
UCHWAŁA NR XLVI/468/2022 
RADY MIASTA I GMINY SZAMOTUŁY 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2022r. poz. 559 ze zm.) art. 212, 239, 258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 9.ust 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie 
ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. 
poz. 1927 ze zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotuły uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2023 w kwocie 166.002.609,50zł, z tego:  

- dochody bieżące w kwocie     139.640.805,50zł 

- dochody majątkowe w kwocie    26.361.804,00złzgodnie z załącznikiem nr 1. 

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

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
zadań zleconych ustawami w kwocie 10.672.505,00zł, zgodnie z załącznikami nr 1  
i 3; 

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  
w kwocie 2.599.776,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  

3) dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 
jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 530.013,00zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 11, 

4) 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, przeznaczone na finansowanie wydatków bieżących 
61.593,50zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  

5) 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, przeznaczone na finansowanie wydatków inwestycyjnych 
10.786.304,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 

6) środki z Funduszu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 11.502.500,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 13, 

7) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 321.300,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 14. 

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w kwocie 170.582.009,50zł,z tego:  

- wydatki bieżące w kwocie    146.085.820,50zł 

- wydatki majątkowe w kwocie    24.496.189,00złw tym:  

- wydatki realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa 
w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w kwocie 72.953,50złzgodnie z załącznikiem nr 2 i 4. 

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

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.908.401,00zł, 

2) wydatki na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 4.826.744,00zł,zgodnie z załącznikiem nr 6, 
w tym: 

a) dotacje podmiotowe 3.715.356,00zł,  

b) dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 
między jednostkami samorządu terytorialnego 796.604,00zł zgodnie  
z załącznikiem nr 1,  
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c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
314.784,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 4,  

3) wydatki na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 11.506.303,00zł zgodnie z załącznikiem 
nr 6, w tym: 

a) dotacje podmiotowe 5.649.753,00zł, 

b) dotacje celowe 5.116.550,00zł,  

c) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
740.000,00zł, 

4) wydatki związane z realizacją zadań bieżących w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego 
w kwocie 530.013,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 11,  

5) wydatki na obsługę długu publicznego 4.503.789,00zł, 

6) wydatki majątkowe w kwocie 24.496.189,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 13, w tym:  

a) wydatki na realizację zadań inwestycyjnych 23.059.905,00zł, 

b) wydatki na zakupy inwestycyjne 381.500,00zł, 

c) dotacje na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.054.784,00zł, 

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje również wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10.672.505,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 
3.  

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 4.579.400,00zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu 
długoterminowego.  

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.000.000,00zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 5.  

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3.420.600,00zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 5.  

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów w kwocie 13.000.000,00zł, w tym na pokrycie 
występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000,00zł. 

§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły do: 

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do 
wysokości 5.000.000,00zł, 

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

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 
756.600,00zł oraz wydatki w wysokości 756.600,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętym w dniu 
23 marca 2022 roku uchwałą własną Nr XXXVIII/397/2022 zgodnie z załącznikiem nr 7.  

§ 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 finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym 
ustawą zgodnie z załącznikiem nr 8. 

§ 10. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 11.244.319,00zł przeznacza się 
na finansowanie wydatków, w łącznej kwocie 11.244.319,00zł, związanych z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawami, zgodnie z załącznikiem  
nr 12. 

§ 11. Tworzy się rezerwy: 

1) ogólną w wysokości 480.000,00zł,  
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2) celowe w wysokości 1.327.273,00zł z przeznaczeniem na: ▪realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 
kryzysowego  420.000,00zł,▪zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych  
 907.273,00zł, 

§ 12. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków, z podziałem kwot oraz określeniem 
przedsięwzięć do realizacji przez poszczególne sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9 oraz pozostałe wydatki 
jednostek pomocniczych w kwocie 430.320,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotuły. 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Szamotuły 

 
 

Marian Płachecki 
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Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia  2022 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

5 800 000,00

40095 Pozostała działalność 5 800 000,00

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 5 800 000,00

600 Transport i łączność 5 889 804,00

60016 Drogi publiczne gminne 5 641 324,00

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

938 824,00

6370
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

4 702 500,00

60019 Płatne parkowanie 248 480,00

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

248 480,00

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 990 700,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 328 713,00

0470
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i
służebności

9 000,00

0550
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości

660 000,00

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

669 911,00

0760
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności

44 000,00

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

3 600 000,00

0830 Wpływy z usług 345 802,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 2 661 987,00

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

871 655,00

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

429 000,00

0830 Wpływy z usług 1 360 132,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 200,00

750 Administracja publiczna 672 509,00

75011 Urzędy wojewódzkie 411 646,00

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

411 593,00

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

53,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 260 863,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 260 863,00

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

5 878,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

5 878,00
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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

5 878,00

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

68 139 935,00

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 121 072,00

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

121 072,00

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

20 844 367,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 19 554 699,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 692 626,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 120 535,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 216 610,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 182 420,00

2680
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych

77 477,00

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

11 679 890,00

0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 7 233 795,00

0320 Wpływy z podatku rolnego 1 331 438,00

0330 Wpływy z podatku leśnego 8 827,00

0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 703 320,00

0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 200 820,00

0430 Wpływy z opłaty targowej 144 340,00

0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2 057 350,00

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

1 889 152,00

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 666 572,00

0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych

756 600,00

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

465 980,00

75621
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa

33 605 454,00

0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 29 227 360,00

0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 378 094,00

758 Różne rozliczenia 31 953 480,00

75801
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

31 315 059,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 31 315 059,00

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 638 421,00

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 638 421,00

801 Oświata i wychowanie 11 914 905,50

80101 Szkoły podstawowe 79 593,50

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 18 000,00

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

55 107,70

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

6 485,80

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 799 537,00
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0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

59 200,00

0830 Wpływy z usług 48 965,00

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

691 372,00

80104 Przedszkola 8 352 993,00

0660
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego

119 550,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00

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

901 430,00

2310
Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego

530 013,00

6370
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań
inwestycyjnych

6 800 000,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 2 661 280,00

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

938 720,00

0830 Wpływy z usług 1 722 560,00

80149

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

21 502,00

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

21 502,00

852 Pomoc społeczna 1 583 827,00

85213

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

70 400,00

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

70 400,00

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

105 000,00

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

105 000,00

85216 Zasiłki stałe 595 000,00

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

595 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 235 072,00

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 20 000,00

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

215 072,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 511 827,00

0830 Wpływy z usług 398 827,00

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

113 000,00

85295 Pozostała działalność 66 528,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 66 528,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 321 300,00

85395 Pozostała działalność 321 300,00
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2180
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na
finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

321 300,00

855 Rodzina 10 226 034,00

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

10 064 125,00

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

9 980 125,00

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

84 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 909,00

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

909,00

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

161 000,00

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

161 000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 21 335 279,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 105 240,00

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

105 240,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 11 244 319,00

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

11 244 319,00

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

90 000,00

0690 Wpływy z różnych opłat 90 000,00

90095 Pozostała działalność 9 895 720,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 48 240,00

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

8 099 665,00

6259

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

1 747 815,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 731,00

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 10 731,00

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

10 731,00

926 Kultura fizyczna 158 227,00

92601 Obiekty sportowe 158 227,00

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

158 227,00

Razem: 166 002 609,50
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Załącznik nr 2

Uchwała Nr XLVI/468/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia  2022 roku

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

010 Rolnictwo i łowiectwo 111 000,00

01008 Melioracje wodne 60 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00

01030 Izby rolnicze 41 000,00

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

41 000,00

01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi 10 000,00

6230

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

10 000,00

400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę

5 800 000,00

40095 Pozostała działalność 5 800 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 350 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 450 000,00

600 Transport i łączność 11 900 145,00

60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 323 250,00

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

323 250,00

60002 Infrastruktura kolejowa 34 784,00

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

34 784,00

60004 Lokalny transport zbiorowy 800 000,00

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

70 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 730 000,00

60014 Drogi publiczne powiatowe 280 000,00

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

280 000,00

60016 Drogi publiczne gminne 10 146 553,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 51 500,00

4270 Zakup usług remontowych 180 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 614 000,00

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

20 000,00

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych

20 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 558 553,00

6370
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

4 702 500,00

60019 Płatne parkowanie 62 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00

4260 Zakup energii 2 000,00

4270 Zakup usług remontowych 14 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

2 000,00

60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych 20 000,00
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4270 Zakup usług remontowych 20 000,00

60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych 233 558,00

4300 Zakup usług pozostałych 233 558,00

630 Turystyka 25 000,00

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 000,00

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

700 Gospodarka mieszkaniowa 5 923 717,00

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 028 114,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 819,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 409 767,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 116 255,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 252 374,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 40 627,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108 480,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 2 180,00

4410 Podróże służbowe krajowe 14 282,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 525,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

11 780,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 22 025,00

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 536 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 213 000,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4 000,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

9 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 310 000,00

70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 3 249 603,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 331 158,00

4260 Zakup energii 320 398,00

4270 Zakup usług remontowych 36 354,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 341 585,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 060,00

4430 Różne opłaty i składki 36 702,00

4480 Podatek od nieruchomości 255 717,00

4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

887,00

4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 331,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

370 985,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 426,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 530 000,00

70095 Pozostała działalność 110 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4590
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych

40 000,00

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

60 000,00

710 Działalność usługowa 190 000,00

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 190 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 170,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 176 580,00

720 Informatyka 33 000,00
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72095 Pozostała działalność 33 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 640,00

4309 Zakup usług pozostałych 11 360,00

750 Administracja publiczna 12 873 968,00

75011 Urzędy wojewódzkie 411 593,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 341 520,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 710,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 8 370,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 993,00

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 478 082,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 451 062,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4220 Zakup środków żywności 2 520,00

4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 000,00

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 296 908,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 843 130,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 448 120,00

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 11 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 937 881,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 127 498,00

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

56 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 116 080,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 365 800,00

4220 Zakup środków żywności 10 000,00

4260 Zakup energii 400 000,00

4270 Zakup usług remontowych 102 985,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 4 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 230 334,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 42 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 61 000,00

4430 Różne opłaty i składki 312 800,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 114 680,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40 000,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

46 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 16 000,00

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 182 985,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 800,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 147 185,00

4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 706 924,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 845 684,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 500,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 162 187,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 23 471,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 800,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 120,00

4260 Zakup energii 63 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 237 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 780,00
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4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

57 420,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 400,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 402,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

5 490,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 14 370,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 500,00

75095 Pozostała działalność 797 476,00

3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 161 303,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 768,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 060,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 268,00

4300 Zakup usług pozostałych 152 077,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 355 000,00

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

5 878,00

75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

5 878,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 910,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 844,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 124,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 416 366,00

75412 Ochotnicze straże pożarne 1 224 825,00

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

20 000,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 600,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 107 725,00

4260 Zakup energii 80 000,00

4270 Zakup usług remontowych 34 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 216 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 47 000,00

4480 Podatek od nieruchomości 13 000,00

6230

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

600 000,00

75414 Obrona cywilna 16 000,00

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00

75416 Straż gminna (miejska) 1 147 941,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 938,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 739 585,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 980,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 139 704,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19 090,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 430,00

4260 Zakup energii 20 800,00

4270 Zakup usług remontowych 13 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 38 411,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 500,00
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4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

10 800,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00

4430 Różne opłaty i składki 5 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 353,00

4480 Podatek od nieruchomości 1 350,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

1 050,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

2 500,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 4 450,00

75495 Pozostała działalność 27 600,00

4840
Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i
wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z
pomocą obywatelom Ukrainy

23 000,00

4850
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników
wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

4 600,00

757 Obsługa długu publicznego 4 503 789,00

75702

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

4 503 789,00

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

4 503 789,00

758 Różne rozliczenia 1 807 273,00

75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 807 273,00

4810 Rezerwy 1 807 273,00

801 Oświata i wychowanie 68 769 948,50

80101 Szkoły podstawowe 33 702 422,50

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 636 354,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 906 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 304 290,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 461 198,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 664 953,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 171 910,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 665 460,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 114 850,00

4260 Zakup energii 882 140,00

4270 Zakup usług remontowych 286 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 36 780,00

4300 Zakup usług pozostałych 890 560,00

4307 Zakup usług pozostałych 61 593,50

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 26 930,00

4410 Podróże służbowe krajowe 18 460,00

4430 Różne opłaty i składki 43 060,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 107 654,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

3 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 406 950,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 17 344 580,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 1 669 100,00

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 335 977,00

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

42 209,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 134 463,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 448 132,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 63 981,00
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4170 Wynagrodzenia bezosobowe 990,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 620,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 28 530,00

4260 Zakup energii 44 620,00

4270 Zakup usług remontowych 52 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 6 180,00

4300 Zakup usług pozostałych 23 580,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 550,00

4430 Różne opłaty i składki 4 420,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 116 704,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 39 172,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 116 266,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 168 560,00

80104 Przedszkola 19 287 103,00

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

361 145,00

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

4 450 207,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 322,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 127 952,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 112 320,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 871 439,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 138 699,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 680,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 189 820,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 58 640,00

4260 Zakup energii 278 200,00

4270 Zakup usług remontowych 169 913,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 13 550,00

4300 Zakup usług pozostałych 180 500,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 10 100,00

4410 Podróże służbowe krajowe 4 030,00

4430 Różne opłaty i składki 4 410,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 283 991,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

2 100,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 84 917,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 3 076 378,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 283 790,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00

6370
Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na
realizację zadań inwestycyjnych

6 800 000,00

80107 Świetlice szkolne 1 079 642,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 132,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 143 271,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 20 420,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 940,00

4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11 980,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 843,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 12 501,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 767 395,00

4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 55 060,00

80113 Dowożenie uczniów do szkół 1 571 172,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 513,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 500,00
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4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 962,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 310,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 500,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 160,00

4260 Zakup energii 1 000,00

4270 Zakup usług remontowych 21 600,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 1 353 360,00

4430 Różne opłaty i składki 6 590,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 663,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 1 414,00

4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 100,00

80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 237 321,00

4300 Zakup usług pozostałych 237 321,00

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 5 380 378,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 610,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 843 482,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 133 540,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 356 577,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 50 888,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110 220,00

4220 Zakup środków żywności 2 661 280,00

4260 Zakup energii 79 100,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 8 770,00

4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 757,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 31 154,00

80149

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

1 414 378,00

2540
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki
systemu oświaty

731 546,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 708,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 051,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 13 943,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 569 130,00

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

2 747 229,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 873,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 392 774,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 56 141,00

4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 2 291 441,00

80195 Pozostała działalność 14 326,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 032,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 294,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00

851 Ochrona zdrowia 876 900,00

85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 55 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 55 300,00

85153 Zwalczanie narkomanii 75 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 500,00

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

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 21 500,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00
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85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 681 600,00

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 20 000,00

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

442 600,00

2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

80 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

4 000,00

85195 Pozostała działalność 65 000,00

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

40 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 20 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

852 Pomoc społeczna 13 288 982,00

85202 Domy pomocy społecznej 1 182 000,00

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

1 182 000,00

85203 Ośrodki wsparcia 779 820,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 300,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 800,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 700,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 900,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 000,00

4260 Zakup energii 30 000,00

4270 Zakup usług remontowych 25 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00

4300 Zakup usług pozostałych 68 100,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 920,00

4480 Podatek od nieruchomości 4 800,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

2 800,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

6 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 800,00

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 950,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 150,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

1 000,00
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85213

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

79 400,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 79 400,00

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

1 016 330,00

3110 Świadczenia społeczne 1 016 330,00

85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200 000,00

3110 Świadczenia społeczne 1 200 000,00

85216 Zasiłki stałe 885 000,00

3110 Świadczenia społeczne 885 000,00

85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 801 682,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 435 572,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 187 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 424 000,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 60 900,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 400,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 000,00

4260 Zakup energii 80 000,00

4270 Zakup usług remontowych 8 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 210 900,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 22 000,00

4400
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe

24 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 16 000,00

4430 Różne opłaty i składki 6 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55 710,00

4480 Podatek od nieruchomości 7 800,00

4520
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego

22 000,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

20 000,00

6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 961 770,00

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

2 848 770,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 63 000,00

85230 Pomoc w zakresie dożywiania 122 800,00

3110 Świadczenia społeczne 122 800,00

85232 Centra integracji społecznej 388 000,00

2580
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych

388 000,00

85295 Pozostała działalność 852 180,00

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

652 780,00

3110 Świadczenia społeczne 146 400,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 100,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00
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853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 411 300,00

85395 Pozostała działalność 411 300,00

3110 Świadczenia społeczne 315 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 950,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 850,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 125,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00

4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 75,00

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 240 000,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 120 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 120 000,00

85416
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze
motywacyjnym

120 000,00

3240 Stypendia dla uczniów 120 000,00

855 Rodzina 11 929 469,00

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

10 064 125,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00

3110 Świadczenia społeczne 9 680 725,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 045,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 900,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 53 155,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 469,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 361,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 870,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00

85503 Karta Dużej Rodziny 909,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 760,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 19,00

85504 Wspieranie rodziny 404 115,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 100,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 600,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 600,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 7 300,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00

4410 Podróże służbowe krajowe 5 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 315,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

4 000,00

85508 Rodziny zastępcze 866 920,00

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

866 920,00

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

161 000,00

4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 161 000,00

85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 432 400,00

2830

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

432 400,00
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900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 931 188,00

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 762 780,00

4270 Zakup usług remontowych 150 000,00

4430 Różne opłaty i składki 180 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 432 780,00

90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 14 044 319,00

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 750,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 388 480,00

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 610,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 670,00

4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 10 050,00

4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

4 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 800,00

4260 Zakup energii 7 500,00

4270 Zakup usług remontowych 1 000,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 920,00

4300 Zakup usług pozostałych 10 706 019,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00

4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 320,00

4500
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego

2 000,00

4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000,00

4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej

3 500,00

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

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 800 000,00

90003 Oczyszczanie miast i wsi 560 000,00

4260 Zakup energii 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 550 000,00

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 750 000,00

4260 Zakup energii 40 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 705 000,00

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

5 000,00

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 142 000,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00

6230

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

100 000,00

90013 Schroniska dla zwierząt 315 000,00

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

180 000,00

4220 Zakup środków żywności 10 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 125 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 814 998,00

4260 Zakup energii 2 000 000,00

4270 Zakup usług remontowych 750 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 998,00

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 68 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 38 000,00
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6230

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

30 000,00

90095 Pozostała działalność 1 474 091,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 94 000,00

4390
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii

5 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 360 091,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 318 442,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000,00

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

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 101 260,00

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

2 546 174,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 477,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 030,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 632,00

4260 Zakup energii 100 520,00

4270 Zakup usług remontowych 116 479,00

4300 Zakup usług pozostałych 53 868,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 144 080,00

92116 Biblioteki 1 169 182,00

2480
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury

1 169 182,00

92195 Pozostała działalność 23 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00

926 Kultura fizyczna 4 225 644,00

92601 Obiekty sportowe 1 320 003,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 600,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 185 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 61 000,00

4260 Zakup energii 105 500,00

4270 Zakup usług remontowych 84 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 250 000,00

4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 621 903,00

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2 613 641,00

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

450 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 163 641,00

92695 Pozostała działalność 292 000,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00

4260 Zakup energii 57 000,00

4270 Zakup usług remontowych 15 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00

Razem: 170 582 009,50
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Załącznik nr 3 
do Uchwały Nr XLVI/468/2022  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  

 

I. Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych 

Miastu i Gminie Szamotuły i innych zadań zleconych ustawami w 2023 roku  
 

w złotych  

Klasyfikacja 
Nazwa 

Dotacje na realiza-

cję zadań z zakresu 

administracji rzą-

dowej  

Wydatki przezna-

czone na realiza-

cję zadań z zakre-

su administracji 

rządowej  
Dział Rozdz. Par. 

1 2 3 4 5 6 

750   Administracja publiczna 411.593,00 411.593,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie  411.593,00 411.593,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym) usta-

wami 

411.593,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - 341.520,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 58.710,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy  
- 8.370,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe - 2.993,00 

751   Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa  

5.878,00 5.878,00 

 75101  Urzędy naczelnych organów władzy pań-

stwowej, kontroli i ochrony prawa  
5.878,00 5.878,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym) usta-

wami  

5.878,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - 4.910,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 844,00 

  
4120 

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy 
- 124,00 

852   Pomoc społeczna  113.000,00 113.000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 

opiekuńcze  
113.000,00 113.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym) usta-

wami 

113.000,00 - 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 50.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  - 63.000,00 

855   Rodzina 10.142.034,00 10.142.034,00 
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Klasyfikacja 

Nazwa 

Dotacje na realiza-

cję zadań z zakresu 

administracji rzą-

dowej  

Wydatki przezna-

czone na realiza-

cję zadań z zakre-

su administracji 

rządowej  
Dział Rozdz. Par. 

1 2 3 4 5 6 

 85502  Świadczenia rodzinne, świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego oraz składki 

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego  

9.980.125,00 9.980.125,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym) usta-

wami 

9.980.125,00 - 

  3110 Świadczenia społeczne  - 9.680.725,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  - 223.200,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  - 19.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 42.200,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy  
- 5.900,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  - 1.893,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych  
- 7.207,00 

 85503  Karta Dużej Rodziny  909,00 909,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym) usta-

wami 

909,00 - 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 760,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  - 130,00 

  4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz So-

lidarnościowy  
- 19,00 

 85513  Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby po-

bierające zasiłki dla opiekunów  

161.000,00 161.000,00 

  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań-

stwa na realizację zadań bieżących z zakre-

su administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych gminie (związkom gmin, 

związkom powiatowo – gminnym) usta-

wami 

161.000,00 - 

  4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  - 161.000,00 

Razem 10.672.505,00 10.672.505,00 
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II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych Miastu i Gminie 

Szamotuły w 2023 roku  

 

Klasyfikacja 
Nazwa Plan 

Dział Rozdz. Par. 
1 2 3 4 5 

750   Administracja publiczna  1.001,00 

 75011  Urzędy wojewódzkie  1.001,00 

  0690 Wpływy z różnych opłat 1.001,00 

852   Pomoc społeczna  10.000,00 

 85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10.000,00 

  0830 Wpływy z usług 10.000,00 

855   Rodzina  340.000,00 

 

85502 

 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyj-

nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  

z ubezpieczenia społecznego  

340.000,00 

  
0980 

Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 
340.000,00 

   
Razem  351.001,00 
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Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 

Wykaz  wydatków  majątkowych  

 

Lp. Tytuł wydatku majątkowego  
Planowane wydatki  

w 2023 roku 

1 2 3 

I. Wydatki inwestycyjne  23.059.905,00 

 

1. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 4.558.553,00 

 

Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką 

nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Promesa Nr 01/2021/7425/PolskiLad) - wkład 

własny 

300.760,00 

 
Przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Sza-

motułach  
1.343.850,00 

 Budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotułach  342.500,00 

 Budowa ulicy Promienistej w Szamotułach  500.000,00 

 
Rozbudowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Szamotuły – parkingi przy ulicach 

Młyńskiej i Dworcowej  
1.650.000,00 

 
Budowa drogi rowerowej nad rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dokumen-

tacja projektowa 
150.000,00 

 
Sołectwo Baborowo - wymiana nawierzchni chodnika  na terenie wsi Baborowo (fundusz 

sołecki) 
22.116,00 

 
Sołectwo Baborówko - budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz z łącznikami 

na ulicy Polnej (fundusz sołecki) 
29.585,00 

 
Sołectwo Brodziszewo - budowa chodnika na ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie (fun-

dusz sołecki) 
32.813,00 

 Sołectwo Kępa - budowa chodnika w miejscowości Kępa  (fundusz sołecki) 46.171,00 

 
Sołectwo Koźle - budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym (fundusz sołec-

ki) 
30.596,00 

 
Sołectwo Lipnica - budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy 

(fundusz sołecki) 
46.726,00 

 Sołectwo Przecław - budowa drogi na ulicy Sadowej w Przecławiu (fundusz sołecki) 55.428,00 

 Sołectwo Przyborówko - wyrównanie i utwardzenie dróg w sołectwie (fundusz sołecki) 8.008,00 

2. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6370 4.702.500,00 

 
Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódzką 

nr 187 wraz z infrastrukturą towarzyszącą (Promesa Nr 01/2021/7425/PolskiLad) 
4.702.500,00 

3. Dz. 700 rozdz. 70007 § 6050 530.000,00 

 
ZKZL – remont kapitalny elewacji budynku położonego przy ulicy Rynek 42 w Szamotu-

łach  
230.000,00 

 
ZKZL – przyłączenie do sieci i wykonanie centralnego ogrzewania w budynku mieszkal-

nym położonym w Szamotułach przy ul. Ratuszowej 8  
200.000,00 

 

ZKZL – wykonanie centralnego ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych i użyt-

kowych zlokalizowanych w budynku wspólnoty mieszkaniowej położonym przy ulicy 

Rynek 48 w Szamotułach  

100.000,00 
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Lp. Tytuł wydatku majątkowego  
Planowane wydatki  

w 2023 roku 

1 2 3 

4. Dz. 750 rozdz. 75095 § 6050 355.000,00 

 Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotułach przy ulicy Staszica  355.000,00 

5. Dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 700.000,00 

 
Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  

w Szamotułach (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) - wkład własny  
700.000,00 

6. Dz. 801 rozdz. 80104 § 6370 6.800.000,00 

 
Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  

w Szamotułach (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad) 
6.800.000,00 

7. Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 432.780,00 

 Retencja wód deszczowych na terenie Gminy – dokumentacja projektowa  150.000,00 

 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Skrajnej i Spokojnej  

w Szamotułach  
282.780,00 

8. Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 2.800.000,00 

 

Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną 

dla Miasta i Gminy Szamotuły (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad) - 

wkład własny  

1.800.000,00 

 
Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły (wstępna pro-

mesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) - wkład własny  
1.000.000,00 

9. Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 24.998,00 

 Sołectwo Witoldzin - budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin (fundusz sołecki) 24.998,00 

10. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 1.360.091,00 

 
Przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w przyszłym 

roku 
100.000,00 

 Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szamotułach 600.000,00 

 Budowa toalety publicznej przy ulicy Kapłańskiej w Szamotułach  150.517,00 

 Wykonanie figury św. Nepomucena na Rynku w Szamotułach  212.431,00 

 Wykonanie figury Pary Szamotulskiej na Rynku w Szamotułach  218.086,00 

 Sołectwo Baborówko - doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki) 6.000,00 

 Sołectwo Gąsawy - doposażenie placu zabaw (fundusz sołecki) 8.040,00 

 
Sołectwo Piotrkówko - doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko (fundusz sołec-

ki) 
19.233,00 

 Sołectwo Przyborowo - doposażenie placu zabaw w Przyborowie (fundusz sołecki) 18.236,00 

 Sołectwo Śmiłowo - doposażenie placu zabaw w Śmiłowie (fundusz sołecki) 27.548,00 

11. Dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 144.080,00 

 
Sołectwo Gałowo - modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską w Gało-

wie (fundusz sołecki) 
55.428,00 

 Sołectwo Gąsawy - zadaszenie przy świetlicy ( fundusz sołecki) 10.000,00 

 
Sołectwo Kąsinowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kąsinowie 

(fundusz sołecki) 
27.160,00 
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Lp. Tytuł wydatku majątkowego  
Planowane wydatki  

w 2023 roku 

1 2 3 

 
Sołectwo Krzeszkowice - ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Krzeszkowicach 

(fundusz sołecki) 
20.120,00 

 
Sołectwo Szczuczyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołec-

ki) 
31.372,00 

12. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 621.903,00 

 Rozbudowa skatepark przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach  107.642,00 

 Budowa boiska przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach  359.247,00 

 
Sołectwo Emilianowo - zagospodarowanie terenów rekreacyjno–sportowych w Emilia-

nowie (fundusz sołecki) 
13.746,00 

 
Sołectwo Jastrowo - utwardzenie terenów rekreacyjno – sportowych w Jastrowie (fundusz 

sołecki) 
30.596,00 

 
Sołectwo Mutowo - wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym (fun-

dusz sołecki) 
45.839,00 

 Sołectwo Myszkowo - opłotowanie terenów sportowych w Myszkowie (fundusz sołecki) 21.783,00 

 Sołectwo Otorowo - zakup oraz montaż piłkochwytów (fundusz sołecki) 43.050,00 

11. Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 30.000,00 

 Modernizacja szatni w Kąsinowie – projekt zgłoszony do konkursu „Szatnia na medal” 30.000,00 

 

II. Zakupy inwestycyjne  381.500,00 

 

1. Dz. 700 rozdz. 70005 § 6060 310.000,00 

 Wykup gruntów do zasobów gminnych 310.000,00 

2. Dz. 750 rozdz. 75085 § 6060 36.500,00 

 Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach - serwer komputerowy  36.500,00 

3. Dz. 852 rozdz. 85219 § 6060 35.000,00 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach –serwer komputerowy  35.000,00 

 

III. 
Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 

i zakupów inwestycyjnych 
1.054.784,00 

 

1. Dz. 010 rozdz. 01044 § 6230 10.000,00 

 Dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków 10.000,00 

2. Dz. 600 rozdz. 60002 § 6300 34.784,00 

 

Województwo Wielkopolskie – wkład własny do Projektu pn. „Rewitalizacja linii kole-

jowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” realizowanego w ramach „Programu Uzupełnie-

nia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku”  

34.784,00 

3. Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 280.000,00 

 
Powiat Szamotulski – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powia-

towej nr 1857P Szamotuły – Górka od km 1+160 do km2+150”  
280.000,00 

4. Dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 600.000,00 

 OSP Otorowo – dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego 600.000,00 
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Lp. Tytuł wydatku majątkowego  
Planowane wydatki  

w 2023 roku 

1 2 3 

5. Dz. 900 rozdz. 90005 § 6230 100.000,00 

 Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządzenia grzewcze  100.000,00 

6. Dz. 900 rozdz. 90026 § 6230 30.000,00 

 
Dofinansowanie osobom fizycznym wydatków poniesionych przy usuwaniu pokryć da-

chowych zawierających azbest 
30.000,00 

 

IV. RAZEM (I → III) 24.496.189,00 
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Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 

 

 

 

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku  
 
 

 

Lp. Treść Paragraf Plan 

1 2 3 4 

Przychody ogółem:  x 8.000.000,00 

1. Kredyty i pożyczki krajowe  952 8.000.000,00 

 

Rozchody ogółem:  x 3.420.600,00 

1. Spłaty kredytów i pożyczek krajowych  992 3.420.600,00 
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Załącznik nr 6  
do Uchwały XLVI/468/2022_  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 

 

Zestawienie kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku  

 

Klasyfikacja budżetowa 

Kwoty dotacji  

udzielanych  

z budżetu dla:  

w tym dotacje: 

Dział Rozdział Paragraf przedmiotowe podmiotowe celowe 

celowe na finansowa-

nie lub dofinansowa-

nie kosztów realizacji 

inwestycji i zakupów 

inwestycyjnych oraz 

na pomoc finansową 

udzielaną między jst 

A. jednostek sektora finansów publicznych  

600 60001 2710 323.250,00   323.250,00  

600 60002 6300 34.784,00    34.784,00 

600 60004 2310 70.000,00   70.000,00  

600 60014 6300 280.000,00    280.000,00 

801 80103 2310 42.209,00   42.209,00  

801 80104 2310 361.145,00   361.145,00  

921 92109 2480 2.546.174,00  2.546.174,00   

921 92116 2480 1.169.182,00  1.169.182,00   

Razem  4.826.744,00  3.715.356,00 796.604,00 314.784,00 

 

B. jednostek spoza sektora finansów publicznych  

010 01044 6230 10.000,00    10.000,00 

630 63003 2360 25.000,00   25.000,00  

754 75412 2820 20.000,00   20.000,00  

754 75412 6230 600.000,00    600.000,00 

801 80104 2540 4.450.207,00  4.450.207,00   

801 80149 2540 731.546,00  731.546,00   

851 85154 2360 442.600,00   442.600,00  

851 85154 2580 80.000,00  80.000,00   

851 85195 2360 40.000,00   40.000,00  

852 85228 2360 2.848.770,00   2.848.770,00  

852 85232 2580 388.000,00  388.000,00   

852 85295 2360 652.780,00   652.780,00  

855 85516 2830 432.400,00   432.400,00  

900 90005 6230 100.000,00    100.000,00 

900 90013 2360 180.000,00   180.000,00  

900 90026 6230 30.000,00    30.000,00 

921 92105 2360 25.000,00   25.000,00  

926 92605 2360 450.000,00   450.000,00  

Razem  11.506.303,00  5.649.753,00 5.116.550,00 740.000,00 

 

C. Kwota dotacji udzielanych 

z budżetu (A+B) 
16.333.047,00  9.365.109,00 5.913.154,00 1.054.784,00 
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Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  

 
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki 

związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku  
 

Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

   Dochody  756.600,00 

756   

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  

756.600,00 

 75618  
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedno-

stek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  
756.600,00 

  0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  756.600,00 
 

   Wydatki  756.600,00 

851   Ochrona zdrowia  756.600,00 

 85153  Zwalczanie narkomanii  75.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  6.500,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo-

wy  
1.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  36.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  5.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  21.500,00 

  4400 
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 

i pomieszczenia garażowe 
5.000,00 

 85154  Przeciwdziałanie alkoholizmowi  681.600,00 

  2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy  20.000,00 

  2360 

Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu teryto-

rialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finan-

sowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do reali-

zacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku 

publicznego 

442.600,00 

  2580 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezali-

czanych do sektora finansów publicznych  
80.000,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  15.000,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo-

wy  
2.000,00 

  4170 Wynagrodzenia bezosobowe  70.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  21.000,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  25.000,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe  2.000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu-

su służby cywilnej  
4.000,00 
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Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr XVI/468/2022  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  

 

 

 

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

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

 

Dział Rozdział Paragraf Określenie dochodu / wydatku  Kwota 

1 2 3 4 5 

Dochody 

900 90019 0690 
Wpływy z opłat i kar z tytułu korzystania ze środowi-

ska  90.000,00 

Razem 90.000,00 

Wydatki 

900 90005   71.000,00 

  6230 
Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekolo-

giczne urządzenia grzewcze 71.000,00 
 

900 90095   19.000,00 

  4210 
Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proe-

kologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju, 

wspomaganie systemów gromadzenia i przetwarzania 

danych, raporty z realizacji programów  

5.000,00 

  4300 
14.000,00 

 

Razem 90.000,00  

 

 

Id: 1CCA1C8F-B037-4205-A417-4A834A8FCF33. Podpisany Strona 1



 

 

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku 
 

Wydatki jednostek pomocniczych w 2023 roku na przedsięwzięcia realizowane  

w ramach funduszu sołeckiego  
 

Lp. 
Nazwa jednost-

ki pomocniczej 
Nazwa przedsięwzięcia 

Klasyfikacja budżetowa 
Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Baborowo Wymiana nawierzchni chodnika  

na terenie wsi Baborowo 
600 60016 6050 22.116,00 

  Razem wydatki 22.116,00 
 

2. Baborówko  Budowa drogi betonowej w układzie 

pasowym wraz z łącznikami na ulicy 

Polnej  

600 60016 6050 29.585,00 

Doposażenie placu zabaw 900 90095 6050 6.000,00 

Razem wydatki 35.585,00 
 

3. Brodziszewo Budowa chodnika na ulicy Szamotul-

skiej w Brodziszewie 
600 60016 6050 32.813,00 

  Razem wydatki 32.813,00 
 

4. Emilianowo Zagospodarowanie terenów rekreacyj-

no–sportowych w Emilianowie 
926 92601 6050 13.746,00 

  Razem wydatki 13.746,00 
 

5. Gałowo Modernizacja budynku przeznaczone-

go na świetlicę wiejską w Gałowie  
921 92109 6050 55.428,00 

  Razem wydatki 55.428,00 
 

6. Gąsawy Doposażenie placu zabaw  900 90095 6050 8.040,00 

Zakup zmywarki do świetlicy wiej-

skiej 
921 92109 4210 3.000,00 

Przygotowanie strategii rozwoju wsi 921 92109 4300 2.000,00 

Zadaszenie przy świetlicy 921 92109 6050 10.000,00 

Zakup oraz montaż oświetlenia przy 

boisku  
926 92601 4300 8.000,00 

Razem wydatki 31.040,00 

 

7. Jastrowo Utwardzenie terenów rekreacyjno – 

sportowych w Jastrowie  
926 92601 6050 30.596,00 

  Razem wydatki 30.596,00 
 

8. Kąsinowo Zagospodarowanie terenu przy świe-

tlicy wiejskiej w Kąsinowie  
921 92109 6050 27.160,00 

Razem wydatki 27.160,00 
 

9. Kępa Budowa chodnika w miejscowości 

Kępa   
600 60016 6050 46.171,00 

  Razem wydatki 46.171,00 
 

10. Koźle  Budowa drogi z płyt betonowych  

w układzie pasowym 
600 60016 6050 30.596,00 
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Lp. 
Nazwa jednost-

ki pomocniczej 
Nazwa przedsięwzięcia 

Klasyfikacja budżetowa 
Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 
1 2 3 4 5 6 7 

  Razem wydatki 30.596,00 
 

11. Krzeszkowice  Ocieplenie budynku świetlicy wiej-

skiej w Krzeszkowicach  
921 92109 6050 20.120,00 

Razem wydatki 20.120,00 

 

12. Lipnica  Budowa dróg w układzie pasowym na 

ulicy Słonecznej w Lipnicy 
600 60016 6050 46.726,00 

  Razem wydatki 46.726,00 
 

13. Lulinek  Remont pomieszczeń w świetlicy 

wiejskiej w Lulinku   
921 92109 4270 42.957,00 

  
Razem wydatki 42.957,00 

 

14. Mutowo Wykonanie nawierzchni utwardzonej 

na terenie rekreacyjnym 
926 92601 6050 45.839,00 

Razem wydatki 45.839,00 
 

15. Myszkowo Opłotowanie terenów sportowych  

w Myszkowie  
926 92601 6050 21.783,00 

Razem wydatki 21.783,00 
 

16. Otorowo Zagospodarowanie terenów gminnych 750 75095 4300 12.378,00 

Zakup oraz montaż piłkochwytów 926 92601 6050 43.050,00 

Razem wydatki 55.428,00  
 

17. Pamiątkowo  Wykonanie prac remontowych w świe-

tlicy wiejskiej w Pamiątkowie  
921 92109 4270 55.428,00 

  Razem wydatki 55.428,00 
 

18. Piaskowo Wykonanie kuchni świetlicy wiejskiej  921 92109 4210 30.596,00 

  Razem wydatki 30.596,00 
 

19. Piotrkówko  Doposażenie placu zabaw w sołectwie 

Piotrkówko 
900 90095 6050 19.233,00 

  Razem wydatki 19.233,00 
 

20. Przecław  Budowa drogi na ulicy Sadowej  

w Przecławiu 
600 60016 6050 55.428,00 

Razem wydatki 55.428,00 
 

21. Przyborowo Doposażenie placu zabaw w Przybo-

rowie 
900 90095 6050 18.236,00 

Razem wydatki 18.236,00 

 

22. Przyborówko Wyrównanie i utwardzenie dróg w so-

łectwie 
600 60016 6050 8.008,00 

  Wymiana ogrodzenia oraz zadaszenia 

tarasu przy świetlicy 
921 92109 4300 12.500,00 

  Razem wydatki 20.508,00 

 

23. Szczuczyn Zagospodarowanie terenu przy świe-

tlicy wiejskiej  
921 92109 6050 31.372,00 
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Lp. 
Nazwa jednost-

ki pomocniczej 
Nazwa przedsięwzięcia 

Klasyfikacja budżetowa 
Kwota 

Dział Rozdział Paragraf 
1 2 3 4 5 6 7 

Razem wydatki 31.372,00 

 

24. Śmiłowo Doposażenie placu zabaw w Śmiłowie 900 90095 6050 27.548,00 

  Razem wydatki 27.548,00 

 

25. Witoldzin Budowa oświetlenia w miejscowości 

Witoldzin 
900 90015 6050 24.998,00 

Razem wydatki 24.998,00 
 

Razem x x x 841.451,00 
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Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  

 

Wydatki  jednostek  pomocniczych  w  2023  roku  

 

Lp. Nazwa jednostki pomocniczej 
Klasyfikacja budżetowa 

Kwota 
Dział Rozdział Paragraf 

1 2 3 4 5 6 

1. Sołectwo Baborowo  750 75095  5.100,00 

    4170 2.000,00 

    4210 1.600,00 

    4300 1.500,00 

  921 92109  300,00 

    4300 300,00 

  926 92601  1.500,00 

    4260 1.500,00 

 Razem wydatki    6.900,00 
 

2. Sołectwo Baborówko  750 75095  10.540,00 

    4110 940,00 

    4170 6.100,00 

    4210 1.900,00 

    4300 1.600,00 

  921 92109  5.790,00 

    4210 500,00 

    4260 3.890,00 

    4270 134,00 

    4300 1.266,00 

 Razem wydatki    16.330,00 
 

3. Sołectwo Brodziszewo  750 75095  1.739,00 

    4210 1.000,00 

    4300 739,00 

  921 92109  14.091,00 

    4110 1.031,00 

    4170 6.000,00 

    4210 1.500,00 

    4260 4.000,00 

    4270 1.000,00 

    4300 560,00 

 Razem wydatki    15.830,00 
 

4. Sołectwo Emilianowo  750 75095  5.000,00 

    4210 3.000,00 

    4300 2.000,00 

  921 92109  7.130,00 

    4210 4.130,00 

    4260 2.000,00 

    4300 1.000,00 

 Razem wydatki    12.130,00 

5. Sołectwo Gałowo  750 75095  16.000,00 

    4170 10.000,00 

Id: 1CCA1C8F-B037-4205-A417-4A834A8FCF33. Podpisany Strona 1



Lp. Nazwa jednostki pomocniczej 
Klasyfikacja budżetowa 

Kwota 
Dział Rozdział Paragraf 

1 2 3 4 5 6 

    4210 3.000,00 

    4300 3.000,00 

  921 92109  9.980,00 

    4260 8.480,00 

    4300 1.500,00 

 Razem wydatki    25.980,00 
 

6. Sołectwo Gąsawy  600 60016  1.500,00 

    4210 1.500,00 

  750 75095  2.300,00 

    4210 300,00 

    4300 2.000,00 

  921 92109  11.710,00 

    4110 774,00 

    4170 4.500,00 

    4210 2.536,00 

    4260 3.000,00 

    4300 900,00 

 Razem wydatki    15.510,00 
 

7. Sołectwo Jastrowo  750 75095  6.430,00 

    4210 5.430,00 

    4300 1.000,00 

  921 92109  9.000,00 

    4210 4.000,00 

    4260 4.000,00 

    4300 1.000,00 

 Razem wydatki    15.430,00 
 

8. Sołectwo Kąsinowo 750 75095  4.758,00 

    4170 1.050,00 

    4210 708,00 

    4300 3.000,00 

  921 92109  10.052,00 

    4210 500,00 

    4260 6.000,00 

    4270 1.000,00 

    4300 2.552,00 

 Razem wydatki    14.810,00 
 

9. Sołectwo Kępa  750 75095  5.580,00 

    4210 3.580,00 

    4300 2.000,00 

  921 92109  13.700,00 

    4170 4.000,00 

    4210 3.000,00 

    4260 4.500,00 

    4300 2.200,00 

 Razem wydatki    19.280,00 
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Lp. Nazwa jednostki pomocniczej 
Klasyfikacja budżetowa 

Kwota 
Dział Rozdział Paragraf 

1 2 3 4 5 6 

10. Sołectwo Koźle  750 75095  8.870,00 

    4110 557,00 

    4170 3.240,00 

    4210 2.573,00 

    4300 2.500,00 

  921 92109  6.560,00 

    4210 2.000,00 

    4260 3.000,00 

    4300 1.560,00 

 Razem wydatki    15.430,00 
 

11. Sołectwo Krzeszkowice  750 75095  500,00 

    4210 500,00 

  921 92109  12.780,00 

    4260 3.000,00 

    4270 8.980,00 

    4300 800,00 

 Razem wydatki    13.280,00 
 

12. Sołectwo Lipnica  750 75095  6.500,00 

    4210 4.000,00 

    4300 2.500,00 

  921 92109  12.880,00 

    4110 500,00 

    4170 1.950,00 

    4210 5.500,00 

    4260 2.000,00 

    4270 1.480,00 

    4300 1.450,00 

 Razem wydatki    19.380,00 
 

13. Sołectwo Lulinek  600 60016  2.000,00 

    4300 2.000,00 

  750 75095  5.650,00 

    4110 500,00 

    4170 2.000,00 

    4210 1.950,00 

    4300 1.200,00 

  921 92109  11.050,00 

    4210 6.000,00 

    4260 3.000,00 

    4300 2.050,00 

 Razem wydatki    18.700,00 
 

14. Sołectwo Mutowo  750 75095  10.220,00 

    4110 1.000,00 

    4170 5.200,00 

    4210 2.220,00 

    4300 1.800,00 

  921 92109  9.000,00 
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Lp. Nazwa jednostki pomocniczej 
Klasyfikacja budżetowa 

Kwota 
Dział Rozdział Paragraf 

1 2 3 4 5 6 

    4110 260,00 

    4170 1.500,00 

    4210 900,00 

    4260 3.900,00 

    4270 500,00 

    4300 1.940,00 

 Razem wydatki    19.220,00 
 

15. Sołectwo Myszkowo 750 75095  7.100,00 

    4170 2.100,00 

    4210 2.500,00 

    4300 2.500,00 

  921 92109  6.480,00 

    4210 3.780,00 

    4260 2.000,00 

    4300 700,00 

 Razem wydatki    13.580,00 
 

16. Sołectwo Otorowo  600 60016  2.000,00 

    4300 2.000,00 

  750 75095  10.964,00 

    4110 1.344,00 

    4170 7.820,00 

    4210 1.300,00 

    4300 500,00 

  921 92109  14.926,00 

    4110 496,00 

    4170 2.880,00 

    4210 2.000,00 

    4260 6.750,00 

    4270 2.000,00 

    4300 800,00 

 Razem wydatki    27.890,00 
 

17. Sołectwo Pamiątkowo  750 75095  12.380,00 

    4110 1.380,00 

    4170 8.000,00 

    4210 2.000,00 

    4300 1.000,00 

  921 92109  14.490,00 

    4110 520,00 

    4170 3.000,00 

    4210 1.970,00 

    4260 8.000,00 

    4300 1.000,00 

 Razem wydatki    26.870,00 
 

18. Sołectwo Piaskowo  750 75095  2.700,00 

    4210 1.500,00 

    4300 1.200,00 
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Lp. Nazwa jednostki pomocniczej 
Klasyfikacja budżetowa 

Kwota 
Dział Rozdział Paragraf 

1 2 3 4 5 6 

  921 92109  12.730,00 

    4110 380,00 

    4170 2.200,00 

    4210 5.850,00 

    4260 3.500,00 

    4300 800,00 

 Razem wydatki    15.430,00 
 

19. Sołectwo Piotrkówko  750 75095  4.500,00 

    4110 500,00 

    4170 3.000,00 

    4210 1.000,00 

  921 92109  8.620,00 

    4210 6.020,00 

    4260 2.000,00 

    4300 600,00 

 Razem wydatki    13.120,00 
 

20. Sołectwo Przecław 750 75095  16.060,00 

    4110 400,00 

    4170 2.000,00 

    4210 9.000,00 

    4300 4.660,00 

  921 92109  18.000,00 

    4210 10.000,00 

    4260 5.000,00 

    4300 3.000,00 

 Razem wydatki    34.060,00 
 

21. Sołectwo Przyborowo  750 75095  4.250,00 

    4110 100,00 

    4170 650,00 

    4210 3.000,00 

    4300 500,00 

  921 92109  8.690,00 

    4210 4.500,00 

    4260 3.500,00 

    4300 690,00 

 Razem wydatki    12.940,00 
 

22. Sołectwo Przyborówko  750 75095  4.500,00 

    4170 1.000,00 

    4210 1.000,00 

    4300 2.500,00 

  921 92109  8.850,00 

    4210 5.350,00 

    4260 3.000,00 

    4300 500,00 

 Razem wydatki    13.350,00 
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Lp. Nazwa jednostki pomocniczej 
Klasyfikacja budżetowa 

Kwota 
Dział Rozdział Paragraf 

1 2 3 4 5 6 

23. Sołectwo Szczuczyn  750 75095  3.554,00 

    4110 447,00 

    4170 2.600,00 

    4210 507,00 

  921 92109  12.016,00 

    4110 516,00 

    4170 3.000,00 

    4260 5.000,00 

    4270 3.000,00 

    4300 500,00 

 Razem wydatki    15.570,00 
 

24. Sołectwo Śmiłowo  750 75095  5.880,00 

    4110 600,00 

    4170 3.300,00 

    4210 1.080,00 

    4300 900,00 

  921 92109  9.000,00 

    4210 1.000,00 

    4260 7.000,00 

    4300 1.000,00 

 Razem wydatki    14.880,00 
 

25. Sołectwo Witoldzin  750 75095  7.720,00 

    4210 6.620,00 

    4300 1.100,00 

  921 92109  6.700,00 

    4210 2.000,00 

    4260 4.000,00 

    4300 700,00 

 Razem wydatki    14.420,00 
 

26. 
Razem wydatki jednostek pomocni-

czych (1→25)  
x x x 430.320,00 
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Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły 

dnia 28 grudnia 2022 roku 
 

 

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących  

w drodze umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku  

 

 

 

I. Dochody  
 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Kwota 

Dział  Rozdział  Paragraf  

1 2 3 4 5 

801   Oświata i wychowanie  530.013,00 

 80104  
Przedszkola  530.013,00 

  2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 

realizowane na podstawie porozumień (umów) między 

jednostkami samorządu terytorialnego 

530.013,00 

Razem 530.013,00 

 

 

 

II. Wydatki  

 

Klasyfikacja budżetowa 
Treść Kwota 

Dział  Rozdział  Paragraf  

1 2 3 4 5 

801   Oświata i wychowanie  530.013,00 

 80104  
Przedszkola  530.013,00 

  

2540 
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty 
530.013,00 

Razem 530.013,00 
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Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022  

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 

 
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

oraz finansowane nimi wydatki na zadania określone w ustawach  
 

w złotych  

Dział Rozdz. Paragraf Wyszczególnienie Kwota 

   Dochody  11.244.319,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.244.319,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi  11.244.319,00 

  0490 

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odręb-

nych ustaw   

11.244.319,00 

 

   Wydatki  11.244.319,00 

900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.244.319,00 

 90002  Gospodarka odpadami komunalnymi 11.244.319,00 

  3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  750,00 

  4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  388.480,00 

  4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.610,00 

  4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  69.670,00 

  4120 
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościo-

wy  
10.050,00 

  4140 
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 
4.000,00 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia  8.800,00 

  4260 Zakup energii 7.500,00 

  4270 Zakup usług remontowych  1.000,00 

  4280 Zakup usług zdrowotnych  920,00 

  4300 Zakup usług pozostałych  10.706.019,00 

  4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  1.500,00 

  4410 Podróże służbowe krajowe  2.000,00 

  4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  8.320,00 

  4500 
Pozostałe podatki na rzecz budżetów samorządu teryto-

rialnego  
2.000,00 

  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  7.000,00 

  4700 
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpu-

su służby cywilnej 
3.500,00 

  4710 
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniają-

cy  
1.200,00 
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Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 

 

 
Plan dochodów i wydatków Miasta i Gminy Szamotuły związanych z realizacją zadań 

finansowanych w części ze środków Rządowego Funduszu „Polski Ład”  

Program Inwestycji Strategicznych w 2023 roku  

 
w złotych  

Zadanie 
Klasyfikacja budżetowa 

Dochody Wydatki 
Dział Rozdział Paragraf 

Zadanie pn. „Budowa połączenia drogowego 

łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą 

wojewódzką nr 187 wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą” (promesa Nr 01/2021/7425/PolskiLad) 

600 60016 6370 4.702.500,00 - 

  6050 - 300.760,00 

  6370  4.702.500,00 

Zadanie pn. „Budowa przedszkola integracyjnego 

przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w 

Szamotułach” (wstępna promesa Nr Edy-

cja2/2021/4115/PolskiLad) 

801 80104 6370 6.800.000,00 - 

  6050 - 700.000,00 

  6370  6.800.000,00 

Zadanie pn. „Budowa stacji przeładunkowej od-

padów komunalnych wraz z infrastrukturą tech-

niczna dla Miasta i Gminy Szamotuły” (wstępna 

promesa Nr Edycja2/2021/8041/PolskiLad) 

900 90002 6370 - - 

  6050 - 1.800.000,00 

Zadanie pn. „Budowa sortowni odpadów komu-

nalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły” (wstępna 

promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) 

900 90002 6370 - - 

  6050 - 1.000.000,00 

 

w tym wydatki sfinansowane: 
   

  

▪ ze środków Rządowego Funduszu „Pol-

ski Ład” Program Inwestycji Strategicz-

nych  

   

 11.502.500,00 

▪ z dochodów własnych  
   

 3.800.760,00 

 

 

 

Id: 1CCA1C8F-B037-4205-A417-4A834A8FCF33. Podpisany Strona 1



  

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XLVI/468/2022 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28grudnia 2022 roku  
 

 

 
Plan dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Szamotuły związanych z realizacją 

zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023  

 
w złotych  

Zadanie 
Klasyfikacja budżetowa 

Dochody Wydatki 
Dział Rozdział Paragraf 

Wypłata dodatku węglowego w 2023 roku 

stanowiąca realizację świadczeń wynikają-

cych z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku  

o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692 ze 

zm.) 

853 85395  2180 15.300,00 - 

  3110 - 15.000,00 

  4210 - 300,00 

 

Wypłata innych dodatków w 2023 roku na 

realizację świadczeń wynikających z ustawy  

z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych 

rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł 

ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 

(Dz.U.2022 poz. 1967 ze zm.) 

853 85395  2180 306.000,00 - 

  3110 - 300.000,00 

  4010 - 4.950,00 

  4110 - 850,00 

  4120 - 125,00 

  4710 - 75,00 

Razem 
321.300,00 321.300,00 
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Uzasadnienie  

do Uchwały Nr XLVI/468/2022  
 

Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 28 grudnia 2022 roku  
 

w sprawie uchwały budżetowej  

Miasta i Gminy Szamotuły na rok 2023  
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1. Dochody budżetu Miasta i Gminy Szamotuły  

 
Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na rok 

2023 przewiduje, że kwota planowanych dochodów budżetu gminy będzie o 7,42% niższa od dochodów 

planowanych w roku 2022 według stanu na dzień 30 września tj. o kwotę 13.308.827,03zł. Spadek docho-

dów jest spowodowany między przejęciem przez inny podmiot realizacji zadania zleconego jakim jest wy-

płata świadczenia wychowawczego, nie uwzględnieniem w projekcie zadań związanych z pobytem na te-

renie naszego kraju obywateli Ukrainy i wypłatą dodatków opałowych oraz niższymi niż w roku bieżącym 

wpływami z tytułu należnego gminie udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.  

 

Dział 
Planowane dochody wg 

stanu na dzień  

30 września 2022 roku 
Plan 2023 rok 

w tym: 
Struktu-

ra kol.3 

%  

wzrostu bieżące własne 
bieżące  

zlecone 
majątkowe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 612.535,43 - - - - - - 

400 - 5.800.000,00 5.800.000,00 - - 3,49 - 

600 2.547.328,00 5.889.804,00 248.480,00 - 5.641.324,00 3,55 321,21 

700 7.422.717,00 7.990.700,00 3.917.700,00 - 4.073.000,00 4,81 107,65 

750 908.963,71 672.509,00 260.916,00 411.593,00 - 0,41 73,99 

751 5.938,00 5.878,00 - 5.878,00 - 0,00 98,99 

754 64.080,00 - - - - - - 

756 64.989.958,00 68.139.935,00 68.139.935,00 - - 41,05 104,85 

758 28.341.596,49 31.953.480,00 31.953.480,00 - - 19,25 112,74 

801 5.612.338,89 11.914.905,50 5.114.905,50 - 6.800.000,00 7,18 212,30 

852 19.364.669,01 1.583.827,00 1.470.827,00 113.000,00 - 0,95 8,18 

853 2.987.998,00 321.300,00 321.300,00 - - 0,19 10,75 

854 112.000,00 - - - - - - 

855 26.141.757,00 10.226.034,00 84.000,00 10.142.034,00 - 6,16 39,12 

900 19.862.927,00 21.335.279,00 11.487.799,00 - 9.847.480,00 12,85 107,41 

921 83.403,00 10.731,00 10.731,00 - - 0,01 12,87 

926 253.227,00 158.227,00 158.227,00   0,10 62,48 

x 179.311.436,53 166.002.609,50 128.968.300,50 10.672.505,00 26.361.804,00 100,00 92,58 

 Struktura 100,00 77,69 6,43 15,88 - - 

 
Dochody budżetu przyjęte w uchwale zostały ustalone zgodnie z następującymi zasadami:  

 

 

  Dział 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   5.800.000,00zł 
 

 

Dochód działu stanowi odpłatność mieszkańców Gminy Szamotuły wnoszona 

do budżetu z tytułu preferencyjnego zakupu paliwa stałego dokonywanego na 
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podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym 

paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz.2236)   5.800.000,00zł 

 

 

 

  Dział 600  Transport i łączność   5.889.804,00zł 
 

 

Dochód tego działu stanowią : 
 

▪ środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwe-

stycji Strategicznych w kwocie 4.702.500,00zł na wsparcie realizacji zadania 

pn. „Budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P  

z drogą wojewódzką nr 187 wraz z infrastruktura towarzyszącą” - promesa 

01/2021/7425/Polski Lad  4.702.500,00zł 
 

▪ środki przyznane na dofinansowanie projektu nr POIS.11.04.00-00-0001/22 pn. 

„Wzrost funkcjonalności zintegrowanego węzła przesiadkowego na terenie 

Szamotuł”   938.824,00zł 
 

▪ opłaty za parkowanie pobierane na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985 roku o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 19, poz. 115) 

oraz Uchwały Nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie 

ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Szamotuły z dnia 22 września 

2014 roku    248.480,00zł 
 

a) parkometry 144.520,21 : 10 x 12 =  173.424,25 

b) abonamenty  27.860,00 : 10 x 12 =    33.432,00 

c) MoBILET     34.685,68 : 10 x 12 =    41.622,82 

d) (a → c)             248.479,07 

 

 

 

  Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa 7.990.700,00zł 
 

 

rozdz.  70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami   5.128.713,00zł 

w tym:  
 

Dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły  4.473.000,00zł 
 

• wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  660.000,00zł 

• wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności   9.000,00zł 

• wpływy z najmu i dzierżawy gruntów gminnych  160.000,00zł 

w tym :  
 - pod kioskami i pawilonami handlowymi  50.000,00zł 

 - pod garażami  70.000,00zł 

- terenów składowych i parkingów   10.000,00zł 

 - rolnych i ogródków przydomowych  20.000,00zł 

 - gruntów, na których ustawiono reklamy, wesołe miasteczka, cyrki i inne   10.000,00zł 

• wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  44.000,00zł 

• wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  3.600.000,00zł 

w tym:  
a) sprzedaż działek budowlanych przy ulicy Bruneck, Skrajnej, Spokojnej  

w Szamotułach oraz w Otorowie  2.100.000,00zł 

b) sprzedaż innych nieruchomości - teren inwestycyjny w Lipnicy, nieruchomość 

zabudowana w Przyborowie, lokale użytkowe w Szamotułach Rynek 16/17  1.500.000,00zł 
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Dochody realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  

w Szamotułach   855.713,00zł 
 

• wpływy z najmu lokali użytkowych  509.911,00zł 

• opłata za media wnoszona przez wynajmujących lokale użytkowe   48.727,00zł 

• wpływy z opłat za korzystanie z targowiska miejskiego   297.075,00zł 

 
rozdz.  70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   2.661.987,00zł 

w tym:  
 

Dochody realizowane przez Urząd Miasta i Gminy Szamotuły  429.000,00zł 
 

• sprzedaż lokali mieszkalnych należących do gminnego zasobu loka-

lowego   429.000,00zł 
 

Dochody realizowane przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych  

w Szamotułach  2.232.987,00zł 
 

• wpływy z najmu lokali mieszkalnych  871.655,00zł 

• opłata za media wnoszona przez mieszkańców mieszkań komunal-

nych   1.360.132,00zł 

• odsetki naliczone od środków zgormadzonych na rachunku banko-

wym   1.200,00zł 
 

Planowane w tym dziale dochody stanowią 4,81% ogólnej kwoty dochodów.  

 

 
 

  Dział 750  Administracja publiczna 672.509,00zł 
 

 

Dochód tego działu stanowią : 

• dotacja z budżetu państwa otrzymana na finansowanie zadań zleco-

nych gminie z zakresu administracji rządowej   411.593,00zł 

w tym:  
a) dotyczących spraw obywatelskich   314.729,00zł 

b) pozostałe zadania   96.864,00zł 

Pismo: Wojewoda Wielkopolski znak: FB.I-3110.7.2022.2 z dnia  

            24 października 2022 roku  

• dochodów uzyskanych w związku z realizacją zadań zleconych z za-

kresu administracji rządowej   53,00zł 

• wpływy z tytułu oprocentowania środków pieniężnych znajdujących 

się na rachunku bieżącym budżetu gminy ustalono w oparciu o fak-

tyczne wykonanie ich w latach 2017 – 2022 wyłączając zrealizowane 

dochody z tego tytułu w latach 2020 - 2021  260.863,00zł 
 

2017 103.232,20 

2018 107.293,56 

2019 62.275,85 

2020  
(wykonanie roczne na poziomie wykonania na dzień 30 

września 2020 roku. Od dnia 18 sierpnia  stawka WI-
BID w oparciu, o którą nalicza się odsetki bankowe wy-

nosiła 0,00%)  

16.419,01 

2021 13.396,12 

2022 (przewidywane wykonanie wyliczone na podsta-

wie wykonania za 10 miesięcy bieżącego roku ) 
407.042,12 

Razem  709.658,86 

 
Razem po wyłączeniu dochodów zrealizowanych w la-

tach 2020 - 2021 
679.843,73 

Średnia z lat 2017-2022 po wyłączeniu dochodów 

zrealizowanych w latach 2020 – 2021  
169.960,93 
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Planowane wpływy w 2023 roku (po uwzględnie-

niu nowych warunków oprocentowania środków na ra-

chunku bankowym) 
260.863,00 

 

 
 

  Dział 751  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli  

                   i ochrony prawa oraz sądownictwa  5.878,00zł 
 

 

Dotacja celowa przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu na finansowanie wydat-

ków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w 2023 roku. 
 

Pismo: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Poznaniu znak: DPZ.3113.42/2022 

            z dnia 20 października 2022 roku   5.878,00zł 

 

 
 

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

jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki  

związane z ich poborem  68.139.935,00zł 
 

 

Dochody z tego działu stanowią 41,05% ogółu dochodów budżetu gminy. Ustalono je w następujący spo-

sób:  

 

• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany  

w formie karty podatkowej  121.072,00zł  
 

Kwotę wpływów ustalono przeliczając dochody uzyskane w okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku na wy-

konanie roczne. Ze względu na małe zainteresowanie tą formą opodatkowania nie zaplanowano ich wzrostu.  

 

90.804,09 : 9 x 12 = 121.072,12 

 
• podatek od nieruchomości  26.788.494,00zł 
 

Wysokość dochodów w tym tytule ustalono przyjmując stawki podatku określone uchwałą Rady Mia-

sta i Gminy Szamotuły Nr XLIII/450/2022 z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wy-

sokości stawek podatku od nieruchomości oraz wysokość podstawy opodatkowania według stanu na 

dzień 21 października 2022 roku. Wpływy z podatku stanowią 16,14% planowanych dochodów ogó-

łem.  
 

Poz.  

tabeli  

Obwieszczenie Ministra Finan-

sów w sprawie górnych stawek 

podatku obowiązujących w roku  

Uchwała Rady Miasta i Gminy  

Szamotuły obowiązująca w  

Wzrost 
% stawki 

MF  

(4:2) 

stawka  

podatku 
% 

2022 2023 2022 2023 (4-3) (4:3) 
1 2 3 4 5 6 7 

A/a   1,03   1,16   1,03   1,16 +0,13 112,62 100,00 

A/b   5,17   5,79   5,17   5,79 +0,62 111,99 100,00 

A/c   0,54   0,61   0,54   0,61 +0,07 112,96 100,00 

A/d   3,40   3,81   3,40   3,81 +0,41 112,06 100,00 

B/a   0,89   1,00   0,89   1,00 +0,11 112,36 100,00 

 

Poz.  

tabeli  

Obwieszczenie Ministra Finan-

sów w sprawie górnych stawek 

podatku obowiązujących w roku  

Uchwała Rady Miasta i Gminy  

Szamotuły obowiązująca w  

Wzrost 
% stawki 

MF  

(4:2) 

stawka  

podatku 
% 

2022 2023 2022 2023 (4-3) (4:3) 
1 2 3 4 5 6 7 
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B/b 25,74 28,78 24,00 25,78 +1,78 104,42 89,58 

B/c 12,04 13,47 12,04 13,47 +1,43 111,88 100,00 

B/d   5,25   5,87   5,25   5,87 +0,62 111,81 100,00 

B/e   8,68   9,71   8,68   9,00 +0,32 103,69 92,69 

 

 

A. Podatek od nieruchomości należnych od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych 
 

L.p. Treść 
Podatek  

stawka 
podstawa  

naliczenia  
kwota 

A. od gruntów:    

 
a) od 1m2 powierzchni związanych z prowadzeniem działalno-

ści gospodarczej 
1,16 1.707.553,45 1.980.762,00 

 
b) od 1ha powierzchni pod wodami powierzchniowymi stoją-

cymi lub wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami 

powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych  
5,79 4,8650 28,17 

 c) od 1m2 powierzchni pozostałych  0,61 620.310,15 378.389,19 

 d) od 1m2 niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,81 - - 

B. od budynków lub ich części:    

 a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych 1,00 87.611,19 87.611,19 

 
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków związanych  

z prowadzeniem działalności gospodarczej 
25,78 212.529,33 5.479.006,02 

 
c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwali-

fikowanym materiałem siewnym 
13,47 789,20 10.630,52 

 
d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków zajętych na pro-

wadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych 
5,87 9.336,66 55.177,77 

 e) od 1m2 powierzchni pozostałych budynków 9,00 44.725,76 402.531,84 

C. od budowli 2,00% 558.028.127,00 11.160.562,54 

 Razem x x 
19.554.699,24 

19.554.699,00 

 

 

B. Podatek od nieruchomości należny od osób fizycznych  
 

L.p. Treść Stawka 
Miasto  Wieś  

podstawa podatek podstawa podatek 

A. od gruntów:      

 
a) od 1m2 powierzchni związanych z prowadze-

niem działalności gospodarczej 
1,16 249.801,94 289.770,25 104.339,65 121.033,99 

 

b) od 1ha powierzchni pod wodami powierzch-

niowymi stojącymi lub wodami powierzchnio-

wymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 

płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 

5,79 0,2159 1,25 3,5022 20,28 

 

 

 

 

L.p. Treść Stawka 
Miasto  Wieś  

podstawa podatek podstawa podatek 
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 c) od 1m2 powierzchni pozostałych 0,61 2.253.814,57 1.374.826,89 2.007.370,71 1.224.496,13 

 
d) od 1m2 niezabudowanych objętych obszarem 

rewitalizacji 
3,81 - - - - 

B. od budynków lub ich części:      

 
a) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 

mieszkalnych 
1,00 519.747,05 519.747,05 348.525,59 348.525,59 

 
b) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków 

związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej 
25,78 63.078,71 1.626.169,15 17.779,23 458.348,55 

 

c) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków za-

jętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym 

13,74 545,00 7.341,15 - - 

 
d) od 1m2 powierzchni użytkowej budynków za-

jętych na prowadzenie działalności gospodarczej 

w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 
5,87 2.535,26 14.881,98 156,31 917,54 

 e) od 1m2 powierzchni pozostałych budynków 9,00 81.700,38 735.303,42 49.685,41 447.168,69 

C. od budowli 2,00% 2.492.000,00 49.840,00 770.144,00 15.402,88 

 Razem x x 
4.617.881,14 

x 
2.615.913,65 

4.617.881,00 2.615.914,00 

    7.233.795,00 

 

 
• podatek rolny  2.024.064,00zł  

 

Rodzaj podatnika 

Ilość ha 
art. 6 ust 1 ustawy  

o podatku rolnym 
Podatek 

przeliczeniowych fizycznych pkt 1 pkt 2 

Osoby prawne 3.741,3909 x 185,1250 x 692.625,99 

Osoby fizyczne 6.755,5635 x 185,1250 x 1.250.623,69 

Osoby fizyczne - miasto x 75,4994 x 370,2500 27.953,65 

Osoby fizyczne - wieś x 142,7699 x 370,2500 52.860,56 

Razem 10.496,9544 218,2693 x x 2.024.063,89 

 2.024.064,00 

w tym:  
osoby prawne  692.064,00 

osoby fizyczne  1.331.438,00 

 
Przy ustalaniu dochodu przyjęto aktualnie obowiązujące zasady wymiaru podatku oraz średnią cenę sku-

pu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2023, która została określona w 

Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku, w wysokości 

74,05zł za 1dt (2022 rok – średnia cena skupu żyta wg GUS 61,48zł). Planowane na 2023 rok dochody są 

wyższe w stosunku do planowanych w 2022 roku o 20,14 punktu procentowego tj. o 339.240,00zł. 

Podatek rolny należny w 2023 roku stanowi 1,22% planowanych dochodów budżetu. 

 
• podatek leśny  129.362,00zł 
 

Przy ustalaniu wpływów przyjęto zasady wymiaru podatku określone w ustawie z dnia 30 października 

2002 roku o podatku leśnym oraz średnią cenę sprzedaży drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za trzy 

pierwsze kwartały 2022 roku, w wysokości 323,18zł za 1m3 (rok 2020 – 212,26zł za 1m3) – komunikat 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 roku. 
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* osoby prawne - lasy pozostałe 1 695,2965ha x 71,0996 =   120.534,90zł   120.535,00zł 
 

* osoby fizyczne – lasy pozostałe 124,1559ha x 71,0996 =       8.827,43zł     8.827,00zł 
 

Podatek leśny należny w roku 2023 stanowi 0,08% planowanej kwoty dochodów do budżetu. 

 

 
• podatek od środków transportowych  919.930,00zł 
 

Do ustalenia dochodów w tym tytule przyjęto stawki podatku wynikające z uchwały Nr XIII/121/15 Rady 

Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podat-

ku od środków transportowych. Obowiązują one, z niewielkimi zmianami wynikającymi ze zmiany prze-

pisów, od 2008 roku. Nowa uchwała z 2015 roku wprowadziła tylko nową formę zapisu treści uchwały 

bez zmiany stawek. Podatek od środków transportowych należny w roku 2023 stanowi 0,55% planowa-

nej kwoty wpływów budżetu i jest niższy od kwoty dochodów planowanych w tym tytule w roku 2022  

o 4,34% tj. o kwotę 41.860,00zł.  
 

Podatek od środków 

transportowych 

Rok 2022 Rok 2023 % wzrostu 

ilość  

pojazdów 

kwota  

podatku 

ilość  

pojazdów 

kwota  

podatku 

liczba  

pojazdów 

kwota  

podatku 

Osoby prawne  160 215.780,00 162 216.610,00 101,25 100,38 

Osoby fizyczne  509 746.010,00 495 703.320,00 97,25 94,28 

Razem 669 961.790,00 657 919.930,00 98,21 95,65 

 

 
• wpływy z opłaty skarbowej  666.572,00zł  
 

Dochód w tym tytule ustalono w oparciu o faktyczne wykonanie dziesięciu miesięcy bieżącego roku po je-

go przeliczeniu na wykonanie roczne  

555.477,01 : 10 x 12 = 666.572,41  

Planowane wpływy z opłaty skarbowej należne w roku 2023 stanowią 0,40% planowanej kwoty dochodów 

budżetu.  

 

 
• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  756.600,00zł  
 

Ustalono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu  

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.) uwzględniając ilość i rodzaje 

punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Dochody z tego tytułu w całości zostaną przeznaczone na rea-

lizację zadań określonych w Miejsko-Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-

koholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2024 (Uchwała Nr XXXVIII/397/2022 z dnia 23 

marca 2022 roku).  

 

 

 

 

 

 
• podatek od czynności cywilnoprawnych  2.239.770,00zł  
 

 Osoby prawne Osoby fizyczne 

2018 193.768,44  1.252.769,07  

2019 43.063,00  1.663.784,88  

2020 154.652,00 1.716.608,28 
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2021 136.272,50 2.107.322,92 

2022 (przewidywane wykonanie) 384.345,00 2.057.348,64 

Razem 912.100,94 - 

Średnia z lat 2018 - 2022 182.420,19 - 

Planowane wpływy w 2022 roku  182.420,00 2.057.350,00 

 

W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych należnego od osób prawnych wpływy wyliczono ja-

ko średnią faktycznego ich wykonania w latach 2018 – 2021 i przewidywanego wykonania 2022 roku. Na-

tomiast w przypadku podatku należnego od osób fizycznych przyjęto przewidywane wykonanie podatku  

w 2022 roku ze względu na obserwowaną stałą tendencję zwyżkową w tym tytule. 

 
• podatek od spadków i darowizn  200.820,00zł  
 

2018 199.028,70 

2019 122.199,47 

2020  133.862,08 

2021  207.352,53 

2022 (przewidywane wykonanie) 341.649,95 

Razem 1.004.092,73 

Średnia z lat 2018-2022 200.818,55 

Planowane wpływy w 2023 roku  200.820,00 

 

Przyjęto podobny sposób określenia planowanych wpływów jak w przypadku podatku od czynności cywil-

noprawnych. Ten tytuł, podobnie jak podatek od czynności cywilnoprawnych, jest dochodem zasilającym 

budżet w sposób nieregularny. 

 

 
• opłata od posiadania psów   
 

W dniu 24 października 2011 roku Rada Miasta i Gminy Szamotuły podjęła Uchwałę Nr XV/137/11 w sprawie uchy-

lenia uchwały własnej Nr XVI/120/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów.  

W związku z tym od dnia 1 stycznia 2012 roku nie ustala się dochodów z tego tytułu. 

 

 
• wpływy z opłaty targowej  144.340,00zł 
 

Planowane wpływy z opłaty targowej ustalono w oparciu o Uchwałę Nr XIII/122/15 Rady Miasta  

i Gminy Szamotuły z dnia 16 listopada 2015 roku wprowadzającą z dniem 1 stycznia 2016 roku opłatę 

targową na terenie Miasta i Gminy Szamotuły.  
 

a) wykonanie wpływów za 10 miesięcy 2022 roku  115.933,10zł 

b) faktyczne wykonanie wpływów za miesiąc listopad i grudzień 2020 roku  28.408,50zł 

c) (a+b)   144.341,60zł 

d) planowana kwota wpływów w 2023 roku   144.340,00zł 

 

 
• wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorial-

nego na podstawie odrębnych ustaw   465.980,00zł 
 

▪ opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości   10.000,00zł 

▪ opłata adiacencka   90.000,00zł 

▪ wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego ustalono na podstawie 

wpływów z lat ubiegłych i przewidywanego wykonania roku bie-

żącego  365.980,00zł 
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2018 217.778,19 

2019 259.429,54 

2020 359.013,51 

2021 420.029,31 

2022 (przewidywane wykonanie) 573.653,03 

Razem 1.829.903,58 

Średnia z lat 2018-2022 365.980,72 

Planowane wpływy w 2023 roku  365.980,00 

 
• rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   77.477,00zł 
 

Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rekompensujące ulgi usta-

wowe udzielone przez Gminę Szamotuły w roku 2022 na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospraw-

nych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) – II transza.  

 
• udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  33.605.454,00zł 
 

- planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  29.227.360,00zł 
 

Pismo: Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października  

2022 roku. W roku 2023 procentowy udział gmin we wpływach z podatku  

dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,40% i jest o 0,06p.p.  

wyższy niż w 2022 roku.  

- planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  4.378.094,00zł 
 

Pismo: Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października  

2022 roku.  
 

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa przyjęte do budżetu 

stanowią 20,24% planowanych na rok 2023 dochodów. W stosunku do roku 2022 planowane 

dochody z tytułu udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób fizycznych będą 

niższe, mimo wzrostu należnego udziału w PIT o 15,38%% tj. o kwotę 5.313.777,91zł. Do 

wyliczenia ubytku przyjęto kwotę udziału przyznaną pierwotnie – 30.314.103,00zł powięk-

szoną o dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób 

fizycznych przyznane decyzją Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 

roku w kwocie 4.227.034,91zł. Planowane udziały należne Gminie Szamotuły w podatku do-

chodowym od osób prawnych są wyższe o 105,21% tj. o kwotę 2.244.673,00zł.  

Wskaźniki udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników za-

mieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie podatku został ustalony jako średnia ważo-

na arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio  

z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożo-

nych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu 

podatku dokonanym przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022 

roku, 30 czerwca 2021 roku i 15 września 2020 roku. W identyczny sposób ustalono kwotę 

należnego udziału Gminy Szamotuły w podatku dochodowym od osób prawnych.  

 

 

  Dział 758  Różne rozliczenia   31.953.480,00zł 
 

 
Dochód tego działu stanowi subwencja ogólna na rok 2023 składająca się z dwóch części:  
 

✓ oświatowej  31.315.059,00zł 

✓ równoważącej  638.421,00zł 
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Pismo: Ministra Finansów znak ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku  
 

W części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z informacją zawartą w piśmie, zostały 

uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to zmiana 

liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wy-

nagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 roku, zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich 

wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 roku, skutki 

planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkol-

nych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 roku, skutki wzrostu o 7,8% średnich 

wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 roku,  wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego.  

Część oświatowa subwencji ogólnej przyznana Gminie Szamotuły jest większa w porównaniu do 

kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 (po zmianach wprowadzonych do dnia 30 września 2022 

roku) o 4.746.190,00zł tj. o 17,86%.  
 

Część równoważąca subwencji ogólnej została przyznana Gminie Szamotuły na podstawie art. 

21a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz.U. z 2021r. poz. 1672). Otrzymały ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, poniesione 

w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 90% 

średnich wydatków wszystkich gmin wiejskich i miejsko – wiejskich wykonanych w roku poprzedzają-

cym rok bazowy.  
 

Subwencja ogólna stanowi 19,25% dochodów budżetu gminy i jest wyższa niż przyznana na rok 

2022 (według stanu na dzień 30 września 2022 roku) o 4.840.321,00zł tj. o 17,85%.  

 

 

 

  Dział 801  Oświata i wychowanie   11.914.905,50zł 
 

 

Dochód działu stanowi:  
 

▪ środki potrzymane na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu  

pt. „Enigma – Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych Metropolii Poznań” Nr RPWP.08.01.04.-30-0005/19 w ramach  

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO.2014+)  

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego   61.593,50zł 
 

▪ środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji  

Strategicznych w kwocie 6.800.000,00zł na wsparcie realizacji zadania pn. „Budowa  

przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Szamotułach”  

 – wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/Polski Lad   6.800.000,00zł 
 

▪ opłata pobierana na podstawie uchwały Nr XIX/197/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania  

przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,  

dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Szamotuły   178.750,00zł 
 

▪ odpłatność z tytułu żywienia dzieci w stołówkach szkolnych  

i w przedszkolach   2.661.280,00zł 
 

▪ planowana, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 13 sierpnia 2013 roku (Dz.U. poz. 956), dotacja z budżetu państwa na 

dofinansowanie realizacji przez gminę zadań własnych w zakresie wycho-

wania przedszkolnego   1.614.304,00zł 

a) rozdz. 80103 – liczba dzieci 418 x 1.654,00 = 691.372,00 

b) rozdz. 80104 – liczba dzieci 454 x 1.654,00 = 901.430,00 

c) rozdz. 80149 – liczba dzieci   13 x 1.654,00 =   21.502,00 
(liczba dzieci na podstawie SIO z dnia 30/09/2022)  
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▪ dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie poro-

zumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu uczęszczania dzieci do publicz-

nych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorzą-

du terytorialnego  530.013,00zł 

a) Miasto Obrzycko   72.447,00zł 

b) Gmina Obrzycko   52.875,00zł 

c) Gmina Ostroróg   24.149,00zł 

d) Gmina Oborniki   40.800,00zł 

e) Gmina Kaźmierz   69.525,00zł 

f) Gmina Duszniki   84.522,00zł 

g) Gmina Wronki   64.949,00zł 

h) Gmina Pniewy  96.596,00zł 

i) Gmina Rokietnica   12.075,00zł 

j) Gmina Chrzypsko   12.075,00zł 
 

▪ wpływy z usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie  

wychowania przedszkolnego   48.965,00zł 

w tym:  

a) Gmina Oborniki   6.995,00zł 

b) Gmina Kaźmierz   13.990,00zł 

c) Gmina Ostroróg   6.995,00zł 

d) Gmina Duszniki  6.995,00zł 

e) Gmina Obrzycko  6.995,00zł 

f) Gmina Rokietnica 6.995,00zł 
 

▪ odsetki naliczone od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek    20.000,00zł 

 

 

 

  Dział 852  Pomoc społeczna  1.583.827,00zł 

 
 

W tym dziale realizowane są dochody z tytułu: 

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   113.000,00zł 

z przeznaczeniem na:  

a) zorganizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 

w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi   113.000,00zł 

2. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych  

zadań bieżących gmin   985.472,00zł 

z przeznaczeniem na: 

a) opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia ro-

dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej   70.400,00zł 

b) wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze   105.000,00zł 

c) wypłatę zasiłków stałych   595.000,00zł 

d) częściowe pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej   215.072,00zł 

3. własnych uzyskanych z odpłatności uiszczanej przez usługobiorców za 

świadczone na ich rzecz usługi opiekuńcze  398.827,00zł 
 

4. dochodów uzyskanych z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji 

części wydatków związanych z prowadzeniem prac społecznie użytecz-

nych   66.528,00zł 
 

5. odsetki bankowe   20.000,00zł 
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  Dział 855 Rodzina   10.226.034,00zł 

 
 

W tym dziale realizowane są dochody z tytułu: 

1. dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej zleconych gminie   10.142.034,00zł 

z przeznaczeniem na:  

a) wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenie z funduszu alimentacyj-

nego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

z ubezpieczenia społecznego   9.980.125,00zł 

b) Karta Dużej Rodziny  909,00zł 

c) ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  161.000,00zł 

2. dochodów uzyskanych w związku z realizacją przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Szamotułach zadań z zakresu administracji rządowej – 

wpływy od dłużników alimentacyjnych   84.000,00zł 

 

 

  Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   21.335.279,00zł 

 
 

Dochód tego działu stanowią:  

 wpływy z opłat i kar, o których mowa w art.402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony 

środowiska ustalone w wysokości wykonania w 2021 roku   90.000,00 zł 
 

 wpływy z dzierżawy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowych stanowią-

cych własność Gminy Szamotuły a przekazanych do użytkowania spółce gminnej   105.240,00zł 
 

 wpływy za przyjmowanie wód deszczowych i roztopowych przez Miasto i Gminę 

Szamotuły  48.240,00zł 
 

 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   11.244.319,00zł 
 

 środki uzyskane na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rewitali-

zacja centrum miasta wraz z przyległym otoczeniem do pełnienia nowych funkcji 

społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych poprzez modernizację 

rynku i parku Jana III Sobieskiego w Szamotułach”   9.847.480,00zł 

 

 

 

  Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  10.731,00zł  
 

 

Dochód z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicy wiejskiej znajdującej się w użytkowaniu Sołectwa 

Przecław – 9.756,00zł, Sołectwa Otorowo – 975,00zł.  

 

 

 

  Dział 926 Kultura fizyczna  158.227,00zł 
 

 

Dochód tego działu stanowi czynsz dzierżawny należny Gminie Szamotuły za wynajęcie spółkom 

gminnym:  

 

▪ Centrum Sportu Szamotuły Sp. z o.o. obiektów sportowych położonych w Szamotułach tj. hali widowi-

skowo – sportowej oraz stadionu sportowego (umowa dzierżawy z dnia 13 marca 2014 roku zawarta na okres  

25 lat tj. od dnia 1 kwietnia 2014 roku do dnia 31 marca 2039 roku) – 150.097,00zł oraz gruntu o powierzchni 
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0,3902ha dz. 3484/9 (umowa dzierżawy z dnia 11 marca 2019 roku zawarta na okres od dnia 1 kwietnia 

2019 roku do dnia 31 marca 2039 roku) – 3.252,00zł,  
▪ Zakład Gospodarki Komunalnej w Szamotułach Sp. z o.o. części holu hali widowiskowo – sportowej po-

łożonej w Szamotułach ul. Sportowa 6 - 4.878,00zł.  

 

 

 

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Szamotuły  
 

Dział 
Planowane wydatki wg 

stanu na dzień  

30 września 2022 roku 

Wydatki  

budżetu  

roku 2023 

z tego: Struktura 

wydatki bieżące 
wydatki  

majątkowe 
kol. 2 kol.3 zadania  

własne 

zadania  

zlecone 

1 2 3 4 5 6 7 8 

010 687.735,43 111.000,00 101.000,00 - 10.000,00 0,35 0,07 

400 - 5.800.000,00 5.800.000,00 - - - 3,40 

600 10.116.298,03 11.900.145,00 2.324.308,00 - 9.575.837,00 5,21 6,98 

630 35.000,00 25.000,00 25.000,00 - - 0,02 0,01 

700 5.592.839,00 5.923.717,00 5.083.717,00 - 840.000,00 2,88 3,47 

710 190.000,00 190.000,00 190.000,00 - - 0,10 0,11 

720 54.290,00 33.000,00 33.000,00 - - 0,03 0,02 

750 12.155.808,55 12.873.968,00 12.070.875,00 411.593,00 391.500,00 6,27 7,55 

751 5.938,00 5.878,00 - 5.878,00 - 0,00 0,00 

754 1.977.008,00 2.416.366,00 1.816.366,00 - 600.000,00 1,02 1,42 

757 3.835.300,00 4.503.789,00 4.503.789,00 - - 1,98 2,64 

758 364.773,34 1.807.273,00 1.807.273,00 - - 0,19 1,07 

801 58.947.150,32 68.769.948,50 61.269.948,50 - 7.500.000,00 30,39 40,31 

851 938.400,00 876.900,00 876.900,00 - - 0,48 0,51 

852 29.896.620,01 13.288.982,00 13.140.982,00 113.000,00 35.000,00 15,41 7,79 

853 3.174.198,00 411.300,00 411.300,00 - - 1,64 0,24 

 

 

 

Dział 
Planowane wydatki wg 

stanu na dzień  

30 września 2022 roku 

Wydatki  

budżetu  

roku 2023 

z tego: Struktura 

wydatki bieżące 
wydatki  

majątkowe 
kol. 2 kol.3 zadania  

własne 

zadania  

zlecone 

1 2 3 4 5 6 7 8 

854 341.000,00 240.000,00 240.000,00 - - 0,18 0,14 

855 27.808.058,00 11.929.469,00 1.787.435,00 10.142.034,00 - 14,33 6,99 

900 29.027.879,59 20.931.188,00 16.183.319,00 - 4.747.869,00 14,96 12,27 

921 4.222.984,00 4.318.442,00 4.174.362,00 - 144.080,00 2,18 2,53 

926 4.624.341,00 4.225.644,00 3.573.741,00 - 651.903,00 2,38 2,48 
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x 193.995.621,27 170.582.009,50 135.413.315,50 10.672.505,00 24.496.189,00 100,00 100,00 

Struktura 100,00 79,38 6,26 14,36 X x 

 
Uchwała Rady Miasta i Gminy Szamotuły w sprawie budżetu na rok 2023 przewiduje, że wydatki 

budżetu będą niższe niż planowane w roku 2022, według stanu na dzień 30 września, o kwotę 

23.413.611,77zł, tj. o 12,07%. 

 

 

  Dział 010  Rolnictwo i łowiectwo  111.000,00zł 

 

 
rozdział  01008  Melioracje wodne  60.000,00zł 

w tym: 

• prace na ciekach naturalnych oraz partycypacja w kosztach 

utrzymania zbiornika „Radzyny”  30.000,00zł 

• prace w zakresie wód płynących i stojących    30.000,00zł 

 
rozdział  01030  Izby rolnicze  41.000,00zł 
 

• 2% odpis na rzecz Izby Rolniczej od wpływów gminy z podatku 

rolnego i odsetek wpłaconych z tytułu nieterminowego regulowa-

nia przez podatników zobowiązań podatkowych  41.000,00zł 

Wyliczenie:  

a) podatek rolny należny w roku 2023   2.024.064,00zł 

b) odsetki od nieterminowych wpłat podatku   5.936,00zł 

c) spłata zaległości   20.000,00zł 

d) należny 2% odpis 2.050.000,00 x 2% =   41.000,00zł 

 
rozdział  01044  Infrastruktura sanitacyjna wsi  10.000,00zł 

w tym:  

• dofinansowanie osobom fizycznym przydomowych oczyszczalni ścieków   10.000,00zł 
 

 

 

  Dział 400  Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  5.800.000,00zł 

 

 
rozdział  40095  Pozostała działalność  5.800.000,00zł 
 

Wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października  

2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych  

(Dz.U. z 2022r. poz.2236)   5.800.000,00zł 

w tym: 
• zakup węgla w ilościach zgodnych z zapotrzebowaniem złożonym przez 

mieszkańców  4.350.000,00zł 

• wydatki na pokrycie kosztów zakupu i dystrybucji zakupionego opału   1.450.000,00zł 

 

 

 

  Dział 600  Transport i łączność 11.900.145,00zł 
 

 

I. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie wsi  380.000,00zł 
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w tym:  

• utrzymanie bieżące dróg gminnych  200.000,00zł 

• zakup i montaż znaków drogowych  20.000,00zł 

• utwardzanie dróg gminnych kruszywem   70.000,00zł 

• remonty chodników   30.000,00zł 

• czyszczenie rowów na terenie gminy   20.000,00zł 

• remonty przepustów drogowych   30.000,00zł 

• ścinanie poboczy   10.000,00zł 
 

II. Zadania związane z utrzymaniem dróg gminnych na terenie miasta  360.000,00zł 

w tym:  

• utrzymanie bieżące dróg gminnych   200.000,00zł 

• zakup i montaż znaków drogowych   30.000,00zł 

• utwardzanie dróg gminnych kruszywem   40.000,00zł 

• inne zadania  90.000,00zł 

w tym:  
- wymiana tablic z nazwami ulic    10.000,00zł 

- remonty chodników   40.000,00zł 

- progi zwalniające   10.000,00zł 

- remonty przepustów drogowych  20.000,00zł 

- czyszczenie rowów na terenie miasta   10.000,00zł 
 

III. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem płatnej strefy parkowania   62.000,00zł 
 

IV. Wydatki na finansowanie inwestycji  8.989.610,00zł 

w tym:  
 

• budowa połączenia drogowego łączącego drogę gminną nr 258033P z drogą wojewódz-

ką nr 187 wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. Przedsię-

wzięcie uzyskało wsparcie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji 

Strategicznych w kwocie 4.702.500,00zł   5.003.260,00zł 

• przebudowa łącznika od ulicy Bolesława Chrobrego do ulicy Wojska Polskiego w Sza-

motułach   1.343.850,00zł 

• budowa kładki nad rzeką Samą na ulicy Zamkowej w Szamotułach   342.500,00zł 

• budowa ulicy Promienistej w Szamotułach   500.000,00zł 
 

• Rozbudowa węzłów przesiadkowych na terenie miasta Szamotuły – parkingi przy ulicach 

Młyńskiej i Dworcowej  1.650.000,00zł 
 

• Budowa drogi rowerowej nad rzeką Samą wraz z infrastrukturą towarzyszącą – doku-

mentacja projektowa   150.000,00zł 
 

V. Wydatki sołectw na utrzymanie dróg wiejskich ujęte w załączniku nr 4 i 10  5.500,00zł 
 

VI. Wydatki finansowane z funduszu sołeckiego ujęte w załączniku nr 4 i 9  271.443,00zł 

w tym:  
a) Sołectwo Baborowo – wymiana nawierzchni chodnika na terenie wsi Baborowo    22.116,00zł 

b) Sołectwo Baborówko – budowa drogi betonowej w układzie pasowym wraz  

z łącznikami na ulicy Polnej     29.585,00zł 

c) Sołectwo Brodziszewo – budowa chodnika na ulicy Szamotulskiej w Brodziszewie     32.813,00zł 

d) Sołectwo Kępa – budowa chodnika w miejscowości Kępa     46.171,00zł 

e) Sołectwo Koźle –budowa drogi z płyt betonowych w układzie pasowym     30.596,00zł 

f) Sołectwo Lipnica – budowa dróg w układzie pasowym na ulicy Słonecznej w Lipnicy     46.726,00zł 

g) Sołectwo Przecław – budowa drogi na ulicy Sadowej w Przecławiu    55.428,00zł 

h) Sołectwo Przyborówko – wyrównanie i utwardzenie dróg w sołectwie       8.008,00zł 
 

VII. Transport lokalny   800.000,00zł 

w tym:  
a) porozumienie międzygminne z dnia 10 czerwca 2014 roku podpisane między  

Gminą Rokietnica, Gminą Szamotuły i Miastem Poznań w zakresie powierzenia  

Miastu Poznań zadania własnego – transport zbiorowy na trasie Rokietnica –  

Krzyszkowo – Rostworowo – Żydowo - Przecław   70.000,00zł 
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b) dofinansowanie komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Szamotuły     730.000,00zł 
 

VIII. Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – wydatki bieżące – remonty wiat  20.000,00zł 
 

IX. Utrzymanie zimowe ulic, dróg i chodników  100.000,00zł 
 

X. Odszkodowania dla posiadaczy pojazdów z tytułu szkód spowodowanych złym  

stanem nawierzchni dróg nie objęte ubezpieczeniem   20.000,00zł 
 

XI. Opinie, ekspertyzy, przeglądy dotyczące dróg i obiektów mostowych  20.000,00zł 
 

XII. Zadanie pn. „Świadczenie usługi operatora systemu rowerów miejskich”   233.558,00zł 
 

XIII. Inne wydatki: 
a) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu w realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi po-

wiatowej nr 1857P Szamotuły – Górka od km 1+160 do km 2+150” – 280.000,00zł, 

b) wkład własny Gminy Szamotuły do Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamo-

tuły” realizowanego w ramach „Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Ko-

lej + do 2028 roku” – 34.784,00zł, 

c) udzielenie pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania pn. „Wzmocnienie wo-

jewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej po-

przez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej” – 

323.250,00zł.  

 

 

 

  Dział 630  Turystyka   25.000,00zł 
 

 

Rozdział  63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki   25.000,00zł 

w tym:  
• dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych 

dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego  

w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/454/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie 

przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organiza-

cjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 

2023”   25.000,00zł 

 

 

 

 

 

  Dział 700  Gospodarka mieszkaniowa  5.923.717,00zł 
 

 

rozdział  70001  Zakłady gospodarki mieszkaniowej   2.028.114,00zł 

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w Szamotułach – wydatki związane  

z utrzymaniem stanowisk pracy   2.028.114,00zł 

w tym:  

 - obsługa targowiska miejskiego   273.064,00zł 

 

rozdział  70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami   536.000,00zł  

w tym: 
 

• wycena nieruchomości    50.000,00zł  

• usługi geodezyjne i dokumentacja geodezyjna   55.000,00zł  

• inwentaryzacje budowlane  10.000,00zł  

• ogłoszenia prasowe  40.000,00zł  
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• opłaty sądowe i notarialne  18.000,00zł  

• wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych przeznaczo-

nych do sprzedaży i dzierżawy   40.000,00zł  

• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste   13.000,00zł  

• wykupy gruntów do zasobów gminnych  310.000,00zł  

w tym:  

a) grunty pod drogami  250.000,00zł  

b) inne grunty   60.000,00zł  

 
rozdział  70007  Zakłady gospodarki mieszkaniowej   3.249.603,00zł 

w tym: 

• wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki   2.600.534,00zł  

z tego: 
▪ wybrane wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu lokalowego:  

- materiały do remontów  65.071,00zł 

- zakup węgla i oleju opałowego   233.000,00zł 

- zużycie energii elektrycznej, cieplnej i wody  307.636,00zł 

- usługi remontowe   36.354,00zł 

- fundusz eksploatacyjny i remontowy dot. lokali gminnych we  

wspólnotach mieszkaniowych   739.486,00zł 

- opłata za media  566.287,00zł 

- podatek od nieruchomości   255.717,00zł 

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi   305.653,00zł 

• wydatki bieżące związane z prowadzonym przez jednostkę targowiskiem  

miejskim   119.069,00zł 

• wydatki majątkowe   530.000,00zł 

a) ZKZL – przyłączenie do sieci i wykonanie centralnego ogrzewania w budynku 

 mieszkalnym położonym w Szamotułach przy ulicy Ratuszowej 8       200.000,00zł 

b) ZKZL – wykonanie centralnego ogrzewania w gminnych lokalach mieszkalnych  

i użytkowych zlokalizowanych w budynku wspólnoty mieszkaniowej położonym  

przy ulicy Rynek 48 w Szamotułach           100.000,00zł 

c) ZKZL – remont kapitalny elewacji budynku położonego przy ulicy Rynek 42  

w Szamotułach             230.000,00zł 

 

rozdział  70095  Pozostała działalność   110.000,00zł  

w tym: 
• środki na pokrycie ewentualnych roszczeń odszkodowawczych należ-

nych od gminy wynikających z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 

2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.)   100.000,00zł  

• opłata za czynności egzekucyjne i eksmisyjne podejmowane na wniosek 

gminy, inne opłaty   10.000,00zł  

 

 

 

  Dział 710  Działalność usługowa   190.000,00zł 

 
 

rozdział  71004  Plany zagospodarowania przestrzennego   190.000,00zł 

w tym:  
 

• obsługa zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne-

go (zakup map ewidencyjnych, opracowanie map zasadniczych, usługi kse-

ro wielkoformatowego, ogłoszenia i inne wydatki)  15.000,00zł 

• wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Architekto-

niczno-Urbanistycznej   8.420,00zł 

• przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  65.000,00zł 
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• opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-

nego  101.580,00zł 

 

 

 

  Dział 720  Informatyka   33.000,00zł 

 
 

Wydatki związane z utrzymaniem sieci światłowodowej i radiowej powstałej 

w wyniku realizacji projektów objętych zewnętrznym dofinansowaniem:  33.000,00zł 

w tym:  

• demontaż części infrastruktury pozostałej po projekcie 8.3 POIG, 

dzierżawa kanałów teletechnicznych, usługi serwisowe i inne wy-

datki   21.640,00zł 

• projekt WIFI4EU   11.360,00zł 

 

 

 

  Dział 750  Administracja publiczna   12.873.968,00zł 
 

 

rozdział  75011  Urzędy wojewódzkie   411.593,00zł 
 

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  

w tym:  
• dotyczących spraw obywatelskich   314.729,00zł 

• pozostałe zadania   96.864,00zł 

 
rozdział  75022  Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   478.082,00zł 
 

Wydatki związane z obsługą Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

w tym : 
 

• diety dla radnych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi  

krajowymi i zagranicznymi   451.062,00zł 

 

 

 

 
rozdział  75023  Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9.296.908,00zł 
 

Wydatki związane z działalnością Urzędu Miasta i Gminy w Szamotułach 

prowadzącego obsługę budżetu gminy  

w tym:  

▪ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie 

odzieży roboczej, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, środki wydawane do spożycia pracownikom wy-

łącznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – 

woda, okulary korygujące itp.)  10.000,00zł 

▪ zakup materiałów i wyposażenia  365.800,00zł 

- prenumerata czasopism, zakup innych wydawnictw   25.000,00zł 

- artykuły biurowe i materiały kancelaryjne   50.000,00zł 

- druki, formularze okolicznościowe  9.300,00zł 

- środki czystości   21.000,00zł 

- artykuły eksploatacyjne i przemysłowe do bieżących napraw   17.000,00zł 

- papier do drukarek i kserokopiarek   46.000,00zł 

- tusze i tonery do drukarek   60.000,00zł 
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- wyposażenie pomieszczeń w urządzenia biurowe – niszczarka 

dokumentów z autopodajnikiem   15.000,00zł 

- inne materiały (odzież ochronna, flagi, itp.)  23.700,00zł 

- pobór podatków – druki potwierdzeń odbioru, opłaty targowej  8.000,00zł 

- informatyka   90.800,00zł 

w tym:  

a) zakupy drobne (podzespoły sprzętu komputerowego wykorzy-

stywane przy naprawach sprzętu, akumulatory do zasilaczy, mate-

riały eksploatacyjne do drukarek i ploterów, kable, przełączniki, 

routery, płyty, myszki, klawiatury dyski SSD itp.)  

 15.000,00zł 

b) nowe programy komputerowe (programy graficzne, użytkowe, 

specjalistyczne)  
 6.000,00zł 

c) wymiana 14 komputerów z Windows 8.1 z oprogramowa-

niem biurowym z powodu utraty wsparcia technicznego  

z dniem 10 stycznia 2023 roku, zakup 10 sztuk zasilaczy 

oraz skanera na potrzeby kancelarii  62.300,00zł 

d) odnowienie i zakup nowych certyfikatów kwalifikowanych    4.500,00zł 

e) opracowanie nowych e-deklaracji na platformę ePUAP   3.000,00zł 

▪ zakup środków żywności   10.000,00zł 
▪ zakup energii (budynki administracyjne A i D, budynek archiwum)   400.000,00zł 
▪ zakup usług remontowych   102.985,00zł 

- usługi konserwacyjne i naprawcze (centrala telefoniczna, system monitoringu wizyj-

nego, klimatyzacja, konserwacja pieca centralnego ogrzewania i systemu rekuperacji 

w archiwum, winda, oświetlenie alarmowe, naprawy sprzętu biurowego, przegląd 

gaśnic i hydrantów, system sygnalizacji pożaru)  102.985,00zł 

▪ zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników   4.500,00zł 

▪ zakup usług pozostałych  1.260.334,00zł 
 

- informatyka  274.850,00zł 
 

w tym:  
 

a)  aktualizacja programów komputerowych   197.850,00zł 

 ▪ LEX   26.400,00zł 

 ▪ SIGID  16.000,00zł 

 ▪ program dla USC   2.600,00zł 

 ▪ program antywirusowy na serwery i stacje robocze  10.500,00zł 

 ▪ aktualizacja urządzenia sprzętowo – programowego 

zapewniającego bezpieczeństwo poczty elektronicz-

nej Fortimail   11.500,00zł 

 ▪ aktualizacja urządzenia sprzętowo – programowego 

zapewniającego bezpieczeństwo sieci – Fortigate 

100F 18.100,00zł 

 ▪ aktualizacja programu ELUD+ i WYB+(wersja SQL 

na trzy stanowiska)   7.000,00zł 

 ▪ aktualizacja programu DOCFLOW z asystą technicz-

ną oraz integracja z ePUAP (broker)   35.000,00zł 

 ▪ aktualizacja systemu iMPA (internetowy Manager 

Punktów Adresowych), iRMK, iGeoDecyzja  7.500,00zł 

 ▪ aktualizacja systemu iGEOPLAN   4.700,00zł 

 ▪ system Telsat RCP   850,00zł 

 ▪ aktualizacja programu Edytor Tekstów Jednolitych 

(Legislator) + dodatek Besti@  7.000,00zł 

 ▪ aktualizacja programu Bricscad V 14 PRO oraz pro-

gram GA Znaki   4.000,00zł 

 ▪ aktualizacja statlook   6.000,00zł 

 ▪ aktualizacja programu Witkac  3.600,00zł  

 ▪ aktualizacja programu do obsługi budżetu obywatel-

skiego z pakietem SMS do weryfikacji głosów   10.000,00zł 
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 ▪ odnowienie licencji Protect i Encryptor na kolejny 

rok   5.000,00zł 

 ▪ aktualizacja programu EWIDMASTER  4.800,00zł 

 ▪ aktualizacja systemu Platforma Przetargowa   16.000,00zł 

 ▪ zoom  1.300,00zł 

b)  utrzymanie stron internetowych (BIP, gminy polskie, 

www.szamotuly.pl, , domeny, system informacji o środowisku, 

www.odpady.szamotuly.pl, certyfikaty SSL, walidacja stron in-

ternetowych pod względem dostępności cyfrowej, system do 

obsługi osób niedosłyszących)   20.000,00zł 

c)  usługa transmisji z sesji Rady Miasta i Gminy do sieci 

Internet wraz z archiwizacją i anonimizacją + przecho-

wywania oraz udostępnienie w systemie transmisji na-

grań archiwalnych z obrad   14.500,00zł 

d)  konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego   25.000,00zł 

e)  usługa transkrypcji audio z sesji   12.000,00zł 

f)  przedłużenie gwarancji na serwer DELL   5.500,00zł 

- pobór podatków  114.100,00zł 
 

a) inkaso opłaty targowej   10.100,00zł 

b) wysyłka za dowodem doręczenia pism   60.000,00zł 

c) usługa kopertowania   8.000,00zł 

d) doradztwo podatkowe   36.000,00zł 

- usługi pocztowe  300.000,00zł 

- usługi pralnicze  7.000,00zł 

- opłata za odprowadzenie i oczyszczenie ścieków   25.000,00zł 

- ogłoszenia prasowe   13.500,00zł 

- dopłaty do dokształcania pracowników  6.150,00zł 

- prowizje i opłaty bankowe   10.000,00zł 

- usługi doradcze   32.500,00zł 

- opłaty radiofoniczne  1.000,00zł 

- ochrona obiektów  110.700,00zł 

- obsługa BHP   7.660,00zł 

- obsługa prawna, inspektor ochrony danych   117.274,00zł 

- dzierżawa sprzętu kopiującego   14.600,00zł 

- usługi naprawcze   13.000,00zł 

- przegląd techniczny obiektów   15.200,00zł 

- sprzątanie budynku A, D i archiwum zakładowego   159.000,00zł 

- opracowanie Raportu o stanie gminy   8.000,00zł 

- inne usługi (oprawa dokumentów, brakowanie dokumentów, or-

ganizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego, 

wymiana mat wejściowych, oznaczenie numeracji budynków 

świetlic wiejskich i strażnic OSP)  30.800,00zł 

▪ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  42.000,00zł 

▪ podróże służbowe krajowe   61.000,00zł 
w tym: ryczałty samochodowe – 32.390,00zł  

▪ różne opłaty i składki  312.800,00zł 

- składki i opłaty na rzecz organizacji, w których gmina jest 

członkiem (Związek Miast Polskich, Stowarzyszenie Gmin  

i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia  

i Studiów Samorządowych, Wielkopolska Organizacja Tury-

styczna, Metropolia Poznańska, Stowarzyszenie LDG Dolina 

Samy)   123.650,00zł 

- dodatkowa składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań na budowę Metropolitalnego Systemu 

Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań  

w ramach Projektu P13 Metropolitalny System Informacji 
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Przestrzennej zlokalizowany w Miejskim Obszarze Funk-

cjonalnym Poznania   15.000,00zł 

- dodatkowa składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań na przygotowanie dokumentów tj. Stra-

tegii rozwoju ponad lokalnego Metropolii Poznań oraz Plan 

Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)   24.150,00zł 

- ubezpieczenie mienia komunalnego, sołtysów, osób kiero-

wanych do pracy   150.000,00zł 

▪ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 

cywilnej  46.500,00zł 
w tym: pobór podatków – 3.500,00zł  

▪ pozostałe wydatki związane z poborem podatków   166.235,00zł 
w tym:  

a) wynagrodzenie agencyjno –prowizyjne – inkaso opłaty skar-

bowej      13.535,00zł 

b) dostarczenie decyzji wymiarowych przez pracowników organu 

podatkowego i sołtysów    112.700,00zł 

c) opłaty za czynności komorników      40.000,00zł 

  
rozdział  75075  Promocja jednostek samorządu terytorialnego   182.985,00zł 
w tym:  

wydatki związane z promocją Gminy Szamotuły   182.985,00zł 

w tym między innymi:  

a) kalendarz ścienny – promocyjny  17.685,00zł 

b) Webest – abonament – serwis do strony rowerowej Szamotuły – 

r.szamotuły.pl  2.000,00zł 

c) współpraca z lokalnymi artystami - grafikami 12.800,00zł 

d) publikacje, upominki, różne gadżety (długopisy, breloczki, torby, ba-

loniki, czapeczki, koszulki, smycze, filiżanki, itp.)  20.000,00zł  

e) wykonanie gadżetów promocyjnych, wirtualny spacer po mieście – 

abonament, przygotowanie oraz dodruk nowego folderu o Szamo-

tułach, aktualizacja oraz dodruk albumu ”Spacerkiem po Szamotu-

łach” tabliczki o treści Powstaniec Wielkopolski, publikacja infor-

macji samorządowych i artykułów promocyjnych (ograniczenie do 

czterech wydań), logo promocyjne „OK Szamotuły” przeprowa-

dzenie procedury w Urzędzie Patentowym, plan miasta – abona-

ment wersji elektronicznej,  85.500,00zł 

f) umowy związane z partnerstwem w promocji Miasta i Gminy 

Szamotuły podczas imprez rangi ogólnopolskiej lub międzynaro-

dowej  45.000,00zł 

 
rozdział  75085  Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  1.706.924,00zł 
 

Wydatki bieżące związane z działalnością Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach prowadzącego 

obsługę finansową, rachunkową, prawną, administracyjną oraz organizacyjną jednostek oświatowych 

wymienionych w paragrafie 3 uchwały Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr XXV/270/2016 z dnia  

26 października 2016 roku  

 
rozdział  75095  Pozostała działalność   797.476,00zł 

• wydatki ujęte w budżetach sołectw związane z bieżącą działalnością  168.795,00zł 

• wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć realizowanych w ramach 

funduszu sołeckiego   12.378,00zł 

• diety za udział w sesjach Rady Miasta i Gminy Szamotuły dla sołty-

sów   161.303,00zł 

• opracowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków ze-

wnętrznych, w tym funduszy z Unii Europejskiej   90.000,00zł 

w tym:  

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Szamotuły – 60.000,00zł  
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• wykonanie 5 sztuk tablic ogłoszeniowych przeznaczonych dla so-

łectw   10.000,00zł 

• wydatki majątkowe:   355.000,00zł 

w tym: 

Modernizacja budynku biurowego położonego w Szamotułach przy 

ulicy Staszica   355.000,00zł 

 

 
 

  Dział 751   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  

                     i ochrony prawa oraz sądownictwa  5.878,00zł 
 

 

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego gminie – prowadzenie  

i aktualizacja stałego rejestru wyborców   5.878,00zł 

 

 

 

  Dział 754   Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   2.416.366,00zł 
 

 

rozdział  75412  Ochotnicze straże pożarne  1.224.825,00zł 
 

Wydatki związane z utrzymaniem działających na terenie gminy jednostek 

ochotniczych straży pożarnych,  

w tym:  

• dotacje dla jednostek otrzymujących wyposażenie i sprzęt z do-

płatą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, firm 

ubezpieczeniowych oraz Zarządu Głównego ZOSP RP  20.000,00zł 

• ekwiwalent dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, 

szkoleniach i ćwiczeniach   47.000,00zł 

• rekompensata za okres niezdolności do pracy   3.000,00zł 

• umowy zlecenia zawarte z kierowcami - mechanikami wozów bo-

jowych oraz Komendantem Miejsko-Gminnego ZOSP wraz ze 

składką na ubezpieczenia społeczne  50.600,00zł 

• materiały i wyposażenie  107.725,00zł 

w tym:  

- zakup paliwa (benzyna, olej napędowy, gaz), oleju silni-

kowego oraz płynu hamulcowego, materiały budowlane 

do bieżących remontów strażnic, wyposażenie gaśnicze 

(węże W-52 i W-75), węże hydrauliczne Holmatro, akce-

soria i płyny eksploatacyjne do pojazdów i sprzętu silni-

kowego, umundurowanie dla jednostek OSP (ubrania 

specjalne bojowe, buty specjalne skórzane, kominiarki niepal-

ne, rękawice specjalne,), sprzęt specjalny (części do apara-

tów powietrznych i masek, maski do aparatów powietrznych), 

inne materiały (sorbent, środek pianotwórczy)   

• zakup energii elektrycznej i wody na cele przeciwpożarowe  80.000,00zł 

• usługi remontowe  34.000,00zł 

- remonty sprzętu łączności, pomp, agregatów, pilarek, 

samochodów i inne   29.000,00zł 

• pozostałe usługi:  222.500,00zł 

w tym:  

- przeglądy techniczne samochodów, przeglądy okresowe 

strażnic  12.000,00zł 

- utrzymanie w gotowości hydrantów przeciwpożarowych  182.500,00zł 

- badania lekarskie strażaków i kierowców   5.000,00zł 
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- przeglądy techniczne sprzętu ratownictwa drogowego  

i aparatów powietrznych   18.000,00zł 

- szkolenie specjalistyczne  1.000,00zł 

- kalibracja detektorów gazu   2.500,00zł 

- opłaty za usługi telekomunikacyjne   1.500,00zł 

• składki ubezpieczeniowe OC, AC, NW kierowców i pasażerów 

wozów bojowych, NW indywidualne strażaków  47.000,00zł 

• wydatek majątkowy – OSP Otorowo – dofinansowanie zakupu 

średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego   600.000,00zł 

 
rozdział  75414  Obrona cywilna   16.000,00zł 
 

Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych gminy związanych z zarządza-

niem kryzysowym i obroną cywilną, w tym: 
 

• konserwacja systemu alarmowego (12 syren) oraz naprawy bieżą-

ce   8.000,00zł 

• powiadamianie mieszkańców o zagrożeniu – wiadomość SMS  8.000,00zł 

 
rozdział  75416  Straż gminna (miejska)   1.147.941,00zł 
 

Wydatki związane z utrzymaniem Straży Miejskiej  

w tym: 

• ekwiwalent za pranie i czyszczenie mundurów  12.132,00zł 

• ekwiwalent za należne umundurowanie, odzież ochronna   18.806,00zł 

• zakup paliwa do samochodu służbowego  20.000,00zł 

• zakup pozostałych materiałów (oleje, płyn do chłodnicy i spryskiwaczy, 

materiały biurowe, wydawnictwa, prenumeraty, znakowanie rowerów, woda 

mineralna, środki czystości, tonery do drukarki, uzupełnienie wyposażenia 

centrum monitorowania)  29.430,00zł 

• usługi zdrowotne   500,00zł 

• usługi remontowe   13.000,00zł 

• usługi pozostałe (zmiana i naprawa opon, legalizacja analizatora wydechu - 

alkomat, przegląd samochodu, utrzymanie czystości samochodu, prowizje 

bankowe i pocztowe, opłata za częstotliwość radiową radiotelefonów, usługi 

komunalne, porady prawne, badanie próbek odpadu paleniskowego, aktuali-

zacja programów komputerowych, wpłaty na fundusz remontowy i eksploata-

cyjny, przeglądy gaśnic, instalacji alarmowej i instalacji wentylacyjnej bu-

dynku)   49.211,00zł 

• szkolenia pracowników (szkolenie specjalistyczne)  2.500,00zł 

• opłaty telefoniczne oraz karty SIM do przesyłania przez Internet obra-

zu z kamer przenośnych  7.500,00zł 

• podatki i opłaty (ubezpieczenie samochodu i sprzętu, opłata RTV, OC  

i NW samochodu, opłata za trwały zarząd i opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, podatek od nieruchomości)  7.900,00zł 

 
rozdział  75495  Pozostała działalność   27.600,00zł 
 

Wydatki dotyczące realizacji zadań własnych związanych z udzielaniem po-

mocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terenie ich kraju (tłumaczenia, 

pomoc w załatwianiu spraw osobistych i inne)   27.600,00zł 

 

 

 

  Dział 757  Obsługa długu publicznego  4.503.789,00zł 
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rozdział  75702  Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek  

jednostek samorządu terytorialnego  4.503.789,00zł 
 

Odsetki naliczone od pożyczek i kredytów otrzymanych w latach ubiegłych 

oraz planowanych do zaciągnięcia w grudniu 2023 roku oraz naliczone od 

kredytu w rachunku bieżącym (marża banku WIBOR 1M+0,10%) zostały ustalone  

w kwocie  4.503.789,00zł 

 

Pożyczkodawca/ kredytodawca 
Rok  

zaciągnięcia 

Kwota  

odsetek 

Bank Spółdzielczy Duszniki  2012, 2013, 2020, 2021 1.199.136,00 

ING Bank Śląski Oddział w Poznaniu  2015 102.523,00 

Bank Polskiej Spółdzielczości Oddział w Zielonej Górze  2016 230.255,00 

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu  2017, 2018, 2019 2.214.275,00 

Kredyt planowany w 2022 roku (trwa procedura przetargowa)  2022 617.600,00 

Kredyt planowany w 2023 roku, kredyt w rachunku bieżącym 2023 140.000,00 

Razem x 4.503.789,00 

 

 

 

  Dział 758   Różne rozliczenia  1.807.273,00zł 

 

 

rozdział  75818  Rezerwy ogólne i celowe 1.807.273,00zł 
 

w tym : 

▪ rezerwa ogólna  480.000,00zł 
Zgodnie z art. 222 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-

nych „w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną, w 

wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu” tj. 

170.582.009,50 x 1,00% = 1.705.820,10. Rezerwa zaproponowana w projekcie bu-

dżetu stanowi 0,28% planowanych wydatków budżetu,  

▪ rezerwy celowe   1.327.273,00zł 
Zgodnie z art. 222 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicz-

nych „suma rezerw celowych nie może przekroczyć 5% wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego”  

tj. 170.582.009,50 x 5,00% = 8.529.100,48.  

Rezerwy celowe zaproponowane w budżecie stanowią 0,78% planowanych wydat-

ków budżetu.  
Rezerwę celową tworzy się na: 

1. realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego podstawa: 

art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzyso-

wym (Dz. U. Nr 89, poz. 590)   420.000,00zł 

2. zabezpieczenie środków na wypłatę odpraw emerytalnych   907.273,00zł 

w tym: 

a) placówki oświatowe i wychowawcze    573.533,00zł, 

b) Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach     97.320,00zł, 

c) Urząd Miasta i Gminy Szamotuły    236.420,00zł. 

 

 

 

  Dział 801  Oświata i wychowanie  68.769.948,50zł 

  Dział 854  Edukacyjna opieka wychowawcza   240.000,00zł 
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Wydatki na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą przyjęte do uchwały bu-

dżetowej stanowią 40,45% wydatków ogółem.  

Planowane wydatki zostaną sfinansowane w:  
 

 45,38% częścią oświatową subwencji ogólnej dla gmin,  

   4,14% dochodami własnymi placówek oświatowych i wychowawczych,  

   0,84% dotacjami celowymi otrzymanymi z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie 

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,  

   2,34% dotacją celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przez gminę zadań wła-

snych w zakresie wychowania przedszkolnego,  

 47,30% innymi dochodami własnymi gminy.  

 

W budżecie zostały zabezpieczone między innymi środki na sfinansowanie:  
 

a) realizacji długoletniego programu nauki pływania dla uczniów (zadanie ujęte w WPF)     500.000,00zł 

b) dowożenia dzieci niepełnosprawnych   433.307,05zł 

c) skutków awansu zawodowego nauczycieli     76.786,00zł 

d) dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych i punktów przedszkolnych („Sło-

neczko”, „Kubuś Puchatek”, Przedszkole anglojęzyczne „Uniwersytet Milusiński”, 

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Zygmunta Felińskiego Sióstr Franciszkanek Rodziny 

Maryi, Centrum Poznańskie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK, Przedszkole Niepu-

bliczne z Oddziałem Integracyjnym i Oddziałem Specjalnym „Niebo”, Centrum Poznań-

skie Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK)   5.181.753,00zł 

e) dotacji dla innych gmin realizujących na rzecz Gminy Szamotuły obowiązek przed-

szkolny       403.354,00zł 

f) wkładu własnego gminy w realizację zadania polegającego na wypłacie stypendium so-

cjalnego dla uczniów   120.000,00zł 

g) stypendiów o charakterze motywacyjnym dla uczniów     80.000,00zł 

h) nagród Burmistrza dla uczniów kończących szkołę w czerwcu przyszłego roku     40.000,00zł 

i) wydatki majątkowe - Budowa przedszkola integracyjnego przy ulicy Zygmunta Szczę-

snego Felińskiego w Szamotułach (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/4115/PolskiLad)     7.500.000,00zł 

 

 

Dział Rozdz. 

Zadania finansowane z 

części oświatowej sub-

wencji ogólnej dla 

gmin  

Zadania własne  

finansowane z docho-

dów własnych gminy  

Wydatki  

majątkowe 

801  40.773.181,00 20.496.767,50 7.500.000,00 

 80101 33.640.829,00 61.593,50 - 

 80103 - 3.335.977,00 - 

 80104 - 11.787.103,00 7.500.000,00 

 80107 - 1.079.642,00 - 

 80113 - 1.571.172,00 - 

 80146 237.321,00 - - 

 80148 2.719.098,00 2.661.280,00 - 

 80149 1.414.378,00 - - 

 80150 2.747.229,00 - - 

 80195 14.326,00 - - 

854  - 240.000,00 - 

 85415 - 120.000,00 - 

 85416 - 120.000,00 - 
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801+854 40.773.181,00 20.736.767,50 7.500.000,00 

Część oświatowa 

subwencji ogólnej  
31.315.059,00 - - 

Dochody własne jed-

nostek oświatowych 
- 2.908.995,00 - 

Dotacje celowe - 2.205.910,50 - 

Środki z Rządowego 

Funduszu Polski Ład 
- - 6.800.000,00 

Dochody własne  

9.458.122,00 15.621.862,00 
700.000,00 

25.079.984,00 

25.779.984,00 

 

 

 

  Dział 851  Ochrona zdrowia  876.900,00zł 
 

 

w tym:  

a) zgodnie z art.18 ust.4 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych gmina ponosi koszty pobytu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

a skierowanych do specjalistycznych ośrodków. Pełen koszt pobytu w placówkach 

„Pałac Kamieniec” – 3.453,92zł, ZOL w Piszkowicach – 1.986,07zł.  55.300,00zł 
 

b) wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego w dniu  

23 marca 2022 roku Uchwałą Rady Miasta i Gminy Szamotuły Nr 

XXXVIII/397/2022  756.600,00zł 

w tym między innymi na:  

▪ dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych gminy nale-

żących do sfery zadań publicznych na podstawie zawartych w latach ubiegłych 

umów (zadanie: prowadzenie Centrum Integracji Społecznej, prowadzenie świetlicy so-

cjoterapeutycznej, prowadzenie klubu abstynenckiego, zajęcia terapeutyczne, udział  

w wyjazdach terapeutycznych) oraz wybranych w drodze konkursu ogłoszonego w 

oparciu o Uchwałę Nr XLIV/454/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia  

30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy 

Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” (zadania: organizowanie  

i współorganizowanie obozów, kolonii i innych form zorganizowanego wypoczynku dla 

dzieci z rodzin z problemem uzależnień)   542.600,00zł 
 

c) inne wydatki:    65.000,00zł 

• dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicz-

nych dla organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ogłoszone-

go w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/454/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu 

Współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 ro-

ku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”   40.000,00zł 

• poprawa zdrowotności mieszkańców gminy – badania profilaktyczne    20.000,00zł 

w tym:  

- badanie USG w Programie NIE nowotworom u dzieci we współpracy  

Fundacją McDonalda - 20.000,00zł, 

• pozostałe wydatki związane z profilaktyką zdrowia  5.000,00zł 
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Dział 852  Pomoc społeczna 13.288.982,00zł 
 

 

rozdział  85202 Domy pomocy społecznej    1.182.000,00zł 

 

Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej 31 mieszkańców Gminy Szamotuły. Pełna odpłatność 

za pobyt w domach pomocy społecznej w 2022 roku wynosiła: Wieleń – 4.258,09zł, Łężeczki – 

4.4.970,00zł, Nowa Wieś – 4.468,57zł, Pleszew – 5.117,80zł, Skęczniew – 4.213,50zł, Osiek – 4.856,88zł, 

Chojno – 4.561,78zł, Lisówki – 4.050,86zł. 

 

rozdział  85203 Ośrodki wsparcia    779.820,00zł 
 

Wydatki związane z funkcjonowaniem w 2023 roku Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych In-

tegracja i Rehabilitacja w Szamotułach – miejsce wsparcia dla niepełnosprawnych intelektualnie dzieci, 

młodzieży i dorosłych docelowo dla 30 osób.  

 

rozdział  85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   20.000,00zł 
 

Środki na realizację programu określonego w Uchwale Nr XXIV/257/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotu-

ły z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2021 – 2025.  

 

rozdział  85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobiera-

jąca niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby 

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   79.400,00zł 
 

Wydatki związane z realizacją zadania – opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające nie-

które świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące z zajęciach centrum integracji społecznej 

- zadanie własne gminy  
 

Wydatek zostanie sfinansowany dotacją celową na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 

70.400,00zł oraz dochodami własnymi budżetu Gminy Szamotuły w kwocie 9.000,00zł. Świadczenie 

zostanie przekazane za 306 osób.  

 

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

ubezpieczenia emerytalne i rentowe  1.016.330,00zł 
 

Zadania własne  1.016.330,00zł 

w tym finansowane z:  

• dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących gminy   105.000,00zł 

• dochodów własnych gminy   911.330,00zł 

w tym między innymi:  

✓ schronienie (24 osoby, średni koszt świadczenia 1.770,00zł)   204.880,00zł 

✓ zasiłki celowe (450 osób, średni koszt świadczenia 550,00zł)  

i okresowe (120 osób, średni koszt świadczenia 360,00zł)  653.550,00zł 

✓ specjalne zasiłki celowe (130 osób, średni koszt świadczenia 400,00zł)  78.400,00zł 

✓ zasiłki celowe zwrotne (15 osób, średni koszt świadczenia 2.500,00zł) 37.500,00zł 

✓ inne (zdarzenia losowe, sprawienie pogrzebu)   42.000,00zł 

 

rozdział  85215  Dodatki mieszkaniowe  1.200.000,00zł 
 

Wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy – wypłata dodatków  

mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Szamotuły  

 

rozdział  85216  Zasiłki stałe  885.000,00zł 
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Zaplanowane środki pozwolą na wypłatę świadczenia w postaci zasiłku stałego dla 120 osób. Średni koszt 

świadczenia – 701,40zł. Wydatek sfinansowany dotacją celową w kwocie 595.000,00zł otrzymaną na dofi-

nansowanie realizacji zadania własnego gminy oraz dochodami własnymi gminy w kwocie 290.000,00zł. 

 

rozdział  85219  Ośrodki pomocy społecznej  3.801.682,00zł 
 

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Szamotułach dofinansowanie są 

w 5,66% ze środków dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Wielkopolskiego tj. w kwocie 

215.072,00zł. Pozostałe wydatki w kwocie 3.586.610,00zł będą pokryte z dochodów własnych budżetu 

gminy.  

W budżecie zostały zabezpieczone środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia w wysokości  

400,00 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 179, poz. 1487).  

 

rozdział  85228  Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  2.961.770,00zł 
 

Przy ustalaniu dotacji dla podmiotów realizujących zadanie własne gminy – świadczenie usług opiekuń-

czych, przyjęto stawkę godzinową w wysokości 32,00zł i ilość godzin świadczonych usług – 89.024. 

Usługi na rzecz mieszkańców świadczoną Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy z 

siedzibą w Poznaniu i Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu.  
Gmina Szamotuły realizuje, obok zadania własnego, również zadanie zlecone polegające na zorganizowaniu  

i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicz-

nymi. Na ten cel otrzymała z budżetu państwa dotację w kwocie 113.000,00zł.  

 

 

 

 

rozdział  85230  Pomoc w zakresie dożywiania  122.800,00zł 
 

Środki w kwocie 122.800,00zł stanowią udział własny Gminy w realizacji zadania. 

 

 

rozdział  85232  Centra integracji społecznej   388.000,00zł  
 

Zadanie pn. „Integracja i reintegracja zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym po-

przez prowadzenie centrum integracji społecznej” realizowane przez Fundację „Nadzieja” z siedzibą  

w Szamotułach.  

Na sfinansowanie działalności Centrum Integracji Społecznej w 2022 roku zostanie przeznaczona kwota 

468.000,00 zł, w tym:  

▪ w ramach Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych 80.000,00 zł, 

▪ z innych dochodów budżetu 388.000,00 zł.  

 

 

rozdział  85295  Pozostała działalność  852.180,00zł  

w tym:  
• środki przeznaczone na sfinansowanie dotacji dla organizacji pozarządowych, któ-

re zostały już wybrane w drodze konkursu ofert zgodnie z art. 25 – 35 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej do realizacji zadań własnych 

gminy z zakresu pomocy społecznej (prowadzenie domu dziennego pobytu; aktywiza-

cja intelektualna, psychiczna i fizyczna osób starszych poprzez wsparcie systemu kształce-

nia ustawicznego; wspieranie osób potrzebujących poprzez bezpośrednią, rzeczową oraz 

niematerialną (usługową) pomoc dla osób potrzebujących (jadłodajnia) oraz będą wybra-

ne w oparciu o Uchwałę Nr XLI/V/454/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły  

z dnia 30 listopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współ-

pracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-

mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działal-
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ności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023” (inne zadania w obszarze 

pomocy wybór wykonawcy na podstawie procedur konkursowych)  652.780,00zł  
w tym: 

- prowadzenie jadłodajni – 144.780,00zł, 

- prowadzenie Domu Dziennego Pobytu – 428.000,00zł, 

- Uniwersytet Trzeciego Wieku – 40.000,00zł, 

- inne projekty – 40.000,00zł, 

• kontynuowanie zadania - zatrudnienie bezrobotnych pozostających bez prawa do 

zasiłku w ramach prac społecznie użytecznych – 20 osób  108.000,00zł 

• usługi w ramach PAI – psychologiczne i szkolenie BHP    51.400,00zł 

• wydatki związane z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych      4.000,00zł 

• realizacja strategii polityki społecznej Miasta i Gminy Szamotuły na lata 2009 – 

2024 (Uchwała Nr XXXI/313/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 

2008 roku w sprawie strategii polityki społecznej dla Miasta i Gminy Szamotuły na lata 

2009 - 2024)    30.000,00zł 

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa   6.000,00zł 
 

Zaproponowane wydatki w dziale 852 Pomoc społeczna zostaną sfinansowane w:  

▪   0,85% dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,  

▪   7,42% dotacjami z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań gminy,  

▪   3,65% dochodami własnymi zrealizowanymi przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szamotułach,  

▪ 88,08% pozostałymi dochodami własnymi gminy.  

 

 

 

 

  Dział 853   Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  411.300,00zł 
 
 

w tym:  

▪ środki na pokrycie wydatków wynikających z paragrafu 4 ust. 4 Uchwały Nr XLVII/561/2014 Ra-

dy Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 maja 2014 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Mia-

sta i Gminy Szamotuły Programu „Szamotuły – dobre miejsce dla rodziny”           90.000,00zł 

▪ wypłata dodatku węglowego stanowiąca realizację świadczenia wynikającego z ustawy z dnia  

5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.)           15.300,00zł 

▪ wypłata innych dodatków stanowiąca realizację świadczenia wynikającego z ustawy z dnia  

15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła  

w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967 ze zm.)          306.000,00zł 

 

 

 

  Dział 855  Rodzina  11.929.469,00zł 
 

 

rozdział  85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyj-

nego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 

ubezpieczenia społecznego  10.064.125,00zł 

Na wydatki związane z realizacją zadania zleconego Gmina Szamotuły otrzyma  

dotację celową w kwocie   9.980.125,00zł 

przeznaczoną na sfinansowanie:  

• wypłat świadczeń rodzinnych i wypłat z funduszu alimentacyjnego  9.680.725,00zł 

• wydatków związanych z obsługą realizacji zadania zleconego  

(9.980.125,00 x 3%)  299.400,00zł 

Część wydatków związanych z egzekucją zaległości dłużników alimentacyjnych zostanie sfinansowana 

dochodami własnymi gminy w kwocie 84.000,00zł. Środki te zostaną przeznaczone w części na sfinanso-

wanie wydatków osobowych oraz na pokrycie pozostałych kosztów egzekucji.  
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rozdział  85504 Wspieranie rodziny   404.115,00zł 
 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej nałożyła z dniem 

1 stycznia 2012 roku na gminę obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Zaplanowane środki są przeznaczone na realizację zadań wyni-

kających z Uchwały Nr XXXV/372/2021 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 14 grudnia 2021 roku 

w sprawie Miejsko – Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024.  

 

 
rozdział  85508 Rodziny zastępcze    866.920,00zł 
 

Opłata za umieszczenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Szamotuły w rodzinie zastępczej przeka-

zywana innej jednostce samorządu terytorialnego na podstawie art. 191 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Zgodnie z art.191 ust. 10 ustawy Gmina jest zobowią-

zana pokryć w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej 10% kosztów z tym związanych,  

w drugim roku pobytu 30% kosztów, a w trzecim roku i następnych latach 50% kosztów pobytu dziecka  

w pieczy zastępczej. W 2023 roku wzrośnie liczba dzieci z odpłatnością za pobyt w pieczy zastępczej  

i wynosić będzie: odpłatność 50% - 45 dzieci, odpłatność 30% - 6 dzieci, odpłatność 10% - 10 dzieci za-

grożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej.  

 

 
rozdział  85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla 

opiekunów  161.000,00zł 
 

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego – opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobie-

rające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. 

 

 
rozdział  85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   432.400,00zł 
w tym:  

1) Dotacja podmiotowa dla podmiotów prowadzących żłobki w wysokości 300,00zł miesięcznie na 

dziecko. Zadanie realizowane na terenie Szamotuł przez Żłobek „Cypisek” Karolina Ancukiewicz, 

Żłobek „Słoneczko” Anna Korycka, Żłobek „Kubusia Puchatka” ATM Edukacja Sp. z o.o Sp. K 

oraz przez Żłobek „Marysieńka” Hanna Andrzejewska z siedzibą w Przecławiu – 414.400,00zł,  

2) Dotacja podmiotowa dla podmiotu świadczącego usługę dziennego opiekuna – IGD Consulting sp.  

z o.o. Poznań (Szkudlarek Anna, Dudek Joanna, Sołtysiak Aleksandra, Kowalska Michalina, Jusik 

Dominika, Świderska Arleta) – 30 dzieci, kwota dotacji 50,00zł na dziecko – 18.000,00zł.  

 
Zaproponowane wydatki w dziale 855 Rodzina zostaną sfinansowane w:  
 

▪  85,72% dotacjami z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie,  

▪   0,70% dochodami własnymi należnymi gminie z tytułu realizacji zadań zleconych,  

▪   13,58% pozostałymi dochodami własnymi gminy.  

 

 

 

  Dział 900   Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  20.931.188,00zł 
 

 

rozdział  90001  Gospodarka ściekowa i ochrona wód   762.780,00zł 

w tym:  

▪ konserwacja sieci kanalizacji deszczowej   150.000,00zł 

Id: 1CCA1C8F-B037-4205-A417-4A834A8FCF33. Podpisany Strona 31



 - 3 2 -  

▪ opłata za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni  

zanieczyszczonych tj. powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej  

wnoszona na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  180.000,00zł 

▪ wydatki majątkowe   432.780,00zł 

w tym: 

- Retencja wód deszczowych na terenie Gminy – dokumentacja projektowa   150.000,00zł 

- Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach Skrajnej  

i Spokojnej w Szamotułach         282.780,00zł 

 
rozdział  90002  Gospodarka odpadami komunalnymi   14.044.319,00zł 

w tym:  
 

 wydatki sfinansowane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

związane z przejęciem przez gminę odpowiedzialności za gospodarkę  

odpadami komunalnymi na jej terenie   11.244.319,00zł 

w tym:  
1) wynagrodzenie operatora - nieruchomości zamieszkałe 10.132.779,00zł 

2) prowadzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)   462.000,00zł 

3) likwidacja nielegalnych zrzutów odpadów       15.000,00zł 

4) opróżnianie i utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 

i technicznym pojemników do zbierania odpadów komunalnych      88.800,00zł 

5) edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi i inne       10.000,00zł 

6) obsługa Ecoharmonogramu     17.000,00zł 

7) pozostałe wydatki bieżące o charakterze administracyjnym  518.740,00zł 
 

 wydatki majątkowe   2.800.000,00zł 

w tym:  

1) Budowa stacji przeładunkowej odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą  

techniczną dla Miasta i Gminy Szamotuły (wstępna promesa Nr Edycja2/2021/804/PolskiLad)  

wkład własny – 1.800.000,00zł, 

2) Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Miasta i Gminy Szamotuły  

(wstępna promesa Nr Edycja3PGR/2021/2166/PolskiLad) wkład własny - 1.000.000,00zł.  

 

 
rozdział  90003  Oczyszczanie miast i wsi 560.000,00zł 

Usługi związane z utrzymaniem porządku na ulicach i drogach gminnych  500.000,00zł 
 

Zadania do zrealizowania w ramach przyznanych środków budżetowych:  
 

• mechaniczne zamiatanie ulic, chodników, placów, ścieżek rowerowych na terenie  

całej Gminy Szamotuły,  

• usuwanie chwastów rosnących przy krawężnikach, ściekach i chodnikach, 

• ręczne zamiatanie ulic, chodników, parkingów, placów, ciągów komunikacyjnych,  

w parkach oraz przyjęcie zmiotek na składowisko,  
 

Wydatki związane z funkcjonowaniem toalety publicznej zlokalizowanej przy ulicy  

Kapłańskiej w Szamotułach  60.000,00zł 

 
rozdział  90004  Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  750.000,00zł 
 

Usługi związane z utrzymaniem terenów zieleni w miastach i gminach (pielęgnacja  

drzew niskich, młodych i krzewów, zakładanie i pielęgnacja trawników,)  600.000,00zł 
 

Pielęgnacja i usuwanie drzew, nasadzenia   90.000,00zł 
 

Zużycie wody do podlewania zieleni w parkach i na skwerach   40,000,00zł 
 

Konserwacja i utrzymanie fontann   15.000,00zł 
 

Analizy, opinie, ekspertyzy związane z zielenią   5.000,00zł 
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rozdział  90005  Ochrona powietrza atmosferycznego    142.000,00zł 

w tym : 

▪ działanie proekologiczne związane ochroną powietrza atmosferyczne-

go  7.000,00zł 

▪ porozumienie zawarte z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie prowadzenia 

punktu konsultacyjno – informacyjnego – aneks został zawarty  

w dniu 30 września 2022 roku  35.000,00zł 

▪ wydatek majątkowy 

 - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządze-

nia grzewcze   29.000,00zł 

 - dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne urządze-

nia grzewcze (wydatek sfinansowany z opłat i kar za korzystanie ze środo-

wiska)   71.000,00zł 

 
rozdział  90013  Schroniska dla zwierząt  315.000,00zł 

w tym : 

▪ dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań pu-

blicznych dla organizacji pozarządowych już wybranych w drodze konkursu 

ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwałę Nr XV/139/19 Rady Miasta i Gminy 

Szamotuły z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Wieloletniego 

programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami pozarzą-

dowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

na lata 2020 – 2024”  180.000,00zł 

▪ inne wydatki – umowy na wyłapywanie zwierząt bezdomnych, cało-

dobowa opieka weterynaryjna, leczenie zwierząt z wypadków drogo-

wych, sterylizacja lub kastracja kotów i psów, pogotowie interwen-

cyjne dla zwierząt dzikich  115.000,00zł 

▪ opieka nad wolnożyjącymi kotami (zakup karmy, leczenie)  20.000,00zł 

 

 
rozdział  90015  Oświetlenie ulic, placów i dróg   2.814.998,00zł  

w tym : 

• opłata za zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne  2.000.000,00zł 

• koszty eksploatacyjne  750.000,00zł 

• dostęp do systemu zarządzania energią   5.000,00zł 

• demontaż i montaż nowych iluminacji świątecznych   35.000,00zł 

 zadanie inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego  24.998,00zł 

w tym:  

Sołectwo Witoldzin – budowa oświetlenia w miejscowości Witoldzin   24.998,00zł 

 

 
rozdział  90026  Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   68.000,00zł 

w tym : 

− dofinansowanie osobom fizycznym kosztów poniesionych 

przy usuwaniu pokryć dachowych zawierających azbest   30.000,00zł 

− selektywne zbieranie odpadów – padliny   18.000,00zł 

− usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 

owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag  20.000,00zł 

 

 

rozdział  90095  Pozostała działalność  1.474.091,00zł 

w tym : 

• utrzymanie w dobrym stanie technicznym placów zabaw i ścieżek re-

kreacyjnych,   90.000,00zł 
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• inne wydatki związane z realizowanymi zadaniami przez Wydział In-

westycji i Gospodarki Komunalnej   5.000,00zł 

• zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego   79.057,00zł 
a) Sołectwo Baborówko – doposażenie placu zabaw   6.000,00zł 

b) Sołectwo Gąsawy – doposażenie placu zabaw   8.040,00zł 

c) Sołectwo Piotrkówko – doposażenie placu zabaw w sołectwie Piotrkówko    19.233,00zł 

d) Sołectwo Przyborowo – doposażenie placu zabaw w Przyborowie   18.236,00zł 

e) Sołectwo Śmiłowo – doposażenie placu zabaw w Śmiłowie   27.548,00zł 

• wydatki sfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  19.000,00zł 

w tym:  
▪ edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych  

i zasady zrównoważonego rozwoju, wspomaganie systemów groma-

dzenia i przetwarzania danych, raporty z realizacji programów  19.000,00zł 

• pozostałe wydatki majątkowe   1.281.034,00zł 
▪ przygotowanie projektów zadań inwestycyjnych planowanych do rea-

lizacji w przyszłym roku   100.000,00zł 

▪ Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Szamotułach   600.000,00zł 

▪ Budowa toalety publicznej przy ulicy Kapłańskiej w Szamotułach   150.517,00zł 

▪ Wykonanie figury św. Nepomucena na Rynku w Szamotułach   212.431,00zł 

▪ Wykonanie figury Pary Szamotulskiej na Rynku w Szamotułach   218.086,00zł 

 

 

 

 

 
  Dział 921   Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.318.442,00zł 

 
 

rozdział  92105  Pozostałe zadania w zakresie kultury    25.000,00zł 

w tym:  

▪ dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla 

organizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu  

w oparciu o Uchwałę Nr XLIV/454/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 li-

stopada 2022 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gmi-

ny Szamotuły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolon-

tariacie, na rok 2023”  25.000,00zł 

 

 
rozdział  92109  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   3.101.260,00zł 

w tym : 
 

▪ wydatki ujęte w budżetach sołectw przeznaczone na utrzymanie świetlic  

wiejskich zał. nr 10  254.525,00zł 

▪ wydatki finansowane w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załączniku  

nr 4 i nr 9   290.561,00zł 
 

a) Sołectwo Gałowo – modernizacja budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską   55.428,00zł 

b) Sołectwo Gąsawy – zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej, przygotowanie strategii  

rozwoju wsi, zadaszenie świetlicy   15.000,00zł 

c) Sołectwo Kąsinowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy   27.160,00zł 

d) Sołectwo Krzeszkowice – ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej   20.120,00zł 

e) Sołectwo Lulinek – remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej 42.957,00zł 

f) Sołectwo Pamiątkowo – wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej  55.428,00zł 

g) Sołectwo Piaskowo – wykonanie kuchni świetlicy wiejskiej    30.596,00zł 

h) Sołectwo Przyborówko – wymiana ogrodzenia oraz zadaszenia tarasu przy świetlicy  12.500,00zł 

i) Sołectwo Szczuczyn – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej   31.372,00zł 
 

▪ inne wydatki związane z prawidłową działalnością świetlic wiejskich   10.000,00zł 
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a) przegląd techniczny budynków świetlic   10.000,00zł 
 

▪ Szamotulski Ośrodek Kultury   2.546.174,00zł 

w tym:  

- dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Szamotul-

skiego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą   2.546.174,00zł 

 

 
rozdział  92116  Biblioteki   1.169.182,00zł 
 

Dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury Biblioteka Publiczna Miasta  

i Gminy Szamotuły przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z działalno-

ścią bieżącą   1.169.182,00zł 

 

 
rozdział  92195  Pozostała działalność   23.000,00zł 
 

Środki na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją gminnych imprez kulturalnych   

 

 

 

Dział 926   Kultura fizyczna i sport 4.225.644,00zł 
 

 

rozdział  92601  Obiekty sportowe   1.320.003,00zł 
 

w tym:  

▪ wydatki bieżące związane z działalnością obiektów sportowych   688.600,00zł 
 

a) kompleks boisk sportowych „Orlik 2012”   150.500,00zł 

b) basen letni w Szamotułach   282.000,00zł 

c) kąpielisko w Pamiątkowie  140.000,00zł 

d) korty tenisowe użytkownik TKKF Wacław   4.000,00zł 

e) boisko wielofunkcyjne w Baborówku   45.000,00zł 

f) boisko wielofunkcyjne w Otorowie   38.000,00zł 

g) boisko w Pamiątkowie  29.100,00zł 
 

▪ wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego ujęte w załącznikach nr 4 i 9   163.014,00zł 
a) Sołectwo Emilianowo – zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych    13.746,00zł 

b) Sołectwo Gąsawy – zakup oraz montaż oświetlenia przy boisku      8.000,00zł 

c) Sołectwo Jastrowo utwardzenie terenów rekreacyjno - sportowych    30.596,00zł 

d) Sołectwo Mutowo – wykonanie nawierzchni utwardzonej na terenie rekreacyjnym    45.839,00zł 

e) Sołectwo Myszkowo – opłotowanie terenów sportowych w Myszkowie     21.783,00zł 

f) Sołectwo Otorowo – zakup oraz montaż piłkochwytów    43.050,00zł 
 

▪ wydatki ujęte w budżetach sołectw zał. nr 10 – Sołectwo Baborowo   1.500,00zł 
 

▪ inne wydatki majątkowe  466.889,00zł 

a) Rozbudowa skatepark przy ulicy Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  

w Szamotułach                107.642,00zł 

b) Budowa boiska przy ulicy Nowowiejskiego w Szamotułach          359.247,00zł 

 
 

rozdział  92605  Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu   2.613.641,00zł 
 

• dotacje na realizację zadań własnych gminy należących do sfery zadań publicznych dla orga-

nizacji pozarządowych wybranych w drodze konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o Uchwa-

łę Nr XLIV/454/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 listopada 2022 roku w spra-

wie przyjęcia „Rocznego Programu współpracy Miasta i Gminy Szamotuły z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”.  450.000,00zł 
 

• zwrot kosztów wykonywania przez spółkę gminną Centrum Sportu Szamotuły  

Sp. z o.o. zadania własnego gminy   2.163.641,00zł 

 

 

rozdział  92695  Pozostała działalność      292.000,00zł 

w tym : 

▪ promocja sportu wśród dzieci i młodzieży, boiska wiejskie – 

konserwacja, zużycie wody i energii elektrycznej   262.000,00zł 

▪ wydatki majątkowe                30.000,00zł 
w tym: 

a) Modernizacja szatni w Kąsinowie – projekt zgłoszony do konkursu „Szatnia 

na medal” - 30.000,00zł 

 

 

 

 

 
Finansowanie wydatków i rozchodów w roku 2023  

 

L.p. Wyszczególnienie Kwota 

Finansowanie 

Dochody 

Kredyt  

bankowy 

Niewykorzysta-

ne środki na ra-

chunku banko-

wym budżetu 

Wolne 

środki bieżące majątkowe  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Wydatki bieżące 146.085.820,50 139.640.805,50 6.445.015,00 - - - 

2 Wydatki majątkowe 24.496.189,00 - 19.916.789,00 4.579.400,00 - - 

3 (1+2) 170.582.009,50 139.640.805,50 26.361.804,00 4.579.400,00 - - 

4 

Środki przeznaczone 

na spłatę rat kapitało-

wych pożyczek i kre-

dytów zaciągniętych  

w latach ubiegłych 

3.420.600,00 - - 3.420.600,00 - - 

5 (w. 3+4) 
174.002.609,50 139.640.805,50 26.361.804,00 8.000.000,00 - - 

 (kol. 4+5+6+7+8) 

 

Art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorial-

nego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.) stanowi, że w latach 2022 – 2025 jednostka sa-

morządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć relację , o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022 – 2025 suma przekro-

czeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczegól-

nych latach.  

Ponieważ cytowany powyżej art. 9 ust. 1 zawiesza w latach 2022 – 2025, pod wskazanym w nim warunkiem, obo-

wiązek zachowania relacji określonej w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bie-

żące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 

2 pkt 5,7 i 8, do finansowania planowanych w projekcie wydatków bieżących przyjęto dochody majątkowe w kwocie 

6.445.015,00zł. 

 

 

 

3. Przychody  i  rozchody  związane  z  finansowaniem deficytu  
 

Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok przewiduje osiągnięcie przez Miasto 

i Gminę Szamotuły dochodów budżetowych w kwocie:  166.002.609,50zł 
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oraz  

zrealizowanie uzasadnionych wydatków budżetowych w kwocie:  170.582.009,50zł 

Rok 2023 Miasto i Gmina Szamotuły zamknie planowanym deficytem  

w kwocie:  4.579.400,00zł 

Zgodnie z brzmieniem załącznika nr 5 źródło sfinansowania deficytu budżetu 

w 2023 roku stanowić będzie część kredytu długoterminowego zaciągniętego 

w wysokości   8.000.000,00zł 

W 2023 roku Miasto i Gmina Szamotuły spłaci raty kapitałowe wynikające  

z podpisanych umów o udzielenie kredytu zmniejszone z tytułu wcześniejszej 

spłaty istniejącego długu do kwoty   3.420.600,00zł 

 

Szamotuły, dnia 28 grudnia 2022 roku  
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