  dz.121-projekt 90015 6050 10 170,15

Łabiszynek 39 680,20

Plac zabaw 92601 6050 23 880,20

Ławki piknikowe 92601 4210 2 000,00

Roleta zewnętrzna do altany + kantówki do montażu 

rolety, śrubki 92601 4210 5 000,00

Serwis + paliwo do kosiarek (naprawa traktorka) 90004 4300 2 500,00

Paliwo do kosiarek 90004 4210 500,00

Umowa wykaszanie traw 90004 4170 2 500,00

Dzień kobiet, Dzień dziecka, Mikołajki 85395 4300 2 500,00

Usługi koparko-ładowarki 92601 4300 800,00

Mączniki  16 085,13

Zakup osprzętu do utrzymania terenów zielonych
90004 4210 300,00

Wykaszanie 90004 4170 4 000,00

Zakup lampy oświetleniowej na istniejący słup 90015 4300 1 000,00

Utworzenie i doposażenie terenu rekreacyjnego 92601 6050 10 785,13

Mnichowo 53 262,02

Utrzymanie terenów zielonych – szczepienie 

kasztanowców 90004 4300 10 000,00

Organizacja imprez 85395 4300 8 000,00

Rekultywacja stawu przy figurze 01043 6050 20 000,00

Doposażenie placu zabaw przy szkole 80101 6050 12 262,02

Doposażenie w sprzęt Sportowy „Orlika” 92601 4210 3 000,00

Modliszewko 36 005,12

Warsztaty dla dzieci 85395 4300 2 505,12

Warsztaty dla dzieci 85395 4210 2 500,00

Próg zwalniający (k. boiska na blokach) 60016 4300 4 000,00

Zakup 2 ławek (wzdłuż drogi w kierunku Rogowa)
92601 4210 1 500,00

Utrzymane terenów zielonych 90004 4300 6 500,00

Zakup kruszywa (droga dochodząca do Dębłowo)
60016 4210 9 000,00

Imprezy okolicznościowe 85395 4300 3 000,00

Wieniec dożynkowy 75075 4210 500,00

Oswietlenie drogowe-projekt przy drodze gminnej w 

kierunku Dębłowa) 90015 6050 5 000,00

Wynagrodzenie za koszenie traw (boisko, świetlica)
90004 4170 500,00

12.

13.

14.

8.

9.

10.

11.

7.
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Lp. Nazwa wsi i zadania Rozdział Paragraf Wartość

1. Straż OSP Modliszewo – doposażenie 75412 4210 1 000,00

Modliszewo 28 601,70

Kostka przed altaną i w miejscu przeznaczonym na 

ognisko, doprowadzenie infrastruktury technicznej 

na boisku 92601 6050 22 500,00

Pielęgnacja terenów zielonych (boisko) 92601 4300 4 800,00

Aktywny Dzień w sołectwie 85395 4300 1 301,70

Napoleonowo 14 806,84

Wykaszanie terenów zielonych (umowa zlecenie z 

mieszkańcem) 90004 4170 2 000,00

Warsztaty dla dzieci, aktywizacja mieszkańców 

(usługa) 85395 4300 2 000,00

Sprzęt do pielęgnacji roślin ( zakup) 90004 4210 2 500,00

Sprzęt do pielęgnacji do prac porządkowych- 

zamiatarka ( zakup) 90004 4210 8 306,84

Obora 29 613,68

Odśnieżanie 60016 4300 1 500,00

Koszenie trawy 90004 4300 7 000,00

Wynajem lokalu 75075 4300 600,00

Kamień na wjazd, kruszywo 60016 4210 1 500,00

Wiata 92695 6050 16 000,00

Imprezy okolicznościowe 85395 4300 3 013,68

18. Obórka 14 647,05

Sprzątanie przystanków 60016 4170 300,00

Wieniec dożynkowy 75075 4210 400,00

Spotkanie okolicznościowe 85395 4300 1 947,05

Usługa koparką 60016 4300 12 000,00

Osiniec 53 262,02

Letnia impreza dla mieszkańców sołectwa 85395 4210 5 000,00

Letnia impreza dla mieszkańców sołectwa 85395 4300 2 000,00

Zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych na 

plac zabaw przy ul. Aleja Pierwsza + demontaż 

obecnych 92601 6050 22 262,02

Utrzymanie zieleni na placu zabaw przy ul. Aleja 

Pierwsza (koszenie 2 x/m-c w okresie V-IX 2022)
92601 4300 3 500,00

Utrzymanie zieleni na Placu Nivea (koszenie 2x/m-c 

w okresie V-IX 2022) 92601 4300 3 500,00

Zakup materiałów pod budowę chodnika przy ul. 

Aleja Jedenasta 60016 6050 16 000,00

Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe 75412 4210 1 000,00

Piekary 41 491,11

Wykonanie oświetlenia ulicznego na os. 

Porzeczkowym, 129/52, 129/55 90015 6050 15 000,00

Doposażenie sołectwa w zestaw do gotowania 92109 4210 4 500,00

Utrzymanie porządku w sołectwie 90004 4170 4 500,00

Serwis kosiarki, paliwo, materiały eksploatacyjne
90004 4210 3 000,00

Wyposażenie garażu 92601 4210 1 500,00

Zestaw do pielęgnacji terenów zielonych 90004 4210 1 000,00

Zestaw stojaków na worki na śmieci 92109 4210 500,00

Pielęgnacja roślin 90004 4300 500,00

Odnowienie zestawów piwnych 92109 4300 1 500,00

Imprezy okolicznościowe 85395 4300 9 491,11

Pyszczyn 22 583,09

Projekt na ścieżkę pieszo-rowerową 60095 6050 22 583,09

Pyszczynek 20 559,14

Utrzymanie terenów zielonych 90004 4170 4 000,00

Doposażenie placu zabaw (zakup stołu do ping 

ponga z podstawą) 92601 4210 6 000,00

15.

14.

20.

21.

22.

19.

17.

16.
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Lp. Nazwa wsi i zadania Rozdział Paragraf Wartość

1. Impreza okolicznościowa 85395 4300 2 500,00

Święto plonów 75075 4210 1 500,00

Zakup donicy kwiatowej, ziemi i roślin 90004 4210 1 000,00

Naprawa ogrodzenia przy boisku 92601 4300 5 559,14

Skiereszewo 28 282,13

Utrzymanie czystości i porządku w sołectwie, w tym 

czyszczenie studzienek 90004 4170 7 000,00

Dożynki – wieniec 75075 4210 500,00

Impreza okolicznościowa – Dzień Dziecka 85395 4300 3 000,00

Przystanek wiata 60016 4300 5 000,00

Altana ogrodowa na plac zabaw. Urządzenie placu 

zabaw 92601 6050 12 782,13

Strzyżewo Kościelne 21 890,69

Zakup upominków Mikołajkowych dla dzieci 85395 4210 1 500,00

Wykaszanie terenów zielonych 92109 4300 800,00

Zakup art. czystości do świetlicy 92109 4210 400,00

Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe 75412 4210 1 500,00

Utworzenie terenu rekreacyjnego 92601 6050 17 690,69

Strzyżewo Paczkowe 25 778,82

Inwestycja – dofinansowanie do chodnika w 

Strzyżewie Paczkowym 60014 6050 16 000,00

Utrzymanie zieleni wokół świetlicy 92109 4170 3 000,00

Gwiazdka dla dzieci 85395 4300 1 000,00

OSP Strzyżewo Smykowe - doposażenie 75412 4210 1 000,00

Imprezy okolicznościowe 85395 4300 4 000,00

Środki czystości 92109 4210 778,82

Strzyżewo Smykowe 20 772,19

Zakup paliwa, akcesoriów do kosiarki do wykaszania 

traw 90004 4210 1 500,00

Organizacja imprez – aktywne sołectwo 85395 4300 5 500,00

Doposażenie OSP – Strzyżewo Smykowe 75412 4210 2 000,00

Rewitalizacja – doposażenie terenu rekreacyjnego
92601 6050 11 772,19

Szczytniki Duchowne 53 262,02

OSP w Strzyżewie Smykowym – zakup sprzętu 75412 4210 3 500,00

Utrzymanie terenów zielonych 90004 4170 5 000,00

Imprezy kulturalno-okolicznościowe 85395 4300 2 000,00

Spotkania aktywizujące dla seniorów 85395 4300 2 000,00

Spotkania edukacyjne dla dzieci 85395 4300 2 000,00

Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku 90095 6050 38 762,02

Wełnica 49 480,41

Zagospodarowanie placu na budowę boiska 

trawiastego 92601 6050 44 000,00

Wykaszanie przystanków i poboczy 90004 4170 5 480,41

29. Wierzbiczany 28 654,96

Spotkania aktywizujące mieszkańców sołectwa 

Wierzbiczany 85395 4300 10 000,00

Stół tenisowy 92109 4210 1 500,00

Renowacja urzadzeń rekreacyjnych 92109 4300 1 500,00

Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe 75412 4210 3 000,00

Remont toalety i zaplecza kuchennego 92109 4270 10 000,00

Utrzymanie świetlicy ( środki czystości , zakup 

paliwa, wykaszanie trawy, zakup wyposażenia do 

świetlicy) 92109 4210 2 654,96

Wola Skorzęcka 26 524,48

Wymiana drzwi w świetlicy i inne naprawy 92109 4300 7 000,00

Imprezy okolicznościowe – usługa 85395 4300 4 000,00

Imprezy okolicznościowe – zakupy 85395 4210 4 000,00

Wyposażenie placu zabaw 92601 4210 2 000,00

30.

25.

26.

27.

28.

24.

23.

22.
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Lp. Nazwa wsi i zadania Rozdział Paragraf Wartość

1. Wykaszanie placu zabaw 90004 4170 1 500,00

Obchody Święta Plonów 75075 4210 500,00

Doposażenie OSP Strzyżewo Smykowe 75412 4210 1 000,00

Budowa chodnika 60016 6050 6 524,48

Zdziechowa 51 877,20

Sprzątanie, koszenie traw, pielęgnacja pasów zieleni
90004 4170 11 000,00

Imprezy okolicznościowe 85395 4300 7 000,00

Oprysk wsi – usługa 90004 4300 1 000,00

Święto Plonów – wieniec 75075 4300 1 000,00

Zakup nagród na turnieje 92695 4210 400,00

Serwis kosiarek, zakup oleju, wymiana oleju, głowicy, 

zakup paliwa, żyłek i innych akcesoriów
90004 4210 2 500,00

Zakup mundurów 75412 4210 3 000,00

Znakowanie Zdziechowy tabliczkami z numeracją
60016 4210 4 000,00

Zakup lodówki na salę wiejską 92109 4210 2 000,00

Zakup ławo stołów 92109 4210 5 000,00

Zakup ławki przystankowej 60016 4210 600,00

Zakup kamer i sprzętu monitorującego 92601 4210 2 300,00

Zakup słodyczy dla dzieci na imprezy 

okolicznościowe 85395 4210 300,00

Zakup surowca do montażu altany, robocizna i 

wykonanie altany,przygotowanie terenu pod 

powstałą altanę 92601 6050 11 777,20

RAZEM 983 429,85

                                                                

30.

31.
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Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmiana

801

801 306 517,29

80101 215 350,94

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 186,39

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 590,49

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 175,82

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 227,88

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 759,60

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 640,40

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 069,11

4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 530,89

4307 Zakup usług pozostałych 42 010,23

4309 Zakup usług pozostałych 4 399,77

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Gniezno nr…………………/……../…………. Z dnia……………………...

Szkoły podstawowe

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.02-30-0002/19-00

1.  EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00

2.  EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-00.

3. EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19

4.  WRPO na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy 

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno 

wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS - adaptacja obiektu na potrzeby żłobka w miejscowości Zdziechowa).

Oświata i wychowanie
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4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 924,76

4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 725,24

4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 88 809,29

4799 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 301,07

80103 91 166,35

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 200,00

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 953,08

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 139,48

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 18 640,00

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 548,51

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 876,00

4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuzby cywilnej 500,00

4797 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 35 309,28

852

852
367 434,82

85295 367 434,82

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 42 961,72

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem 

wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 4 723,96

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 163,16

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 426,62

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 054,21

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 445,79

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-0028/19-

00.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Pomoc społeczna

Pozostała działalność

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19
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4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 587,55

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 614,39

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 763,47

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 83,95

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 41 515,14

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4 564,98

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 1 441,50

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 158,50

4227 Zakup środków żywności 6 486,73

4229 Zakup środków żywności 713,27

4307 Zakup usług pozostałych 195 764,22

4309 Zakup usług pozostałych 21 525,66

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 297,35

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 142,65

855

855
442 762,37

85516 442 762,37

4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 067,47

4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 979,69

4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 305,97

4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 505,70

4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 373,62

4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 932,26

4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 5 680,37

4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 1 087,03

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 49 844,39

4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 861,99

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 442,34

4219 Zakup materiałów i wyposażenia 757,66

4227 Zakup środków żywności 36 212,63

4229 Zakup środków żywności 4 258,81

Rodzina

Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w ramach EFS – funkcjonowanie żłobka w miejscowości Zdziechowa)

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
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4237 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 178,95

4239 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 21,05

4269 Zakup energii 24 000,00

4287 Zakup usług zdrowotnych 894,77

4289 Zakup usług zdrowotnych 105,23

4307 Zakup usług pozostałych 2 201,13

4309 Zakup usług pozostałych 1 458,87

4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 287,09

4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 151,37

4437 Różne opłaty i składki 1 163,20

4439 Różne opłaty i składki 136,80

4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 548,97

4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 305,01

1 116 714,48Razem:
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Gniezno Nr ......../......../202….. z dnia ………………. 

Wydatki na przeciwdziałanie SARS-CoV-2 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Uwagi 

600   Transport i łączność 200.000,00 
 

 

60017  Drogi wewnętrzne 200.000,00 
 

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla Gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w 
których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 

 6050 
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Łabiszynek dz. nr 226, 
35/67 i 35/68 (projekt podzielony na II etapy + budowa I 
etapu) 

200.000,00 zadanie własne 

Razem: 200.000,00 
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Dział Paragraf Treść Opis

010 Rolnictwo i łowictwo

Pozostała działalność

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

wpłaty za korzystanie z obwodów łowieckich

700 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości

zaplanowano wpływy za wieczyste użytkowanie 

gruntów w miejscowości Skiereszewo 3,26ha – 

SKR, ENEA

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień

wpływy z tytułu  kosztów egzekucyjnych, upomnień, 

opłaty komorniczej

0690 Wpływy z różnych opłat zaplanowano wpływy z innych opłat

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

wpływy  z czynszów od 33 najemców  (koszt 1m2 to 

2 zł) oraz z 2 mieszkań socjalnych a także z 

dzierżawy gruntów oraz umowa  wynajmu na lokal 

(zakład fryzjerski Zdziechowa), wynajem urządzeń 

kanalizacyjno-wodociągowych PWiK) zgodnie z 

zawartymi umowami

0770
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

800.000,00 zł - wpływy ze sprzedaży działek w skład 

których wchodzą działki pod zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną w Jankowie Dolnym, 

szacowanie na podstawie roku 2021 

0830 Wpływy z usług opłaty za media (najemcy)

0920 Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat należności

750 Administracja publiczna

Urzędy wojewódzkie

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

dotacja celowa na realizację zadań bieżących 

zleconych gminom,zgodnie z pismem Wojewody 

Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.6.2021.2 z dnia 

22.10.2021r.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

0970 Wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów

Wspólna obsługa jednostek samorządu 

terytorialnego

0970 Wpływy z różnych dochodów
planowane są dochody z prowizji dla płatnika 

podatku dochodowego

751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa

2 405,00

75101 2 405,00

4 500,00

75085 100,00

75011

DOCHODY

Łączna kwota zaplanowanych dochodów na 2022 rok wynosi 62.807.660,00 zł dochody majątkowe  4.607.636,68 zł, dochody bieżące 58.200.023,32 zł z tego 

z tytułu dotacji i środków na finansowanie  wydatków  na realizację  zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5.  ust 1 pkt 2 i 3 - 

4.924.351,16 zł. 

Do przeliczenia dochodów podatkowych przyjęto stawki  uchwalone na rok  2021: 

- URG nr  XXXI/224/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości  na 2021 rok z dnia 26 listopada 2020 r.

- URG nr XXXI/223/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1dt (q) żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Gniezno na 2021 

rok z dnia 26 listopada 2020 r.

- URG nr XXXI/225/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na  2021 rok z dnia 26 listopada 2020 r.

- URG nr  XXXI/228/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze 

inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego, a także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i 

wysokości wynagrodzenia za inkaso z dnia 26 listopada 2020 r.pod uwagę wzięto również URG nr  XXXI/228/2020 w sprawie uchylenia uchwały Nr 

VII/45/2019 Rady Gminy Gniezno z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego a 

także w formie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz URG nr 

XXXI/229/2020 w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów sołectw położonych na terenie Gminy Gniezno oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w 

Łabiszynku.

Przyjęte do budżetu kwoty dotacji są zgodne z pismem  Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r. oraz z Krajowego Biura 

Wyborczego, Delegatura w Koninie  Nr DKN-3112-9/21 z dnia 21.10.2021r. 

  

Kwoty subwencji ogólnej na 2022r. oraz udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości podanej przez 

Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.                                                                                                                                                                                            

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

01095 4 075,00

4 075,00

Rozdział Wartość

4 075,00

Informacja opisowa do budżetu

Gminy Gniezno na 2022 rok

70005 1 016 212,08

22 112,08

500,00

1 016 212,08

15 000,00

17 000,00

75 454,00

100,00

161 500,00

800 000,00

70 854,00

70 854,00

75023 4 500,00

100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 33446FED-CA1E-4E52-A0E2-19ECD765901D. Projekt Strona 1



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

dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego 

rejestru wyborców kwota 2.405,00 zł na podstawie 

pisma Nr DKN-3112-9/21

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 

i od innych jednostek nieposiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich 

poborem

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej 

osób fizycznych, opłacanego w formie karty 

podatkowej

podatek od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 

wartość przyjęto na podstawie wpływów uzyskanych 

z urzędów skarbowych  w  2021 roku

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i 

opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

podatek od nieruchomości płacony przez około 178 

jednostek od:                                                                                                          

budowle związane z działalnością gospodarczą  

kwota podatku 4.532.369,14 zł, budynki 

gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota 

podatku 3.762,50 zł, budynki mieszkalne lub ich 

części  kwota podatku 2.657,04 zł, budynki 

pozostałe lub ich części kwota podatku 145.533,57 

zł., budynki związane z działalnością gospodarczą  

inną niż rolna lub leśna kwota podatku 588.917,35 

zł , grunty pozostałe  kwota podatku 427.011,60 zł, 

grunty pod wodami stojącymi  kwota podatku 66,43 

zł.          

0320 Wpływy z podatku rolnego
podatek rolny płacony przez ok. 27 jednostek wg 

stawki uchwalonej w roku 2021

0330 Wpływy z podatku leśnego
podatek leśny płacony głównie przez Nadleśnictwo 

Gniezno oraz 5 osób od 1.660 ha

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

podatek wyliczono od środków transportu 

znajdujących się w ewidencji Urzędu Gminy 

Gniezno 

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

podatek od czynności cywilnoprawnych 

zaplanowano w oparciu o dochody uzyskane z 

urzędów skarbowych w 2021 roku

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
wpływy z tytułu kosztów upomnień

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
odsetki za nieterminowe wpłaty podatków 

2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych

rekompensata utraconych dochodów w podatkach i 

opłatach lokalnych

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 

podatku od spadków i darowizn, podatku od 

czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat 

lokalnych od osób fizycznych

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości

podatek od nieruchomości (os. fizyczne ok 10.754 

podatników) od: budowle związane z działalnością 

gospodarczą kwota podatku  69.850,24 zł, budynki 

gospodarcze przy budynkach mieszkalnych kwota 

podatku  137.981,15  zł, budynki mieszkalne lub ich 

części kwota podatku  307.611,22 zł ,budynki 

pozostałe lub ich części, kwota podatku  263.981,72 

zł , budynki związane z działalnością gospodarczą 

inną niż rolna lub leśna kwota podatku  853.674,24 

zł, grunty kwota podatku  1.210.405,17 zł,  grunty 

pod wodami stojącymi kwota podatku  224,88 zł.

0320 Wpływy z podatku rolnego
podatek rolny płacony przez około 2831  

podatników wg stawki uchwalonej w 2021 roku

0330 Wpływy z podatku leśnego
podatek leśny wyliczono w oparciu o stawkę 

uchwaloną w 2020 roku

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

podatek od środków transportowych płacony od  

pojazdów znajdujących się w ewidencji Urzędu 

Gminy Gniezno

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn

podatek od spadków i darowizn pobierany jest przez 

Urzędy Skarbowe, zaplanowano wg wpływów z 

2021 roku.

2 405,00

6 111 259,63

75616 5 574 140,62

2 843 728,62

1 121 943,00

66 000,00

93 907,00

5 500,00

315 415,00

51 000,00

1 000,00

27 110 115,25

5 700 317,63

71 000,00

96 439,00

20 000,00

62 596,00

75601 45 700,00

45 700,00

75615

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 33446FED-CA1E-4E52-A0E2-19ECD765901D. Projekt Strona 2



0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

podatek od czynności cywilnoprawnych 

zaplanowano w oparciu o dochody wykonane w 

2021 roku (urzędy skarbowe)

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
koszty upomnień

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat
odsetki od nieterminowych wpłat podatków 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw

0270
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 

napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. 

"małpki" szacowanie na podstawie roku 2021

0410 Wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w 

oparciu o wpływy z roku 2020 i 2021

0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z opłaty eksploatacyjnej

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych

dochody z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu, przyjęto w oparciu o liczbę punktów 

sprzedaży oraz wykonanie dochodów w 2021 roku, 

na terenie Gminy Gniezno znajduje się 27 punktów 

sprzedaży alkoholu

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

wpływy z tytułu:                                                                               

1) zajęcie pasa drogowego – 45.000,00 zł

2) opłata planistyczna – 463.000,00 zł

3) opłata adiacencka – 34.000,00 zł

4) umieszczenie urządzeń - 143.000,00 zł 

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
koszty  upomnień

0920 Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat należności

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na 

podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej  Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 

14.10.2021r.   

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto na 

podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i 

Polityki Regionalnej  Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 

14.10.2021r.   

758 Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy 

Gniezno na podstawie pisma Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej   Nr 

ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.   

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy 

Gniezno na podstawie  pisma Ministra Finansów, 

Funduszy i Polityki Regionalnej   Nr 

ST3.4750.31.2021 z dnia 14. 10.2021r.

801 Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

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 

planowane są dochody z wynajmu hal sportowych, 

sal lekcyjnych

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych planowane są dochody z OSE (internet)

0970 Wpływy z różnych dochodów
planowane są dochody z prowizji dla płatnika 

podatku dochodowego

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

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość 

kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-

00 - dotacja na zadania bieżące.

2059

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

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość 

kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-

00 - dotacja na zadania bieżące.

1 121 400,00

1 900,00

75618 854 795,00

50 765,00

9 800,00

105 354,00

90 400,00

685 000,00

30,00

24 200,00

115 312,00

12 554 328,00

75801 10 646 156,00

2 500,00

75621 14 524 220,00

14 408 908,00

10 646 156,00

75807 1 908 172,00

1 908 172,00

21 000,00

950,00

2 280,00

5 246 430,97

80101 4 047 217,62

194 935,20

20 415,74
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6257

Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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

Refundacja poniesionych kosztów za realizację 

projektu RPWP.09.03.03-30-0016/16 „Budowa 

budynku Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zdziechowie 

gm. Gniezno”, w wyniku szczegółowych rozliczeń 

oraz wnikliwej analizy zrealizowanego zadania 

udało się w 2021 roku zakończyc proces dot. 

pozyskania środków.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 91 166,35

0679

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca 

przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wkład własny 

wpłaty od rodziców.

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

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca 

przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - dotacja na 

zadania bieżące.

Przedszkola 

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego

planowane są dochody z opłat za pobyt dzieci w 

przedszkolu:                                                                          

- 21.000,00 zł Przedszkole Szczytniki Duchowne

- 30.000,00 zł Przedszkole Zdziechowa

- 5.800,00 zł Przedszkole Jankowo Dolne

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

planowane dochody z opłat za żywienie w 

zależności od ilości spożywanych posiłków 6,50 zł 

całodzienne, 5,20  zł 2 posiłki, 3,20 zł obiad, szkoła 

5,00 zł :                                                                                                  

- 100.000 zł Przedszkole Szczytniki Duchowne – 

liczba żywionych średnio 160 osób,

- 190.000 zł Przedszkole Zdziechowa liczba 

żywionych średnio 180 osób,

- 70.000 zł Przedszkole Jankowo Dolne liczba 

żywionych 140 osób

0830 Wpływy z usług

planowane dochody z opłat za ucznia z innej gminy, 

uczęszczającego do przedszkola prowadzonego 

przez Gminę 

0970 Wpływy z różnych dochodów
planowane są dochody uzyskane jako prowizja dla 

płatnika podatku dochodowego

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

dotacja celowa na dofinansowanie zadań w 

zakresie wychowania przedszkolnego na 2022 rok  

została przyjęta do planu w wysokości z roku 2021. 

Wysokość dotacji zostanie zmieniona po 

otrzymaniu informacji od Wojewody Welkopolskiego

Stołówki szkolne i przedszkolne

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania

 przedszkolnego

planowane dochody z opłat za pobyt w SP 

Goślinowo i SP Zdziechowa (filia Modliszewko)

0670

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 

jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego

planowane dochody z opłaty za posiłki w SP 

Goślinowo i  SP Zdziechowa 

852 Pomoc społeczna

W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone  i na 

zadania własne  na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego  Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 

23.10.2020r. 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 

w centrum integracji społecznej

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacje celowe przekazane  z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań  bieżących gmin na 

podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na  

ubezpieczenie emerytalne i rentowe  na podstawie 

pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

Zasiłki stałe

3 807 636,68

4 500,00

85213 9 072,00

9 072,00

85214 29 400,00

56 800,00

360 000,00

80104 983 547,00

80103

2 352,00

88 814,35

29 400,00

85216 94 489,00

188 200,00

500,00

378 047,00

80148 124 500,00

120 000,00

642 180,82
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2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

dotacja na zasiłki stałe  na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 

dnia 22 października 2021r.

Ośrodki pomocy społecznej

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

dotacja na  utrzymanie  GOPS  na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 

dnia 22 października 2021r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze

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

dotacja na zadania zlecone – usługi opiekuńcze  na 

podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-

I.3110.6.2021.2 z dnia 22 października 2021r.

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

dochody z realizacji zadań  zleconych 

Pozostała działalność

2007

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w

paragrafie 205

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w 

Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-

0089/19 - dotacja na zadania bieżące dla partnera 

projektu.

2009

Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3

oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w

ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w

paragrafie 205

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w 

Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-

0089/19 - dotacja na zadania bieżące dla partnera 

projektu.

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

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w 

Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-

0089/19 - dotacja na zadania bieżące.

2059

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

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach 

WRPO na lata 2014-2020 pn. „ Aktywny senior w 

Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-

0089/19 - dotacja na zadania bieżące.

855 Rodzina

W dziale przyjęto dotacje na zadania zlecone  i na 

zadania własne  na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego  Nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 

23.10.2020r. 

Świadczenie wychowawcze

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zleconegminom (związkom gmin, związkom 

powiatowo-gminnym), związane z świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 

zlecone gminom związane z realizacją  świadczenia 

wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowywaniu dzieci  na podstawie pisma 

Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z 

dnia 22 październia 2021r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminom 

ustawami  na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 

październia 2021r.

2360

Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

dochody z realizacji zadań zleconych szacowanie 

na podstawie roku 2021 

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

10 769 334,37

4 723,96

288 073,31

94 489,00

42 961,72

31 675,83

26 600,00

85501 6 507 476,00

35 965,00

85228 105 820,00

103 680,00

2 140,00

6 507 476,00

85502 3 738 274,00

85295 367 434,82

85219 35 965,00

85513 31 822,00

3 711 674,00
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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

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej  oraz innych zadań zleconych gminom 

ustawami  na podstawie pisma Wojewody 

Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 z dnia 22 

październia 2021r.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

0830 Wpływy z usług
wpływy z opłat za korzystanie ze żłobka oraz za 

wyżywienie dzieci do lat 3

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

Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące 

realizacji Umowy  nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 

pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno 

wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 

data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - dotacja na bieżące 

funkcjonowanie żłobka.

2059

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

Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie 

Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące 

realizacji Umowy  nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 

pn. "Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno 

wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 

data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - dotacja na bieżące 

funkcjonowanie żłobka.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka odpadami komunalnymi

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw

wpłaty z tytułu  gospodarki odpadami komunalnymi 

do przeliczenia wykorzystano: opłatę naliczoną za 

12/2021-324.129,00 zł. x 12 m-cy = 3.889.548,00 zł. 

+ domki letniskowe 15.015,00 zł.

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
wpływy z tyt. kosztów upomnień 

0910
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat

odsetki od nieterminowych wpłat za wywóz 

odpadów 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

0690 Wpływy z różnych opłat

wpływy z tytułu opłat i kar związanych z 

korzystaniem ze środowiska, dochody ustalono 

biorąc pod uwagę rok 2021

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

0640
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 

komorniczej i kosztów upomnień
wpływy z różnych opłat

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

wpływy za wynajem świetlic (17 obiektów) dochody 

ustalono biorąc pod uwagę wpływy z 2021 roku

0830 Wpływy z usług opłaty za media 

0920 Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat

49 000,00

Razem: 62 807 660,00

100,00

100,00

50 000,00

17 000,00

1 400 000,51

67 200,00

92109 67 200,00

11 731,00

3 630,00

90019 1 400 000,51

5 319 924,51

90002 3 919 924,00

3 904 563,00

31 822,00

85516 491 762,37

396 170,43

46 591,94
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Łączne dochody zaplanowane na 2022 rok wynoszą  62.807.660,00 zł z tego dochody bieżące wynoszą 58.200.023,32 zł dochody majątkowe wynoszą  

4.607.636,68 zł  i dotyczą wpływów ze sprzedaży działek w skład których wchodzą działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Jankowie Dolnym 

(szacowanie na podstawie roku 2021) oraz refundacja poniesionych kosztów za budowę budynku szkolnego (Zdziechowa).

Do budżetu przyjęto  dotacje na zadania zlecone,  które wynoszą łącznie 10.427.911,00 zł 

z czego największa dotyczy  świadczenia wychowawczego  -  6.507.476,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone stanowią  16,60 % ogólnych dochodów.

Dotacje na zadania  własne wynoszą 1.661.335,48 zł (w tym UE)  i stanowią 2,65 % dochodów.

Łącznie dotacje  stanowią  19,25  % ogólnej kwoty dochodów  budżetu.

Kwoty dotacji przyjęto zgodne z pismem Nr FB-I-3110.6.2021.2 z dnia 22.10.2021r. oraz z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Koninie  Nr DKN-3112-

9/21 z dnia 21.10.2021r. 

Kwoty części subwencji oraz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów pismem Nr 

ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r.                                                                                                                                                                                         

Zaplanowane dochody wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco: Subwencje ogólną przyjęto do budżetu na podstawie pisma MF w wysokości 

10.646.156,00 zł  co stanowi  16,95  % zaplanowanych dochodów.

Dochody z podatków lokalnych przyjęto na podstawie  Uchwał  Rady Gminy Gniezno  z dnia  26.10.2020r.  oraz wykonania w roku 2020 i 2021.

W zaplanowanych dochodach kwotę 5.246.430,97 zł stanowią dochody realizowane przez jednostki oświatowe Gminy i dotyczą  opłat za żywienie dzieci w 

przedszkolach, szkołach oraz 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 - EFS Umowa o 

dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.02-30-0002/19-00.

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-

30-0028/19-00 oraz pozostałe kwota 810.197,19 zł

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. „Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19, 

WRPO  na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 6: Rynek pracy

Działanie 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Projekt: pn. „Pierwszy publiczny żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców” (Środki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-2020 w 

ramach EFS.
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Dział Paragraf Wartość Uzasadnienie

010 1 460 669,73

20 000,00

2830 20 000,00
dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych zgodnie z wnioskiem z dnia 

17.09.2021r. Gminnej Spółki Wodnej - dotacja celowa

23 690,78

2850 23 690,78
2% podatku rolnego przekazywanego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej po każdej 

racie podatku rolnego

1 415 728,95

4520 100,00
wydatek z tyt. umieszczenia sieci wodociągowej w pasie drogowym opłata na 

rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Gnieźnie

6050 1 415 628,95
budowa sieci wodociągowych na terenie  Gminy Gniezno - zgodnie z 

załącznikiem majątkowym (20.000,00 zł fundusz sołecki wg załącznika)

1 250,00

4300 1 250,00 usługa dot.  przystani kajakowej "Belnik" - fundusz sołecki

600 7 339 872,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 120 000,00

2710 120 000,00

Dotacja - Projekt Poznańskiej Kolei Metropolitarnej – rozwój publicznego

transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej

Poznań Główny – Mogilno na lata 2021 -2023

1 066 235,00

2310 683 915,00

683.915,00 zł - środki na utrzymanie linii autobusowych na terenie Gminy 

Gniezno przez   MPK  na podstawie zawartego z Miastem Gniezno 

porozumienia na podstawie pisma Nr 37/D/243/2020 z dnia 29.09.2021 r 

planowana liczba wozokilometrów 115 058 km  

4300 382 320,00 środki na przewozy pasażerskie na terenie Gminy Gniezno

3 508,17

4510 3 508,17 opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji 

1 315,50

4520 1 315,50 opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji 

368 135,71

4520 12 135,71 opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie otrzymanych decyzji 

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 000,00

środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg powiatowych - 

zgodnie z załącznikiem majątkowym (36.000,00 zł z funduszu sołeckiego 

wg załącznika) 

6300 200 000,00
Dotacja celowa dla Powiatu Gnieźnieńskiego na remont nakładki 

bitumicznej - droga powiatowa nr 2216P w miejscowości Obórka

5 238 094,53

4170 300,00 wynagrodzenia bezosobowe (300,00 zł z funduszu sołeckiego wg załącznika)

4210 81 600,00

20.000,00 zł - zakup kruszonego gruzu betonowego oraz piasku na drogi, 

wiaty, osprzęt do utrzymania, 10.000,00 zł - zakup znaków drogowych  

30.000,00 zł - odwodnienie, (21.600,00 zł z funduszu sołeckiego wg 

załącznika)

4270 630 000,00

40.000,00 zł - odwodnienie przy drogach budowa, remont lub 

utrzymanie,350.000,00 zł - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych, 

200.000,00 zł - nakładki bitumiczne, chodniki,  środki na remont dróg 

gminnych, chodników  i naprawy przystanków, 40.000,00 zł - naprawa 

poboczy utwardzonych                  

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

60016

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie

własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenia bezosobowe

Drogi publiczne gminne

Transport i łączność

60004 Lokalny transport zbiorowy

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

60014 Drogi publiczne powiatowe

01095 Pozostała działalność 

Rozdział Treść

Rolnictwo i łowiectwo

WYDATKI

Łączna kwota zaplanowanych wydatków wynosi 62.505.634,00 zł, w tym wydatki majątkowe wynoszą  7.953.993,92 zł z tego na  inwestycję - Budowa budynku 

szkolno-przedszkolnego w Jankowie Dolnym kwota 1.000.000,00 zł .   Wydatki bieżące zamykają się kwotą  54.551.640,08 zł.

Planując wydatki wzięto pod uwagę zadania, które częściowo zrealizowano w 2021 r., zadania proponowane do realizacji w 2022 r. oraz                                 

PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE

• Średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,3 %

• Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej, stanowiące podstawę do naliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 

rok

2022, które wynosić będzie 4.434,58 zł

• Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 r, które będzie wynosić 3.010,00 zł brutto oznacza to wzrost o 210,00 zł, czyli o 7,5 % w stosunku do 2021 r

• Stawka godzinowa, która wyniesie 19,70 zł

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2022 r. 

W podanych poniżej kwotach znajdują się wydatki, które będą realizowane  w 2022 r. z funduszu sołeckiego w łącznej wysokości   983.429,85 zł.  

Zadania przyjęte do realizacji z funduszu sołeckiego są przedstawione w odrębnym załączniku.

Wydatki według działów przedstawiają się następująco:

01008 Melioracje wodne

Infrastruktura wodociągowa wsi

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych

01043

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

01030 Izby rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Opłaty na rzecz budżetu Państwa

Drogi publiczne wojewódzkie60013

Zakup usług remontowych
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4300 1 141 964,59

środki na bieżące utrzymanie dróg tj. 100.000,00 zł - akcja zima, 500.000,00 

zł usługi równiarką,remont dróg gruntowych i tłuczniowych, 100.000,00 zł - 

montaż oznakowania pionowego i poziomego,30.000,00 zł - odwodnienie - 

usługa utrzymania,100.000,00 zł -  ścinka poboczy oraz naprawa poboczy 

utwardzonych, 70.000,00 zł - wykszanie pasa drogowego - trawy i odrosty 

(dwa razy w roku),90.000,00 zł - pozostałe (wiaty, projekty drogowe, projekty 

zmiany organizacji ruchu, osprzęt do utrzymania, ekspertyzy, przeglądy, 

badania natężenia ruchu), 60.000,00 zł - geodeta - mapy, wznowienia itp. , 

100.000,00 zł - nasadzenie drzew przy drogach, (41.964,59 zł z funduszu 

sołeckiego)

4430 2 000,00 opłaty z tytułu ubezpieczenia OC zarządcy dróg publicznych

4520 200,00 opłacenie należności za zajęcie pasa drogowego

6050 3 382 029,94

środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg gminnych i chodników 

- zgodnie z załącznikiem majątkowym ( 90.802,54 zł z funduszu sołeckiego 

)

Drogi wewnętrzne 500 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00

środki przeznaczone na dokumentację i budowę dróg wewnętrznych  - 

zgodnie z załącznikiem majątkowym

Pozostała działalność 42 583,09

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 583,09

środki przeznaczone na dokumentację i budowę ścieżki rowerowej  - 

zgodnie z załącznikiem majątkowym ( 42.583,09 zł z funduszu sołeckiego )

630 50 000,00

50 000,00

2360 50 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

700 601 000,00

571 000,00

4210 40 000,00
zakup materiałów do bieżących napraw w domach komunalnych, zakup 

paliwa i części  do kosiarek, zakup środków chemicznych

4260 8 000,00 wydatki na zakup energii, wody dla domów komunalnych

4270 40 000,00
środki na remont domów komunalnych, usługi remontowe 

4300 200 000,00
utrzymanie bieżące domów komunalnych, opłaty za wypisy i wyrysy z 

rejestrów gruntów, kopie map (1.000,00 zł z funduszu sołeckiego)

4590 280 000,00
wydatki dotyczące wypłat odszkodowań za przejęte grunty pod drogi 

publiczne od osób fizycznych przez Gminę Gniezno

4610 3 000,00 koszty postępowania sądowego i postępowań komorniczych

30 000,00

4600 30 000,00 odszkodowania wypłacane za niedostarczenie lokalu socjalnego 

710 235 000,00

235 000,00

4170 9 300,00
wynagrodzenia wypłacane za opinie członków komisji urbanistyczno-

architektonicznej w zakresie planowania przestrzennego

4300 225 700,00

wydatki na opracowanie projektów planów zagospodarowania 

przestrzennego i projektów decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu, usługi wykonania kopii map wielkoformatowych, 

wypisów z rejestru gruntów, ogłoszenia prasowe oraz innych dokumentów 

do realizacji zadań z zakresu planowania w tym 88.000,00 zł na studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

750 7 145 465,14

70 854,00

4010 59 267,25 wynagrodzenia dwóch etatów administracji rządowej

4110 10 134,70 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 1 452,05 składki na Fundusz Pracy

396 514,00

3030 386 514,00
wydatki na wypłaty diet radnych oraz na delegacje radnych

4210 5 000,00
wydatki na zakup art. spożywczych na sesje i komisje Rady Gminy, zakup 

książek, publikacji

4300 5 000,00
wydatki na organizację sesji wyjazdowych, szkolenia radnych

5 635 628,78

3020 15 000,00
wydatki  związane z BHP, dokształcanie 

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Zakup usług pozostałych

Administracja publiczna

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Działalność usługowa

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

70095

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 63003

Turystyka 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

Różne opłaty i składki

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz 

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Pozostala działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług pozostałych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

60095

Zakup energii

60017

75011 Urzędy wojewódzkie

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych
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4010 3 320 680,00

wynagrodzenie dla pracowników Urzędu 39,38 etaty w tym na zatrudnienie 

1 etat - pracownik zamówienia publiczne,0,5 etatu - pracownik Biura Rady 

zaplanowano 3 nagrody jubileuszowe, nagrody 6 % od funduszu  płac, 

podwyżka 80 % zgodnie z obowiązujacymi przepisami Wójt Gminy 

Gniezno, podwyżka 15% pracownicy

4040 222 978,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka)

4110 579 791,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 81 356,94 składki na Fundusz Pracy

4140 9 000,00 wydatki na zapłatę składek PFRON

4170 47 500,00
wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o 

dzieło

4210 125 015,22

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu tj. 

zakup specjalistycznych publikacji, materiały biurowe i kancelaryjne, tusze i 

tonery do drukarek, zakup druków, zakup materiałów do drobnych napraw w 

pomieszczeniach Urzędu, zakup wyposażenia biurowego (niszczarki, 

krzesła biurowe) oraz zakup środków czystości, zakup art.spożywczych na 

potrzeby Sekretariatu Urzędu  

4220 10 000,00

zakup cukru, kawy, herbaty na potrzeby Urzędu

4260 98 000,00
wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w budynku 

Urzędu Gminy Gniezno

4270 30 000,00
wydatek związany z konserwacją windy dla niepełnosprawnych oraz bieżącą 

naprawą w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy

4280 8 000,00
wydatki na opłaty za badania wstępne, okresowe oraz kontrolne pracowników 

zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz planem kadrowym

4300 700 000,00

planowane wydatki związane są z opłatą za: usługi pocztowe, prowizje 

bankowe, usługa sprzątania Urzędu, usługa prawnicza, monitoring budynku 

Urzędu,  usługa audytu wewnętrznego, przedłużenie podpisu 

elektronicznego, usługę wywozu odpadów z konteneru przy Urzędzie, 

rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego, utrzymanie domen, program 

antywirusowy, system informacji prawnej, kompleksowa obsługa urządzeń 

wielofunkcyjnych, Nice-Town - program, utrzymanie samochodu 

służbowego itp. 

4360 40 000,00
zaplanowany wydatek dotyczy opłaty za telefony komórkowe, stacjonarne i 

dostęp do internetu

4410 25 000,00
wydatek związany jest z opłatą za podróże służbowe oraz ryczałty 

samochodowe pracowników Urzędu

4430 170 000,00

wydatek związany z ubezpieczeniem budynku i wyposażenia Urzędu oraz 

majątku Gminy Gniezno , składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem 

jest Gmina Gniezno (Trakt Piastów, WOKiS), opłaty za wpisy do ksiąg 

wieczystych

4440 61 307,62
odpis zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych

4520 7 000,00
wydatek dotyczy opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem 

Urzędu Gminy Gniezno 

4610 10 000,00
planowany wydatek związany jest z opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy 

Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów

4700 20 000,00

planowany wydatek związany jest z kosztami za udział pracowników w 

szkoleniach 

4710 5 000,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

6050 50 000,00
rozszerzenie pakietu systemów finansowo- księgowych i kadrowych (w tym portal 

budżetowy, portal pracowniczy)

190 000,00

4170 3 500,00
wydatek związany z zapłatą wynagrodzenia od umów zlecenia i umów o 

dzieło 

4210 53 400,00

wydatki przeznaczone na zorganizowanie wydarzeń promocyjnych Gminy - 

zakup  folderów, zakupy związane z organizacją uroczystości obchodów i 

rocznic w ramach funduszy sołeckich ( 3.400,00 zł z funduszu sołeckiego)

4300 133 100,00

wydatki planowane na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń 

promocyjnych na terenie Gminy Gniezno, wykonanie gadżetów reklamowych, 

udział w publikacjach wykonywanych przez podmioty zewnętrzne, udział we 

wszelkiego rodzaju akcjach , targach i wystawach , organizacja uroczystych 

obchodów i rocznic, organizacja rekonstrukcji historycznych ( 3.100,00 zł z 

funduszu sołeckiego)

669 969,00

3020 4 500,00 wydatki na deputaty przysługujące pracownikom

4010 484 004,00 wydatki na wynagrodzenia dla 5,5 etatu pracowników administracyjnych 

4040 31 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 8,5% 

wynagrodzenia

4110 81 500,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 9 050,00 składki na Fundusz Pracy

4210 10 000,00
wydatki na zakup   materiałów biurowych, wydawnictw, tonerów do drukarek 

oraz drobnego sprzętu

4270 2 000,00 wydatki na naprawę i konserwację sprzętu

4280 1 500,00 wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi

4300 20 590,00

wydatki związane z opłatami prowizji bankowych, opłaty gwarancyjne za 

programy  komputerowe, opłaty za dostęp do Portalu Finansowo-

Księgowego i Prawa Oświatowego

4360 3 500,00 wydatki z tytułu opłat za usługi telekomunikacyjne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup środków żywności

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Zakup usług pozostałych

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
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4410 3 000,00
wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałt samochodowy  

przyznany dla 3 osób

4440 9 564,00 odpisy na ZFŚS 

4700 2 500,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników

4710 7 261,00 wydatki związane z wpłatami na PPK naliczone 1,5%

182 499,36

3030 172 565,00 planowany wydatek związany jest z wypłatą kwartalnych diet dla 31 sołtysów

4210 1 000,00
zakup  materiałów i wyposażenia, w tym m.in.: kwiaty, puchary , grawertony 

itp.

4300 3 000,00
wydatki przeznaczone na ogłoszenia w prasie (np. kondolencje), artykuły 

sponsorowane na stronach interenetowych

4430 250,00 wydatek związany z ubezpieczeniem NNW sołtysów

4440 5 684,36
wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych (20 emerytów) - odpis

751 2 405,00

2 405,00

4110 358,22 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 48,95 składki na Fundusz Pracy

4170 1 997,83
wydatek związany z wynagrodzeniem dla pracownika odpowiedzialnego za 

prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców

754 645 470,00

463 470,00

2820 12 000,00

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych 

do realizacji Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy 

Gniezno

3030 100 000,00

wypłata ekwiwalentu strażakom za udział w działaniach ratowniczych i 

szkoleniach - ekwiwalent stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu 

wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka OSP 

uczestniczącego w działaniach ratowniczych lub szkoleniu, w postaci czasu, 

wysiłku, zdrowia.

4110 1 150,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4170 20 000,00
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia m.in. dla mechaników pojazdów 

strażackich 

4210 117 000,00
zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in. paliwa, wyposażenia dla OSP, 

części samochodowych ( 29.000,00 zł z funduszu sołeckiego )

4260 35 000,00
wydatki na zapłatę za energię elektryczną, gaz oraz wodę zużytą w 

Remizach Strażackich na terenie Gminy Gniezno

4270 76 000,00
wydatki z przeznaczeniem na remont samochodów i sprzętu Ochotniczych 

Straży Pożarnych

4280 15 000,00 wydatki na badania okresowe członków Ochotniczych Straży Pożarnych

4300 60 200,00
bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, przeglądy techniczne, 

konserwacje

4360 2 500,00 opłaty telefonii mobilnej i stacjonarnej (smsy alarmowe)

4430 20 600,00

wydatki z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodów, sprzętu i 

członków OSP, opłaty za wymiane dowodów rejestracyjnych pojazdow 

strażackich

4480 4 000,00 wydatki na zapłatę podatku od nieruchomości

4500 20,00 wydatki na zapłatę podatku rolnego

180 000,00

4810 180 000,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe

2 000,00

4210 1 000,00 zakup materiałów dla OSP niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

4300 1 000,00 zakup usług niezwiązanych z akcjami ratunkowymi

757 572 000,00

572 000,00

8110 572 000,00 wydatek dotyczący zapłaty odseteki od zaciągniętych kredytów 

758 204 520,00

520,00

4530 520,00 opłata za podatek od towarów i usług VAT

204 000,00

4810 204 000,00
środki na rezerwę ogólną

75095 Pozostała działalność

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wynagrodzenia bezosobowe

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup energii

Składki na ubezpieczenia społeczne

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Zakup usług pozostałych

Zakup materiałów i wyposażenia

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Różne opłaty i składki

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 

ochrony prawa

Składki na ubezpieczenia społeczne

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Różne opłaty i składki

Zakup usług remontowych

Podatek od nieruchomości

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego

75421 Zarządzanie kryzysowe

Rezerwy

75495 Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Obsługa długu publicznego

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 

oraz innych zobowiązań jednostek samorządu 

terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i 

pożyczki

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 

zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego 

kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia

75814 Różne rozliczenia finansowe

Podatek od towarów i usług (VAT).

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy
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801 22 990 074,03

11 693 367,68

3020 466 303,00

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych  

poborów nauczycieli na rok 2022, deputaty przysługujące pracownikom  

oraz , ekwiwalent za pranie odzieży  roboczej , oraz   dodatki  wiejskie dla 

104  nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:

	- Szczytniki Duchowe 175.285,00 zł

- Jankowo Dolne - 109.900,00 zł

- Zdziechowa - 118.430,00 zł

	- Goślinowo - 62.688,00 zł  

4010 998 974,72

wynagrodzenia  dla  19 etatów  pracowników obsługi w tym: 3 nagrody  

jubileuszowe  za 40 lat pracy w wysokości 300% , 2 nagrody jubileuszowe 

za 35 lat pracy 200% ,1 nagroda   jubileuszowych  za 30 lat pracy w 

wysokości 150 % w, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokości 

100 %: 

- Szczytniki Duchowne 264.632,00 zł

- Jankowo Dolne - 255.674,00 zł

- Zdziechowa - 389.996,00 zł

- Goślinowo - 88.672,72 zł  

4040 65 700,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 

2021:

- Szczytniki Duchowne - 16.000,00 zł

- Jankowo Dolne - 15.000,00 zł

- Zdziechowa - 28.200,00 zł

- Goślinowo - 6.500,00 zł  

4110 1 410 617,00

ubezpieczenia społeczne w wysokości 17 ,15% od wynagrodzeń  

osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego , oraz  dodatków 

wiejskich:

- Szczytniki Duchowne - 498.216,00 zł

- Jankowo Dolne - 348.000,00 zł

- Zdziechowa - 383.801,00 zł

- Goślinowo - 180.600,00 zł 

4117 15 186,39

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - składki na 

ubezpieczenia społeczne.

4119 1 590,49

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - składki na 

ubezpieczenia społeczne.

4120 177 000,00

fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatków wiejskich :

- Szczytniki Duchowne - 63.000,00 zł

- Jankowo Dolne - 44.000,00 zł

- Zdziechowa - 47.000,00 zł

- Goślinowo - 23.000,00 zł  	

4127 2 175,82

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - składki na Fundusz 

Pracy.

4129 227,88

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - składki na Fundusz 

Pracy.

4170 19 500,00

wynagrodzenia bezosobowe:

- Jankowo Dolne - 7.000,00 zł

- Zdziechowa - 4.500,00 zł

- Goślinowo - 8.000,00 zł  

4177 Wynagrodzenia bezosobowe 34 759,60

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na umowę 

zlecenie dla koordynatora projektu.

4179 3 640,40

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na umowę 

zlecenie dla koordynatora projektu.

4210 100 000,00

wydatki na zakup opału dla szkół, środków  czystości, zakup materiałów do 

wykonania drobnych remontów we własnym zakresie, materiałów biurowych, 

oraz tonery i inne akcesoria komputerowe, komputerów, ławek na boisko 

szkolne , sprzętu i wyposażenia oraz uzupełnienie niezbędnych mebli do 

klas 

4240 10 000,00

wydatki na zakup pomocy dydaktycznych oraz map i książek do bibliotek 

szkolnych oraz komputerów dla uczniów (wymiana zużytych):                                              

- Szczytniki Duchowne - 2.500,00 zł

- Jankowo Dolne - 2.500,00 zł

- Zdziechowa - 2.500,00 zł

- Goślinowo - 2.500,00 zł  

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 069,11

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na zakup 

materiałów dydaktycznych.

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup środków dydaktycznych i książek
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4249 530,89

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na zakup 

materiałów dydaktycznych.

4260 424 200,00

wydatki na energię elektryczną, dostawę gazu  i wody do szkół :

- Szczytniki Duchowne - 80.000,00 zł

- Jankowo Dolne - 45.000,00 zł

- Zdziechowa - 249.200,00 zł

- Goślinowo - 50.000,00 zł  

4270 191 000,00

wydatki związane z remontami w szkołach a w szczególności:

- w SP Szczytniki Duchowne - 121.000,00 zł : w tym m.in.  wymiana 

oświetlenia w szkole i na sali gimnastycznej, malowanie sali gimnastycznej, 

remont stołówki, malowanie korytarzy, malowanie klas,bieżące naprawy 

oraz konserwacja  sieci informatycznej oraz sprzętu szkolnego.

 - w SP Zdziechowa- 50.000,00 zł :  konserwacja dzwigu i kotłowni.

 - w SP Jankowo Dolne – 11.000,00 zł : malowanie elewacji zewnętrznej.

- w SP Goślinowo – 9.000,00 zł  :   naprawa sieci monitoringu, konserwacje.

4280 12 400,00

wydatki związane z okresowymi badaniami lekarskimi:                                                                                                     

- Jankowo Dolne - 4.000,00 zł

- Zdziechowa - 2.500,00 zł

- Goślinowo - 900,00 zł                                                                                           

- Szczytniki Duchowne - 5.000,00 zł

4300 289 320,00

189.320,00 zł - wydatki związane  z utrzymaniem szkół a w szczególności: 

wywóz nieczystości płynnych i stałych, usługi montażowe, przeglądy 

techniczne kotłów co, placów zabaw i budynków , usługi  kominiarskie i 

p/pożarowe, ,prowizje bankowe, nadzór RODO,  inne pozostałe usługi :

- Szczytniki Duchowne - 57.640,00 zł

- Jankowo Dolne - 50.590,00 zł

- Zdziechowa - 57.690,00 zł

- Goślinowo - 23.400,00 zł                                                                                            

100.000,00 zł - rozbiórka istniejącego budynku - Szkoła Podstawowa w 

Goślinowie (budynek gospodarczy)

4307 42 010,23

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na dojazd 

uczniów na zajęcia, koszty wyjazdów edukacyjnych.

4309 4 399,77

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na dojazd 

uczniów na zajęcia, koszty wyjazdów edukacyjnych.

4360 16 000,00 wydatki związane z opłatami za usługi telekomunikacyjne w  szkołach

4410 11 900,00
wydatki związane z wyjazdami służbowymi oraz ryczałtami samochodowymi

4430 1 400,00
wydatki związane  z opłatami  za ubezpieczenie  OC na terenie szkoły i 

wokół szkoły

4440 323 195,00

odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1555,26 zł  

na 1 etat obsługowy oraz 110%  stawki bazowej  tj.3.028,21 zł pomnożonej 

przez etaty nauczycielskie:

- Szczytniki Duchowne - 110.081,00 zł

- Jankowo Dolne - 75.094,00 zł

- Zdziechowa - 90.270,00 zł

- Goślinowo - 47.750,00 zł  

4700 9 500,00 wydatki na szkolenie pracowników

4707 6 924,76

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na szkolenia 

dla kadry pedagogicznej.

4709 725,24

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na szkolenia 

dla kadry pedagogicznej.

4710 14 300,00

wydatki na PPK - wydatki jednorazowe:                                                                         

- Szczytniki Duchowne - 4.000,00 zł

- Jankowo Dolne - 6.500,00 zł

- Zdziechowa - 800,00 zł

- Goślinowo - 3.000,00 zł  

4790 6 366 995,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 97 etatów nauczycieli w tym: 2 

nagrody jubileuszowe za 40 lat pracy w wysokości 250%, 1 nagroda 

jubileuszowa za 35 lat pracy 200%, 1 nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy 

w wysokosci 150%, 2 nagrody jubileuszowe za 25 lat pracy w wysokosci 

100% , 2 nagrody jubileuszowe za 20 lat pracy, nie zaplanowano podwyżek 

wynagrodzeń:                         - Szczytniki Duchowne - 2.375.738,00 zł

- Jankowo Dolne - 1.545.923,00 zł

- Zdziechowa - 1.601.484,00 zł

- Goślinowo - 843.850,00 zł  

4797 88 809,29

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na 

wynagrodzenia dla nauczycieli.

4799 9 301,07

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Wyższa jakość kształcenia w szkołach podstawowych Gminy 

Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.02-30-0002/19-00 - wydatki na 

wynagrodzenia dla nauczycieli.

4800 489 450,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% 

wynagrodzeń za rok 2021:                                                                                            

- Szczytniki Duchowne - 180.000,00 zł

- Jankowo Dolne - 119.300,00 zł

- Zdziechowa - 121.800,00 zł

- Goślinowo - 68.350,00 zł  

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Zakup środków dydaktycznych i książek

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
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6050 80 262,02

18.000,00 zł - wiata rowerowa - Szczytniki Duchowne, 50.000,00 zł - 

wyrównanie terenu pod parking szkolny Szkoła Podstawowa w Zdziechowie                   

( 12.262,02 zł z funduszu sołeckiego )

799 872,35

3020 28 220,00

zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na 

rok 2022 deputaty przysługujące pracownikom,  dodatki wiejskie dla 6 

nauczycieli w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:

- Szczytniki Duchowne - 13.830,00 zł

- Zdziechowa - 10.039,00 zł

- Goślinowo - 4.351,00 zł  

4010 101 396,00

wynagrodzenia  dla 2 etatów  obsługi w tym zaplanowano 15% podwyżki dla 

obsługi

	

4017 11 200,00

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wynagrodzenia.

4040 7 500,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 8,5% od 

wynagrodzeń:

- Szczytniki Duchowne - 7.500,00 zł

4110 89 024,00

wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,15% od wynagrodzeń 

osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków  wiejskich:

- Szczytniki Duchowne - 51.124,00 zł

- Zdziechowa - 26.300,00 zł

- Goślinowo - 11.600,00 zł  	

4117 7 953,08

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej - 

składki.

4120 12 650,00

wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:

- Szczytniki Duchowne - 7.300 zł

- Zdziechowa - 3.800,00 zł

- Goślinowo - 1.550,00 zł 

4127 1 139,48

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wynagrodzenia dla kadry pedagogicznej - 

składki.

4177 18 640,00

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - wynagrodzenie koordynatora projektu.

4210 10 000,00

wydatki na zakup na zakup środków czystości, materiałów biurowych    i 

drobnego sprzętu:

	- Zdziechowa - 5.000,00 zł

	- Goślinowo - 1.000,00 zł

	- Szczytniki Duchowne - 4.000,00 zł

4217 548,51

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - zakupy biurowe.

4240 8 500,00

wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych:

- Zdziechowa - 2.500,00 zł

	- Goślinowo - 2.000,00 zł

	- Szczytniki Duchowne - 4.000,00 zł

4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 15 876,00

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - zakup książek, gier.

4270 20 000,00

wydatki związane z remontami, opierzenie dachu w Mnichowie 

4440 28 103,00

odpisy na ZFŚS w wysokości 1.555,26 dla pracownika obsługi, 3.028,21 zł 

(110% stawki bazowej) pomnożona przez etaty nauczycielskie:

- Zdziechowa - 9.860,00 zł

- Goślinowo - 3.029,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 15.214,00 zł

4710 800,00

wydatki na PPK w wysokości:                                                                                

- Zdziechowa - 400,00 zł

 - Goślinowo - 200,00 zł

 - Szczytniki Duchowne - 200,00 zł

4707
Szkolenia pracowników niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej
500,00

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-

2020 pn. „Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr 

RPWP.08.01.01-30-0028/19-00 - szkolenia.

4790 373 013,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 6 etatów nauczycieli w tym:  1 

nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy 200%,nie zaplanowano podwyżek 

wynagrodzeń:                                                                                                - 

Szczytniki Duchowne - 187.034,00 zł

- Zdziechowa - 132.146,00 zł

- Goślinowo - 53.833,00 zł  

Zakup materiałów i wyposażenia

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup środków dydaktycznych i książek

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Zakup usług remontowych

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli
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4797 35 309,28

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn. 

„Nowe miejsca przedszkolne w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.08.01.01-30-

0028/19-00 - wynagrodzenia.

4800 29 500,00

dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokosci 8,5% 

wynagrodzeń za 2021r:                                                                                                  

- Szczytniki Duchowne - 12.000,00 zł

- Zdziechowa - 12.000,00 zł

- Goślinowo - 5.500,00 zł  

8 581 507,00

3020 139 891,00

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych 

poborów nauczycieli na rok 2022 deputaty przysługujące pracownikom, 

ekwiwalent za pranie odzież roboczej  dodatki wiejskie dla 36 nauczycieli w 

wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:

- Przedszkole Zdziechowa - 78.566,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 35.100,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 26.225,00 zł

4010 1 649 490,00

wynagrodzenia osobowe dla 36,75 etatu nauczycieli i  32,25 etatu    

pracowników obsługi w tym uwzględniono : 1 nagrodę jubileuszową za 40 lat 

pracy w wysokości 250%, 1 za 35 lat 200%  3 nagrody  jubileuszowe za 25 

lat pracy w wysokości 100% 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy w 

wysokości 75% , 1 odprawa emerytalna oraz 9% podwyżkę dla pracowników 

obsługi i administracji: 

- Przedszkole Zdziechowa - 952.046,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 388.366,00 zł                                                                                                             

- Przedszkole Jankowo Dolne - 309.078,00 zł

4040 120 800,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 r w wysokości 8,5% 

wynagrodzenia                                                                                                  

- Przedszkole Zdziechowa - 69.800,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 29.000,00 zł                                                       

- Przedszkole Jankowo Dolne - 22.000,00 zł

4110 635 650,00

wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,15% od wynagrodzeń 

osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:                            

- Przedszkole Zdziechowa - 386.500,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 150.000,00 zł                                                       

- Przedszkole Jankowo Dolne - 99.150,00 zł

4120 86 468,00

wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:                                                 

- Przedszkole Zdziechowa - 51.600,000 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 20.788,00 zł                                                       

- Przedszkole Jankowo Dolne - 14.080,00 zł

4210 113 500,00

wydatki na zakup sprzętu kuchennego , uzupełnienie materiałów  

wyposażenia oraz naczyń , środki czystości, artykuły papiernicze, biurowe:                                          

- Przedszkole Zdziechowa - 63.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 29.500,00 zł                                                       

- Przedszkole Jankowo Dolne - 21.000,00 zł

4220 360 000,00

wydatki na zakup żywności w tym:

- Przedszkole Zdziechowa- 190.000,00 zł dla   180 (przedszkole + szkoła) 

średnio żywionych przy stawce 6,50 zł, 5,20 zł i 3,20 zł, 5,00  zł w 

zależności od ilości posiłków, 

- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 100.000,00 zł dla 160 (przedszkole + 

szkoła)  średnio żywionych przy stawce 6,50 zł, 5,20 zł   i 3,20 zł, 5,00 zł  w 

zależności od ilości posiłków,

-Przedszkole Jankowo Dolne – 70.000,00 zł dla 140 (przedszkole + szkoła) 

średnio żywionych przy stawce 6,50 zł, 5,20 zł, 3,20 zł i 5,00 zł w zależności 

od ilości posiłków  

4240 31 000,00

wydatki na zakup pomocy dydaktycznych: 

- Przedszkole Zdziechowa – 15.000,00 zł                                                                                                               

- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 6.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 10.000,00 zł

4260 140 000,00

wydatki  na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej, wody :

- Przedszkole Zdziechowa – 75.000,00 zł                                                                                                               

- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 40.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 25.000,00 zł

4270 77 000,00
wydatki związane z remontem elewacji budynku w Pyszczynie, remont 

posadzki Obora, remont pieca, malowanie, konserwacje

4280 11 000,00

wydatki na związane z okresowymi badaniami lekarskimi:

- Przedszkole Zdziechowa - 8.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki - 1.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo - 2.000,00 zł

4300 84 470,00

wydatki  związane z utrzymaniem przedszkola a w szczególności: wywóz 

nieczystości płynnych i stałych, usługi p/poż, usługi wymiany lamp, 

wykonanie szafek ze stali 5,5m, niezbędnie przeglądy techniczne, opłaty 

prowizyjne oraz inne usługi:                                                                                                                  

- Przedszkole Zdziechowa – 40.870,00 zł                                                                                                               

- Przedszkole Szczytniki Duchowne – 29.200,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 14.400,00 zł

4330 2 000 000,00
wydatki na pokrycie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Gminy 

Gniezno a uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez inne JST

4360 5 500,00
wydatki związane z opłatami  telekomunikacyjnymi, Przedszkole 

Zdziechowa 5.500,00 zł

4410 22 700,00

wydatki na podróże służbowe, oraz przyznane ryczałty samochodowe:                       

- Przedszkole Zdziechowa - 8.700,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 10.000,00 zł 

- Przedszkole Jankowo Dolne - 4.000,00 zł

4440 150 455,00

odpisy na ZFŚS w wysokości 1.550,26 na 1 etat obsługi oraz 3.028,21 zł  

(stawka bazowa pomnożona przez 110%) na 1 etat nauczycielski:

- Przedszkole Zdziechowa - 89.310,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 33.673,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 27.472,00 zł

80104 Przedszkola

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Zakup środków żywności

Zakup środków dydaktycznych i książek

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

Zakup materiałów i wyposażenia
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4700 3 000,00

wydatki na szkolenie pracowników:

 - Przedszkole Zdziechowa - 3.000,00 zł

4710 7 300,00

wydatki na PPK w wysokości:                                                                                

- Przedszkole Zdziechowa - 4.000,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 300,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 3.000,00 zł

4790 1 728 033,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 29,98 etatów nauczycieli w tym:  1 

nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy w wysokosci 200%,1 nagroda 

jubileuszowa za 25 lat pracy w wysokosci 100%, 1 nagroda jubileuszowa za 

20 lat pracy w wysokosci 75%nie zaplanowano podwyżek wynagrodzeń:                                                         

- Przedszkole Zdziechowa - 1.072.050,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 398.074,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 257.909,00 zł

4800 190 250,00

dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokosci 8,5% 

wynagrodzeń za 2021r:                                                                                                  

- Przedszkole Zdziechowa - 140.250,00 zł

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 29.000,00 zł

- Przedszkole Jankowo Dolne - 21.000,00 zł

6050 1 025 000,00

kwota 25.000,00 zł - przygotowanie programu PFU - rozwój infrastruktury 

oświatowej w Gminie Gniezno - budowa przedszkola Szczytniki Duchowne, 

750.000,00 zł - wyposażenie Przedszkola w Jankowie Dolnym (kuchnia, meble), 

250.000,00 zł - zakup paneli słonecznych dla nowowybudowanego Przedszkola 

w Jankowie Dolnym wg. załącznika majątkowego 

538 588,00

3020 37 355,00

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych 

poborów nauczycieli na rok 2022 deputaty przysługujące pracownikom, 

ekwiwalent za pranie odzież roboczej  dodatki wiejskie dla 7 nauczycieli w 

wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego:

-Zdziechowa - 7.235,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 18.470,00 zł

- Jankowo Dolne - 6.875,00 zł                                                                               

- Goślinowo - 4.775,00 zł 

4110 71 980,00

wydatki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,10% od wynagrodzeń 

osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:                            

- Zdziechowa - 15.800,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 32.000,00 zł                                                                                   

- Jankowo Dolne - 15.500,00 zł                                                                                     

- Goślinowo - 8.680,00 zł

4120 10 345,00

wydatki na fundusz pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych, 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków wiejskich:                                                 

- Zdziechowa - 2.300,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 4.560,00 zł                                                                              

- Jankowo Dolne - 2.300,00 zł                                                                                     

- Goślinowo - 1.185,00 zł

4210 10 500,00

wydatki na zakup środków czystości, artykuły papiernicze, biurowe:                                          

- Zdziechowa - 3.000,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 4.000,00 zł                                                                            

- Jankowo Dolne - 2.000,00 zł                                                                                     

- Goślinowo - 1.500,00 zł

4440 21 200,00

odpisy na ZFŚS w wysokości  3.028,21 zł  (stawka bazowa pomnożona 

przez 110%) na 1 etat nauczycielski:

- Zdziechowa - 4.543,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 9.085,00 zł                                                                                              

- Jankowo Dolne - 4.543,00 zł                                                                                     

- Goślinowo - 3.029,00 zł

4710 1 500,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:                                                    

- Zdziechowa - 300,00 zł

- Szczytniki Duchowne - 700,00 zł                                                                                  

- Jankowo Dolne - 200,00 zł                                                                                     

- Goślinowo - 300,00 zł

4790 358 208,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla 7 etatów nauczycieli nie 

zaplanowano podwyżek wynagrodzeń:                                                                                                     

- Zdziechowa - 79.176,00 zł 

- Szczytniki Duchowne - 158.286,00 zł

- Jankowo Dolne - 78.864,00 zł                                                                                

- Goślinowo - 41.882,00 zł

4800 27 500,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli w wysokości 8,5% 

wynagrodzeń za rok 2021:                                                                                            

- Szczytniki Duchowne - 13.500,00 zł

- Jankowo Dolne - 5.500,00 zł

- Zdziechowa - 6.500,00 zł                                                                                             

- Goślinowo - 2.000,00 zł

779 000,00

4110 8 000,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 1 000,00 składki na Fundusz Pracy

4170 50 000,00
wynagrodzenia bezosobowe

4300 720 000,00
wydatki na przewozy dzieci oraz na bilety szkolne

69 913,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Świetlice szkolne

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

80107

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
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4300 22 499,00

wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 0,8% 

planowanych wynagrodzeń nauczycieli pomniejszonych o nagrody w tym:

	- Szczytniki Duchowne - 7.000,00 zł

- Zdziechowa - 4.824,00 zł

- Jankowo Dolne - 4.500,00 zł

	- Goślinowo - 2.500,00 zł                                                                                              

- Przedszkole Zdziechowa - 3.675,00 zł 

4700 47 414,00

wydatki na dofinansowanie dokształcenia nauczycieli w wysokości

	0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli (kursy, szkolenia)

w tym:

- Szczytniki Duchowne - 16.625,00 zł

- Zdziechowa - 10.000,00 zł

- Jankowo Dolne - 10.446,00 zł 

	- Goślinowo - 5.343,00 zł

	- Przedszkole Zdziechowa - 5.000,00 zł.

120 000,00

4300 120 000,00
wydatki na zakup usługi cateringowej – żywienie dzieci w tym: Goślinowo  -  

40.000,00 zł i Modliszewko, Zdziechowa – 80.000,00 zł

51 453,00

3020 1 930,00

zapomogi zdrowotne dla nauczycieli w wysokości 0,3 % planowanych poborów 

nauczycieli na rok 2022, deputaty przysługujące nauczycielom:                                                         

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 580,00 zł                                                                              

- Przedszkole Zdziechowa - 1.350,00 zł

4110 6 980,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 1 010,00 składki na Fundusz Pracy

4240 1 500,00
wydatki na zakup pomocy dydaktycznej dla dziecka z orzeczoną 

niepełnosprawnością - Przedszkole Zdziechowa – 1.500,00 zł.

4710 350,00

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający:                                                    

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 150,00 zł                                                                                 

- Przedszkole Zdziechowa - 200,00 zł                                                                               

4790 38 683,00

wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla etatów nauczycieli - godziny 

ponadwymiarowe, nie zaplanowano podwyżek wynagrodzenia:                                         

- Przedszkole Szczytniki Duchowne - 26.058,00 zł                                                                      

- Przedszkole Zdziechowa - 12.625,00 zł

4800 1 000,00
dodatkowe wynagrodzenia roczne dla nauczycieli w wysokosci 8,5% 

wynagrodzeń za 2021 rok: - Przedszkole Zdziechowa 

244 671,00

3020 13 100,00

zapomogi zdrowotne 0,3% planowanych poborów nauczycieli na 

rok 2022 deputaty przysługujące pracownikom,  dodatki wiejskie dla nauczycieli 

w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego dla 3 nauczycieli:                                   

- Szkoła Szczytniki Duchowne - 528,00 zł

- Szkoła Jankowo Dolne - 600,00 zł

- Szkoła Goślinowo - 5.270,00 zł                                                                                        

- Szkoła Zdziechowa - 6.702,00 zł 

4110 33 410,00 wydatki na składki ZUS w wysokości 17,15% 

4120 4 826,00
wydatki na składki FP w wysokości 2,45% 

	

4240 3 500,00

wydatki na zakup pomocy dydaktycznej dla dziecka z orzeczoną 

Niepełnosprawnością:

			- Szkoła Szczytniki Duchowne - 1.000,00 zł

			- Szkoła Jankowo Dolne - 500,00 zł

			- Szkoła Goślinowo - 1.000,00 zł                                                                                   

- Szkoła Zdziechowa - 1.000,00 zł 

4710 2 402,00

wydatki na PPK w wysokości:                                                                                       

- Szkoła Szczytniki Duchowne - 150,00 zł

- Szkoła Jankowo Dolne - 1.652,00 zł

- Szkoła Goślinowo - 300,00 zł                                                                                   

- Szkoła Zdziechowa - 300,00 zł 

4790 169 933,00

wydatki na wynagrodzenia osobowe związane z pracą z   uczniami z 

orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego:                                                        

- Szkoła Szczytniki Duchowne - 9.292,00 zł

- Szkoła Jankowo Dolne - 21.816,00 zł

- Szkoła Goślinowo - 71.055,00 zł                                                                                   

- Szkoła Zdziechowa - 67.770,00 zł 

4800 17 500,00

dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2021 w wysokości 8,5%  

		- Szkoła Szczytniki Duchowne - 6.000,00 zł

		- Szkoła Jankowo Dolne - 1.200,00 zł

		- Szkoła Goślinowo - 5.800,00 zł                                                                                    

- Szkoła Zdziechowa - 4.500,00 zł

111 702,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

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

Zakup środków dydaktycznych i książek

Zakup środków dydaktycznych i książek

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

80195 Pozostała działalność

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli

Zakup usług pozostałych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

80150

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 

szkołach podstawowych

Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne
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4210 10 000,00
wydatki na zakup dyplomów, statuetek i nagród na konkursy i zawody  

organizowane przez szkoły

4300 10 000,00
wydatki na przewóz uczniów na konkursy i zawody oraz napojów dla 

zawodników

4440 91 702,00

odpisy na ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli  w wysokości 5%  

pobieranych emerytur w tym :

- Szkoła Szczytniki Duchowne - 21.182,00 zł

- Szkoła Jankowo Dolne - 24.224,00 zł

- Szkoła Goślinowo - 7.463,00 zł                                                                                    

- Szkoła Zdziechowa - 30.883,00 zł                                                                             

- Przedszkole Zdziechowa - 7.950,00 zł 

851 114 600,00

500,00

4210 500,00 zakup materiałów do organizacji przedsięwzięć profilaktycznych

114 100,00

2810 1 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 

4170 22 000,00 wynagrodzenie członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 

4210 11 000,00

środki na doposażenie świetlic socjoterapeutycznych, zakup materiałów 

niezbędnych do prowadzenia w nich zajęć oraz zakup art. żywnościowych 

dla dzieci biorących udział w zajęciach w świetlicach

4300 77 760,00

dofinansowanie obozów terapeutycznych dla dzieci, organizowanie 

wycieczek dla dzieci z programem profilaktycznym ,szkolenia, zapłata za 

usługi porad psychologicznych dla podopiecznych 

4410 500,00 wydatki związane z wyjazdami służbowymi 

4430 1 000,00 opłaty i składki

4700 840,00 szkolenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi 

852 2 287 546,82

584 760,00

4330 584 760,00

wydatki na utrzymanie  samotnych osób w domach pomocy społecznej, 

skierowanych decyzją Wójta Gminy przebywa 16 osób x 2.600,00 średni 

koszt  miesięczny uwzględniono 6% wzrost odpłatności za pobyt w placówce 

- 14 osób

1 100,00

4210 100,00 zakup materiałów biurowych 

4300 400,00 zakup usług

4700 600,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników

9 722,00

4130 9 722,00

dotacja na realizacje zadań własnych - 9.072,00 zł udział środków z budżetu

gminy - 650,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 17

podopiecznych ośrodka  pobierających zasiłek stały 

259 400,00

3110 249 400,00

dotacja na realizacje zadań własnych 29.400,00 zł                                                                                                                        

udział środków z budżetu gminy 220.000,00  zł. Pomocą ośrodka objętych  

jest  około 140 rodzin

4300 10 000,00 środki na zakup usług pomocy społecznej

60 000,00

3110 60 000,00
środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla włascicieli i zarządców 

domów

104 889,00

3110 104 889,00

dotacja na realizację zadań własnych  94.489,00 zł

- udział środków z budżetu gminy 10.400,00 zł 19 osób korzysta z zasiłków 

stałych

699 938,00

3020 3 400,00 ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników oraz środki bhp 

3110 18 600,00
wynagrodzenie ustalone przez sąd dla kuratora osoby częściowo 

ubezwłasnowolnionej 

4010 498 357,00

wynagrodzenie dla  6 pracowników ,nagrody  3% od funduszu płac podwyżki  

płac 12%  - 22 800,00 zł, nagroda jubileuszowa  za 25 lat pracy

4040 36 000,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-stka) tj. 8,5% wynagrodzenia 

wypłaconego w 2021 r.

4110 94 820,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 9 250,00 składki na Fundusz Pracy

4210 1 000,00 zakup materiałów biurowych Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Ochrona zdrowia

Zakup materiałów i wyposażenia

85153 Zwalczanie narkomanii

Zakup materiałów i wyposażenia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wynagrodzenia bezosobowe

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Podróże służbowe krajowe

Pomoc społeczna

85202 Domy pomocy społecznej

Różne opłaty i składki

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 

integracji społecznej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214
Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Świadczenia społeczne

Zakup usług pozostałych

85215 Dodatki mieszkaniowe

Świadczenia społeczne

85216 Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Świadczenia społeczne
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4270 700,00 usługi konserwacyjne  i naprawcze sprzętu i urządzeń

4280 860,00 badanie okresowe pracowników

4300 11 000,00

zakup usług pocztowych , koszty i prowizje bankowe , obsługa programów 

komputerowych SIGID , opłata za konto poczty elektronicznej , aktualizacja 

oprogramowania  

4360 2 560,00 usługi telekomunikacyjne 

4410 5 680,00
delegacje oraz ryczałt pracowników przeprowadzających wywiady 

środowiskowe

4430 270,00 ubezpieczenie sprzętu komputerowego 

4440 13 581,00 środki na ZFŚS dla pracowników

4610 160,00 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

4700 2 500,00 wydatki związane ze szkoleniem pracowników

4710 1 200,00 składki PPK

121 816,00
w tym 103.680,00 zł - dotacje na zadania zlecone

4110 2 536,00
składka na ubezpieczenie społeczne – umowy zlecenie dotyczące usług 

opiekuńczych 

4170 15 600,00

zadań własnych zaplanowano usługi opiekuńcze dla 2 podopiecznych

ośrodka (6 godzin tygodniowo x 25,00 zł)

4300 103 680,00
specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 10 osób z zaburzeniami psychicznymi  

- zadania zlecone   

19 200,00

3110 19 200,00

Dożywianiem objętych  jest 40 dzieci.

Przyjęto założenie (40 dzieci x 6,00 zł średni koszt posiłku x 20 dni x 10 

miesięcy = 48.000,00 zł)   zaplanowano iż na realizację programu „Posiłek 

w szkole i w domu”  ośrodek będzie wnioskował kwotę 28.800,00 zł tj.40% 

środków z budżetu państwa

426 721,82

2007 42 961,72
EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- dotacja dla partnera projektu.

2009 4 723,96

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- dotacja dla partnera projektu.

4017 31 163,16

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- wynagrodzenia osobowe.

4019 3 426,62

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- wynagrodzenia osobowe.

4047 4 054,21

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- 13-sta pensja.

4049 445,79

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- 13-sta pensja.

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 610,00 składki na ubezpieczenie społeczne

4117 5 587,55

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- Składki na ubezpieczenia społeczne.

4119 614,39

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- Składki na ubezpieczenia społeczne.

4120 357,00 składka na Fundusz Pracy

4127 763,47

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.

Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 

służby cywilnej

Zakup usług remontowych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Podróże służbowe krajowe

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Składki na ubezpieczenia społeczne

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Świadczenia społeczne

85295 Pozostała działalność

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z

udziałem środków europejskich oraz środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, z

wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Dodatkowe wynagrodzenie roczne 

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
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4129 83,95

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób 

Niepełnosprawnych.

4170 14 560,00

wynagrodzenie dla 3 osób prowadzących klub seniora ( opiekun klubu-animator , 

prowadząca zajęcia techniki manualnej, fizjoterapeuta)  wkład własny wynosi 5 

988,00zł ośrodek będzie wnioskował o dotację w wysokości 22 812,00 zł

4177 41 515,14

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w klubie seniora.

4179 4 564,98

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- wynagrodzenia dla prowadzących zajęcia w klubie seniora.

4210 2 400,00
wydatki zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Klubu 

Senior+

4217 1 441,50

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- zakupy na zajęcia.

4219 158,50

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- zakupy na zajęcia.

4227 Zakup środków żywności 6 486,73

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- zakupy na zajęcia.

4229 Zakup środków żywności 713,27

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- zakupy na zajęcia.

4300 39 360,00
koszt eksploatacji pomieszczeń, gorący posiłek (zupa ),bilety do kina ,teatru 

,usługi 

4307 195 764,22

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- dowóz uczestników na zajęcia.

4309 21 525,66

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- dowóz uczestników na zajęcia.

4367 1 297,35

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- zakup łącza internetowego.

4369 142,65

EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 

pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-30-0089/19 

- zakup łącza internetowego.

853 127 307,97

85395 127 307,97

4210 15 300,00
Zakupy z funduszu sołeckiego wg załącznika

4300 112 007,97
Zakup usług z funduszu sołeckiego wg załącznika

854 33 800,00

1 600,00

3240 1 600,00
pomoc materialna dla uczniów - wkład własny

32 200,00

3240 32 200,00 wydatki dotyczące wypłaty stypendiów dla najzdolniejszych uczniów 

855 11 023 552,37

6 507 476,00

3110 6 486 002,00 wypłata świadczeń wychowawczych

4010 10 340,00
wynagrodzenie dla pracowników prowadzących świadczenia z 0,33% 

otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze

4040 5 060,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne  za rok 2021 w wysokości 8,5% poborów

4110 3 225,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 411,00 składki na Fundusz Pracy

4300 2 438,00
zakup usług pocztowych koszty i prowizje bankowe oraz  obsługa 

programów komputerowych

3 711 674,00

3110 3 401 047,00

zaplanowano na wypłatę: świadczeń rodzinnych z których korzysta 750 

rodzin, funduszu alimentacyjnego z którego korzysta  78 rodzin, zasiłek do 

opiekuna z którego korzysta 8 rodzin, świadczenie rodzicielskie 20 rodzin 

4010 81 076,00

kwota  na wynagrodzenia  z 3% otrzymanej dotacji na  świadczenia 

rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie społeczne 

dla pracowników prowadzących świadczenia

4040 3 320,00 8,5% wypłaconego wynagrodzenia w 2021 r.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Zakup usług pozostałych

Pozostała działalność

Zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 

motywacyjnym

Stypendia dla uczniów

85415

Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

Rodzina

85501 Świadczenie wychowawcze

Świadczenia społeczne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Świadczenia społeczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Stypendia dla uczniów

85502

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia społecznego
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4110 214 060,00

składka za ubezpieczenie społeczne z tego:

- 14.060,00 zł - składka za ubezpieczenie społeczne pracowników,

200.000,00 zł składka za ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców

4120 1 922,00
składki na Fundusz Pracy

4210 750,00
zakup materiałów biurowych 

4300 8 599,00
zakup usług pocztowych, koszty i prowizje bankowe oraz  obsługa 

programów komputerowych

4360 900,00
usługi telekomunikacyjne 

21 672,00

4110 3 230,00 składki na ubezpieczenia społeczne

4120 442,00 składki na Fundusz Pracy

4170 18 000,00
wynagrodzenie asystenta rodziny (25,00 zł za godz. x 60 godz.miesięcznie 

x 12 miesięcy)

35 875,00

4330 35 875,00 opłacenie pobytu 4 dzieci w rodzinie zastępczej

86 500,00

4330 86 500,00 opłacenie pobytu 2 dzieci w Zespole Placówek Wspierania Rodzin

31 822,00

4130 31 822,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 22 osoby korzystające ze 

świadczeń rodzinnych

628 533,37

3020 1 800,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

wydatki osobowe

4010 110 571,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

wynagrodzenia.

4017 183 067,47

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka

4019 37 979,69

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka

4047 21 305,97

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - dodatkowe wynagrodzenie roczne

4049 2 505,70

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 300,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

składki na ubezpieczenia społeczne

4117 41 373,62

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka

4119 7 932,26

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka

4120 2 500,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

składki na Fundusz Pracy

4127 5 680,37

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka

4129 1 087,03

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia pracowników żłobka

4170 4 800,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

wynagrodzenia bezosobowe

4177 49 844,39

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia bezosobowe

4179 5 861,99

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - wynagrodzenia bezosobowe

4210 3 800,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

zakupy art. Biurowe, papier itp.

4217 6 442,34

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenie osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85516

Wspieranie rodziny

Wynagrodzenia bezosobowe

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

Zakup usług pozostałych

Wynagrodzenie osobowe pracowników

85508 Rodziny zastępcze

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego

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

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

85504

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu terytorialnego

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Składki na ubezpieczenia społeczne
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4219 757,66

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup materiałów i wyposażenia

4220 25 000,00 Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa)

4227 36 212,63

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup środków żywności 

4229 4 258,81

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup środków żywności 

4237 178,95

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych

4239 21,05

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa)

4260 8 000,00 Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa)

4269 24 000,00

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup energii

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 drobne remonty wg potrzeb

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 100,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

badania okresowe pracowników

4287 894,77

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - badania okresowe pracowników

4289 105,23

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - badania okresowe pracowników

4300 1 400,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

zakup usług pozostałych

4307 2 201,13

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup usług

4309 1 458,87

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup usług

4360 500,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

zakup usług telekomunikacyjnych

4367 1 287,09

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup usług telekomunikacyjnych

4369 151,37

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - zakup usług telekomunikacyjnych

4430 200,00 Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa)

4440 3 100,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

odpis na ZFŚS

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup usług zdrowotnych

Zakup środków żywności

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 

biobójczych

Zakup energii

Zakup energii

Zakup usług zdrowotnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup środków żywności

Zakup usług pozostałych

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Zakup środków żywności
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4437 1 163,20

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - ubezpieczenie budynku

4439 136,80

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - ubezpieczenie budynku

4447 5 548,97

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - odpis na ZFŚS

4449 1 305,01

wydatki dotyczące realizacji Projektu nr  RPWP.06.04.01-30-0077/19 pn. 

"Pierwszy publiczny Żłobek w Gminie Gniezno wspiera rodziców" data 

rozpoczęcia 31-03-2020 data zakończenia 31-08-2022 WRPO na lata 2014-

2020 w ramach EFS - odpis na ZFŚS

4700 2 500,00
Utrzymanie żłobka na terenie Gminy Gniezno m-ce od IX-XII/2021 (Zdziechowa) - 

szkolenia pracowników

900 6 292 192,08

6 000,00

4430 6 000,00
wydatki z tytułu opłat za usługi wodne regulowane do Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

3 932 224,00

4010 100 000,00 wynagrodzenie pracowników (gospodarka odpadami)

4040 8 100,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne (gospodarka odpadami)

4110 20 500,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 2 900,48 składki na Fundusz Pracy

4210 2 000,00 zakup materiałów biurowych

4300 3 771 381,00

wydatek z tytułu kosztów za wykonanie usługi zagospodarowania odpadów 

komunalnych z terenu Gminy Gniezno oraz za odbiór odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Gniezno w tym środki na działania 

informacyjne 5.000,00 zł

4360 500,00 opłaty za usługi telekomunikacyjne 

4440 3 100,52 odpis na ZFŚS

4610 11 442,00 koszty upomnień i postępowań egzekucyjnych 

6050 12 300,00
Budowa Punktu Selektywnnej Zbiorki Odpadów Komunalnych dla Gminy 

Gniezno zgodnie z załącznikiem majątkowym

42 000,00

4210 9 000,00
wydatki przeznaczone na zakup  pojemników na  śmieci, koszy, worków na 

śmieci, rękawic 

4300 33 000,00
wydatki dotyczące wynajmu i serwisu toalet przenośnych, wywóz odpadów z 

plaż gminnych

238 606,29

4110 8 100,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 95,00 składki na Fundusz Pracy

4170 54 280,41
wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia ( 54.280,41 zł z funduszu sołeckiego)

4210 51 868,86
zakup sadzonek i krzewów, drzew, zakup paliwa, części do kosiarek 

(21.868,86 zł z funduszu sołeckiego)

4300 124 262,02
środki na transport sadzonek i pielęgnacje terenów zielonych, wycinkę 

drzew              ( 39.262,02 zł z funduszu sołeckiego)

87 890,30

4010 6 600,00
Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Gniezno - obsługa punktu

4110 1 128,60
Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Gniezno - obsługa punktu

4120
Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy 

Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
161,70

Projekt pn. "Czyste Powietrze" - Poprawa jakości powietrza w Gminie 

Gniezno - obsługa punktu

6230 80 000,00

Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach 

mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości 

powietrza na terenie Gminy Gniezno" - dotacja na wymiana pieców

2 000,00

4210 2 000,00

zakup materiałów i wyposażenia

56 000,00

2310 25 000,00
dotacja dla Miasta Gniezna za pobyt w schronisku zwierząt z terenu Gminy 

Gniezno

4210 1 000,00 zakup materiałów

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu

służby cywilnej

Różne opłaty i składki

Różne opłaty i składki

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Różne opłaty i składki

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup usług pozostałych

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

Wynagrodzenia bezosobowe

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów

realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 

niezaliczanych do

sektora finansów publicznych 

Zakup materiałów i wyposażenia

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Składki na ubezpieczenia społeczne

90013 Schroniska dla zwierząt

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Zakup materiałów i wyposażenia
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4300 30 000,00

6.000,00 zł - środki na wyłapywanie bezdomnych zwierząt, transport do 

schroniska w Gnieźnie, 4.000,00 zł -  wydatki z tytułu opieki weterynaryjnej 

w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy, 

5.000,00 zł -  opłaty za usługi sterylizacji i kastracji kotów na rzecz 

właścicieli kotów z terenu Gminy Gniezno, 4.000,00 zł - leczenie zwierząt, 

8.000,00 zł - transport i utylizacja padłych zwięrząt, pozostale 3.000,00 zł

1 694 707,47

4260 600 000,00
wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oświetlenia drogowego na 

terenie Gminy Gniezno

4270 500 000,00

zaplanowane wydatki są przeznaczone na poprawe jakości i efektywności 

energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżące utrzymanie urządzeń 

oświetleniowych znajdujących się na terenie Gminy Gniezno

4300 21 000,00
wydatek na umieszczenie dodatkowych lamp na terenie Gminy Gniezno 

(1.000,00  zł z funduszu sołeckiego)

6050 573 707,47

wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na wykonanie projektów i  budowę 

oświetlenia na terenie Gminy Gniezno ( 66.707,47 zł z funduszu sołeckiego) wg 

załącznika majątkowego

194 002,00

2320 20 000,00
planowane wydatki przeznaczone zostaną na dotację dla Starostwa 

Powiatowego w Gnieźnie w celu usuwania wyrobów zawierających azbest

6230 174 002,00
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z

działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno - dotacja 

38 762,02

6050 38 762,02
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu parku - fundusz sołecki wg 

załącznika majątkowego

921 691 431,79

453 231,79

4110 15 000,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 500,00 składki na Fundusz Pracy

4170 92 280,00
wynagrodzenie dla osób zajmujących się opieką nad świetlicami (3.000,00 

zł z funduszu sołeckiego) 

4210 60 901,79
wydatki na zakup wyposażenia świetlic wiejskich,meble, sprzęt AGD itp. ( 

20.901,79 zł z funduszu sołeckiego)

4260 107 000,00 zakup energii elektrycznej, gazu, wody zużytej w świetlicach

4270 80 000,00
środki na bieżące naprawy w świetlicach (20.000,00 zł z funduszu 

sołeckiego)

4300 97 050,00

wydatki na bieżącą działalność świetlic, przeglądy kominiarskie , wywóz 

nieczystości, malowanie świetlic, utrzymanie porządku wokół świetlic, 

35.000,00 zł  - przeglądy świetlic wynikające z przepisów prawa 

budowlanego  (12.050,00 zł z funduszu sołeckiego)

4610 500,00
planowany wydatek związany jest z opłatą komorniczą pobieraną przez Urzędy 

Skarbowe oraz opłatą od składanych pozwów przez Gminę do Sądów

238 200,00

2480 238 200,00

dotacja podmiotowa dla Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w 

Zdziechowie (wynagrodzenia i pochodne 169.900,00 zł, 15.000,00 zł - 

projektor i tablice, 20.000,00 zł - zakup książek, 25.000,00 zł - usługi, 

spotkania autorskie, warsztaty, 4.000,00 zł - odpis na ZFŚS, 1.300,00 zł - 

opłaty za telefon, 1.500,00 zł - szkolenia, 1.500,00 zł - delegacje)

926 688 727,07

605 058,20

4110 16 000,00 składki ZUS od wynagrodzeń

4120 2 500,00 składki na Fundusz Pracy

4170 80 000,00 umowy zlecenia dla osób opiekujących się boiskiem Orlik

4210 94 749,50

zakup sprzętu, środków czystości, zakup materiałów do remontu, zakup 

materiałów do pielęgnacji boisk, zakup doposażenia na place zabaw  

(30.749,50 zł z funduszu sołeckiego)

4270 70 000,00

30.000,00 zł - rozbiórka budynku gospodarczego w Strzyżewie Kościelnym, 

25.000,00 zł - utrzymanie placów zabaw, 15.000,00 zł - naprawa budynku 

gospodarczego w Strzyżewie Smykowym

4260 68 200,00
opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie orlików i placów zabaw 

4300 76 159,14

zakup usług pozostałych m.in. czyszczenie boiska Orlik, utrzymanie 

trawników na placach zabaw, założenie monitoringu (18.159,14 zł z 

funduszu sołeckiego)

4430 1 000,00 składki za ubezpieczenie obiektów sportowych

6050 196 449,56

(196.449,56 zł z funduszu sołeckiego) wg załącznika

29 000,00

4210 3 000,00 zakup nagród na turnieje i zawody sportowe 

4300 1 000,00 organizacja zawodów sportowych i  dowóz zawodników na zawody

90095

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 

instytucji kultury

Zakup usług pozostałych

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zakup energii

Zakup usług remontowych

Zakup usług pozostałych

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego

Zakup usług pozostałych

Zakup energii

Zakup usług remontowych

92601 Obiekty sportowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Zakup materiałów i wyposażenia

92116 Biblioteki

Zakup usług remontowych

Kultura fizyczna

Wynagrodzenia bezosobowe

Zakup energii

Zakup usług pozostałych

Różne opłaty i składki

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Zakup usług pozostałych

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Wynagrodzenia bezosobowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora 

finansów publicznych 
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2360 25 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

54 668,87

2360 25 000,00

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

4210 2 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia - fundusz sołecki wg załącznika

6050 27 268,87
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - fundusz sołecki wg 

załącznika

62 505 634,00

Dotacje celowe udzielane z budżetu Gminy jednostkom sektora  finansów  publicznych – 1.287.115,00 zł:

1)   Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na utrzymanie linii autobusowych (MPK) na terenie Gminy Gniezno -  683.915,00 zł                                                                                                                         

2)   Dotacja na Poznańską Kolej Metropolitarną - 120.000,00 zł                                                                                                                                                                                                           

3)   Dotacja dla Powiatu Gnieźnieńskiego na remont nakładki bitumicznej - droga powiatowa nr 2216P w miejscowości Obórka - 200.000,00 zł

4)   Dotacja dla Starostwa Powiatowego  na utylizację azbestu  - 20.000,00 zł

5)   Dotacja dla Urzędu Miasta Gniezna na schroniska dla zwierząt - 25.000,00 zł

6)   Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Biblioteka Gminna w Zdziechowie -   238.200,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                         

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 434.687,68 zł:                

7)  Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych - 12.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                      

8)  Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych Gminna Spółka Wodna - 20.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9)  Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 - EFS Umowa o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 pn.„ Aktywny senior w Gminie Gniezno”. Umowa Nr RPWP.07.02.02-

30-0089/19 - dotacja dla partnera projektu - 47.685,68 zł                                                                                                                                                                                                               10) Dotacja celowa 

z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - „Dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i 

budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno" - 80.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                    

11) Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego - dotacja celowa z art.221 ustawy o fin. publ. dla  podmiotów  nie zaliczanych  do sektora finansów publicznych, dotacje wypłacane na podstawie programu współpracy Gminy Gniezno z  organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 Ustawy z dnia 24.04.2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - 100.000,00 zł                                                                                                                                                    

12) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - 1.000,00 zł                                                                                                                       

13) Dotacja celowa na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Gniezno - 174.002,00 zł

Fundusz sołecki  -  983.429,85 zł.

Środki z funduszu sołeckiego przeznaczono na realizację zadań wskazanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Zadania i kwoty na nie przypadające przedstawiono w odrębnym załączniku. Zadania  wskazane do 

realizacji  z funduszu sołeckiego w 2022r. będą realizowane do wysokości środków  na nie przyznanych przez poszczególne sołectwa.

Środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Środki w/w zaplanowano w wysokości  1.400.000,51 zł biorąc pod uwagę wykonanie z 2020,2021 r. Po stronie wydatków przeznaczono w/w dochody na zadania związane z ochroną środowiska między innymi na utylizację 

azbestu, dofinansowanie budowy  sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,zakup sadzonek drzew i krzewów, dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w 

ramach programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Gniezno".   

Ponieważ zaplanowane dochody wynoszą łącznie    62.807.660,00  zł, a zaplanowane wydatki 62.505.634,00 zł w budżecie powstał  nadwyżka w wysokości 302.026,00 zł, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów.

Przychody  

Po stronie przychodów zaplanowano, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy w wysokosci 541.178,00 zł. ,  oraz kwotę 2.508.796,00 zł przychody jednostek samorządu terytorialnego z 

niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w 

odrębnych ustawach.

  

Rozchody

Zaplanowano w wysokości 3.352.000,00 zł z tego 3.352.000,00 zł  są to raty od zaciągniętych kredytów w bankach, Bank Gospodarstwa Krajowego spłata kredytu do 2027, oraz do 2025 r.,Bank Spółdzielczy spłata kredytu 

do 2028.

       

 W ogólnej kwocie zaplanowanych wydatków znajdują się wydatki realizowane przez jednostki organizacyjne Gminy tj.:

1) GOPS –  12.842.673,79 zł

2) Oświata – 23.660.043,03 zł w tym wydatki majątkowe - 1.105.262,02 zł

3) Urząd Gminy –    26.002.917,18 zł w tym wydatki majątkowe - 6.848.731,90 zł

   

W wydatkach jednostek oświatowych ok  68 % to wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Wydatki realizowane przez GOPS są w ok. 93 % finansowane z dotacji na zadania zlecone.  

Zwiększająca się liczba mieszkańców (nowe osiedla)  powoduje również konieczność budowy infrastruktury technicznej ( wodociągi, oświetlenie, drogi itp.) wzrastają też koszty bieżącego utrzymania.

                               

92695 Pozostała działalność 

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakup materiałów i wyposażenia

Razem:

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku

publicznego
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