
 
 

 
Gmina Miejska Turek    
                               
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 
MIASTA TURKU 

za 2013r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turek, dnia 27 marca 2014r. 

 
 



2 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

I  WSTĘP 

                 Uchwalona kwota dochodów budżetowych na rok 2013 w wysokości 

81.126.774,- zł została w trakcie roku zwiększona do kwoty   87.323.474,83 zł, wykonanie  

83.303.084,46 zł, co stanowi 95,40% planu, przy czym: 

 Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 

Dochody bieżące 76.577.774,- 80.196.484,83 78.557.538,73 

Dochody majątkowe   4.549.000,-   7.126.990,-   4.745.545,73 

      

 Uchwalona kwota wydatków budżetowych na rok 2013  w wysokości  77.718.839,-zł 

została zwiększona do kwoty   85.960.185,83 zł, wykonanie  81.659.570,04 zł, co stanowi 

95,00 % planu, przy czym: 

 Plan początkowy Plan po zmianach Wykonanie 

Wydatki bieżące 73.499.839,- 78.084.703,83 75.174.086,61 

Wydatki majątkowe   4.219.000,-   7.875.482,-   6.485.483,43 

 

 

W wyniku realizacji budżetu roku 2013 uzyskano nadwyżkę budżetową w wysokości  

1.643.514,42 zł wobec planowanej 1.363.289,- zł, co stanowi 120,56 %. 
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II. D O C H O D Y    
 

Poniżej zaprezentowano plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2013 rok 

według źródeł ich powstawania: 

Lp. Wyszczególnienie Plan na 
31.12.2013r. 

Wykonanie %  

1. Subwencje ogólne z budżetu państwa §2920 14.930.361,- 14.930.361,00 100,00 

 - część oświatowa 14.609.915,- 14.609.915,00 100,00 

 - część równoważąca 320.446,- 320.446,00 100,00 

2. Dotacje celowe 11.623.885,83 11.213.781,35 95,99 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 
/związkom gmin/ ustawami § 2010 

7.281.824,54,- 7.001.028,11 96,14 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
zadania bieżące realizowane przez gminę na 
podstawie porozumień z organami administracji 
rządowej § 2020 

9.800,- 9.800,00 100,00 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację zadań bieżących gmin /związków gmin        
§ 2030 

2.650.640,29,- 2.573.996,11 97,11 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu 
edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 
całości przez budżet państwa § 2040 

58.177,- 58.176,87 100,00 

 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego   § 2310 

239.500,- 242.364,27 101,20 

 - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 
bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ 
między jednostkami samorządu terytorialnego  § 2320 

175.000,- 175.000,00 100,00 

 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich  §§ 2007, 2009 

1.168.978,- 1.129.456,06 
 

96,62 

 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 
gmin /związków gmin/ , powiatów /związków 
powiatów/, samorządów województw, pozyskane z 
innych źródeł § 2701 

36.636,- 20.629,61 56,31 

 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy 
celowych na realizację zadań bieżących jednostek 
sektora finansów publicznych § 2449 

3.330,- 3.330,32 
 

100,01 

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 
budżetu państwa §§ 0010,0020 
 

22.005.520- 20.356.318,24 92,51 

 - podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010 20.105.520,- 19.372.304,00 96,35 

 - podatek dochodowy od osób prawnych § 0020 1.900.000,- 984.014,24 51,79 

4. Podatki i opłaty lokalne 
 

22.276.200,- 23.093.922,30 103,67 

 Podatek od nieruchomości § 0310 16.490.000,- 17.121.352,34 103,83 

 Podatek rolny § 0320 40.400,- 50.501,11 125,00 

 Podatek leśny § 0330 300,- 416,50 138,83 

 Podatek od środków transportowych § 0340 850.000,- 923.797,29 119,66 

 Podatek od spadków i darowizn § 0360 165.000,- 203.393,02 123,27 

 Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500 780.000,- 674.591,59 86,49 

 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 
opłacany w formie karty podatkowej § 0350 

140.000,- 114.044,76 81,46 



4 

 
 Wpływy z opłaty targowej § 0430 120.000,- 107.393,00 89,49 

 Wpływy z opłaty skarbowej § 0410 724.500,- 726.919,40 100,33 

 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 
alkoholowych § 0480  

566.000,- 561.137,45 99,14 

 Wpływy z innych opłat lokalnych, opłat za koncesje i 
licencje, §§ 0490, 0590 

2.400.000,- 2.610.375,84 108,77 

5. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i 
opłatach lokalnych § 2680 

12.106,- 12.106,00 100,00 

6. Odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki bankowe, 
odsetki od udzielonych pożyczek §§ 0910, 0920, 0900, 
8120 

390.800,- 334.910,38 85,87 

7. Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690 1.400.000,- 1.193.788,33 85,27 

8. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  
§0750 

2.921.050,- 2.823.473,19 96,66 

9. Wpływy z usług § 0830 3.336.600,- 3.265.742,99 97,88 

10. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 
wieczyste § 0470 

180.000,- 194.146,72 107,86 

11. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 
związane z realizacja zadań z zakresu administracji 
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie / 
ustawami § 2360 

60.390,- 65.105,71 107,81 

12. Środki pozostałe na wydzielonych rachunkach 
jednostek oświatowych § 2400 

12.098,- 12.098,34 100,00 

13. Pozostałe dochody §§ 058, 069, 096, 097, 2910, 2980, 1.047.474,- 1.061.784,18 101,37 

 

RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINY 
 

80.196.484,83 
 

78.557.538,73 

 
97,96 

14. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności § 0760 

267.000,- 461.265,76 172,76 

15. Dochody ze sprzedaży majątku §§ 0770, 0870 3.016.301,- 1.401.748,94 46,47 

16. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w 
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 
budżetowego § 6680 

898.449,- 898.449,01 100,00 

17. Dotacje 2.945.240,- 1.984.082,02 67,37 

 -  dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich oraz środków, o 
których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 
ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 
europejskich  § 6207,  
 

1.319.019,- 358.177,94 27,15 

 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 6330 

1.076.221,- 1.075.904,08 99,97 

 - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 
jednostkami samorządu terytorialnego na 
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 
zakupów inwestycyjnych § 6300 

550.000,- 550.000,00 100,00 

 RAZEM DOCHODY MAJATKOWE GMINY 7.126.990,- 4.745.545,73 66,59 

 
 

DOCHODY GMINY OGÓŁEM 

 

87.323.474,83 

 

83.303.084,46 

 
 

95,40 
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Plan i wykonanie dochodów Gminy Miejskiej Turek za 2013r. wg działów klasyfikacji 
budżetowej: 
 

Dz. Nazwa działu Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 10.105,54 10.105,54 100,00 

150 Przetwórstwo przemysłowe 240.000,- 208.287,95 86,79 

600 Transport i łączność 1.626.221,- 1.636.019,35 100,60 

700 Gospodarka mieszkaniowa 8.614.400,- 7.115.174,35 82,60 

710 Działalność usługowa 9.800,- 9.800,00 100,00 

750 Administracja publiczna 1.007.007,- 1.000.646,42 99,37 

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

5.100,- 5.100,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa 

2.000,- 2.000,00 100,00 

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

44.424.101,- 43.653.138,72 98,26 

758 Różne rozliczenia 16.563.810,- 16.479.650,40 99,49 

801 Oświata i wychowanie 796.409,- 778.046,55 97,69 

851 Ochrona zdrowia 0,- 9,00  

852 Pomoc społeczna 9.504.336,29 9.167.391,22 96,45 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

532.150,- 518.691,36 97,47 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 123.817,- 108.664,87 87,76 

900 Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 

2.743.019,- 1.577.207,01 57,50 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 177.842,- 177.842,24 100,00 

926 Kultura fizyczna i sport 943.357,- 855.309,48 90,67 

 Ogółem 87.323.474,83 83.303.084,46 95,40 
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Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo -  plan  10.105,54 zł, wykonanie  10.105,54 zł. 

Była to planowana i otrzymana kwota dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę  

producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego do produkcji rolnej.  

 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe -  plan  240.000,- zł, wykonanie  208.287,95 zł. 

W tym dziale sklasyfikowano dochody bieżące uzyskane z tytułu najmu pomieszczeń w 

Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości – 199.423,50 zł, z tytułu usług świadczonych 

przez inkubator – 8.311,77 zł, oraz odsetki od nieterminowych płatności uregulowane 

przez najemców – 552,68 zł. W związku z tym, że rok 2013 był pierwszym rokiem 

funkcjonowania inkubatora miesięczne wpływy z tytułu najmu powierzchni systematycznie 

rosły w ciągu roku. Z uwagi na niższe wpływy z tego tytułu w pierwszych miesiącach roku 

zakładany plan nie został w pełni wykonany. 

 

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.626.221,- zł, wykonanie 1.636.019,35 zł w tym: 

 dochody bieżące: 

- otrzymane kary umowne od wykonawców w tytułu            -     3.763,75 zł 
           niedotrzymania warunków umowy  

- darowizny od partnerów projektu otrzymane na budowę           -     1.500,00 zł 
układu komunikacyjnego na Os. Wyzwolenia realizowanego  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

- rozliczenia z lat ubiegłych ( rozliczenie zabezpieczenia          -     4.851,52 zł 
 z tytułu napraw gwarancyjnych) 

 dochody majątkowe: 

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na budowę                    - 550.000,00 zł 
układu komunikacyjnego na Os. Wyzwolenia realizowanego  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

- dotacja Wojewody Wielkopolskiego na budowę                 - 1.075.904,08 zł 
układu komunikacyjnego na Os. Wyzwolenia realizowanego  
w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 

 

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa -  plan 8.614.400,-zł, wykonanie  

7.115.174,35 zł, w tym: 

 dochody bieżące                     plan                      wykonanie 
                                                                                          
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste                        180.000,-            194.146,72       
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- wpływy z czynszów i dzierżawy mienia       2.566.000,-         2.519.648,25 
  komunalnego                            

- wpływy z usług / są to głównie opłaty za media             2.400.000,-         2.348.936,40 
  dostarczane do lokali komunalnych,  
  opłaty za wywóz nieczystości/                          

- odsetki od nieterminowych wpłat w/w należności              40.000,-              40.037,32 

- pozostałe dochody / kaucje mieszkaniowe,         161.400,-              167.137,53 
  zwrot kosztów zastępstwa procesowego,  
  zwrot wydatków z lat ubiegłych/  

 dochody majątkowe     

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego                   3.000.000,-         1.384.002,37  

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania         267.000,-            461.265,76          
  wieczystego w prawo własności   

          

Dochody z tytułu zbycia mienia komunalnego wykonano znacznie poniżej planu.  

W 2013 roku dokonano sprzedaży: 

 35 lokali mieszkalnych  

 1 lokal użytkowy  

 30 nieruchomości gruntowych w tym: 

- 7 nieruchomości gruntowe zbyto w drodze sprzedaży bezprzetargowej, 

- 23 nieruchomości gruntowych zbyto w drodze sprzedaży przetargowej. 

W ostatnim kwartale 2013r. planowana była sprzedaż gruntów pod inwestycje w Tureckiej 

Strefie Inwestycyjnej, jednak potencjalni nabywcy nie przystąpili do przetargów 

ogłoszonych przez gminę. To wpłynęło na niskie wykonanie dochodów w tej podziałce 

klasyfikacyjnej. 

 Znacznie powyżej planu ( o 194.265,76 zł) wykonano dochody z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z uwagi na dużą ilość 

złożonych wniosków o przekształcenie. 

W ramach pozostałych dochodów w tym dziale sklasyfikowano w szczególności środki 

otrzymane jako zwrot wydatków z roku poprzedniego wynikające z rozliczenia zaliczek 

przekazywanych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w wysokości 125.959,88 zł.  

 

W dziale 710 – Działalność usługowa –  plan 9.800,-zł, wykonanie 9.800,-zł. 

Dochody w tym dziale obejmują planowaną i otrzymaną dotację z budżetu państwa na 

utrzymanie miejsc pamięci.  
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W dziale 750 - Administracja publiczna – plan 1.007.007,-zł, wykonanie 1.000.646,42 zł,   

w tym:    

 dochody bieżące                                      plan                    wykonanie 

-  z tytułu usług dotyczących    
   administrowania pomieszczeniami biurowymi                  60.000,-                76.443,60 

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań 
  zleconych gminie  /na utrzymanie administracji           
  wykonującej zadania Wojewody /                                    197.399,-               197.399,00 

- płatności z budżetu środków europejskich na realizację  688.458,-      657.218,17     
  inwestycji w ramach projektu: Działalność promocyjna na 
  rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie  
  Mehoffera” 

- darowizna na organizację „Dnia Sera”           20.000,-                   20.000,00 

- pozostałe dochody /zwrot kosztów postępowania             29.000,-                  36.334,35 
  administracyjnego, odsetki, odszkodowania                                        
  5% od dochodów należnych budżetowi państwa,               
  zwrot wydatków z lat ubiegłych/, 

 dochody majątkowe: 

- sprzedaż składników majątkowych ( sprzedaż         12.150,-         13.251,30 
  samochodu, sprzedaż złomu) 
 

W ramach realizacji projektu : Działalność promocyjna na rzecz nowego produktu 

kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera”,  ostatni końcowy wniosek o płatność 

obejmujący refundację ostatnich poniesionych wydatków złożony zostanie do Urzędu 

Marszałkowskiego w 2014r. po zakończeniu realizacji projektu. Zgodnie z zawartą umową 

o dofinansowanie wniosek ten winien obejmować co najmniej 10 % wydatków projektu. 

W ramach realizacji dochodów majątkowych sprzedano w drodze przetargu 

samochód służbowy urzędu za kwotę 12.150,- zł brutto. 

 

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa  plan  5.100,-zł, wykonanie  5.100,00 zł. 

Dochody planowane i wykonane w tym dziale obejmują  dotację celową z budżetu 

państwa na aktualizację rejestru wyborców.  

 

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 

- plan  44.424.101,-zł, wykonanie  43.653.138,72 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym: 
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Wpływy z karty podatkowej 

Planowana kwota wynosi 140.000,-zł , wykonanie  114.044,76 zł. 

Podatek ten był szacowany i przekazywany na rachunek gminy  przez Urząd Skarbowy w 

Turku.  

Podatek od nieruchomości od osób prawnych  i fizycznych 

Plan  16.490.000,-zł , wykonanie   17.121.352,34 zł,   

Wykonanie podatku od nieruchomości w kwotach przewyższających planowane nastąpiło 

w szczególności w związku ze wzrostem w 2013 roku wartości budowli na terenie miasta 

co pozwoliło uzyskać dodatkowe dochody, a także w związku z uregulowaniem znacznej 

kwoty zaległości z lat poprzednich i bieżącym prowadzeniem czynności kontrolnych. 

Na bieżąco prowadzono egzekucję  należnego podatku. W 2013r. wyegzekwowano 

zaległy podatek z lat ubiegłych na kwotę  426.965,65 zł.  

Kwota zaległości z tytułu podatku od nieruchomości na 31.12.2013r.  wynosi 635.453,78 

zł,  z tego trudno ściągalne zaległości podatkowe na kwotę 222.251,39 zł zostały 

zabezpieczone hipoteką. 

Podatek rolny od osób prawnych i fizycznych 

Planowana kwota wynosi  40.400,-zł,  wykonanie   50.501,11 zł.   

Zaległości z tego tytułu na dzień 31.12.2012r. wynoszą 849,57 zł. 

Podatek leśny 

Kwota planu 300,-zł , wykonanie  416,50 zł. 

Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych 

Planowana kwota podatku  850.000,-zł, wykonanie   923.797,29 zł. 

Podatek od osób fizycznych został wykonany powyżej planu ( o 79.605,29 zł), natomiast 

planowana kwota podatku od osób prawnych nie została wykonana ( o kwotę 5.808,00 zł).  

Kwota zaległego podatku na koniec 2013r.  wynosi 112.673,14 zł.  

Podatek od spadków i darowizn 

Plan 165.000,-zł, wykonanie 203.393,02 zł.  

Kwota dochodów z tego tytułu była planowana i przekazywana przez Urząd Skarbowy w 

Turku. Na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego tytułu ma wpływ ilość i wartość 

czynności opodatkowanych tym podatkiem. Wysokość dochodów z tego tytułu w 2013r. 

była znacznie wyższa niż kwoty wpływów w latach ubiegłych. Kwota zaległości w podatku 

od spadków i darowizn na dzień 31.12.2013r. wynosi 11.420,80 zł. 
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Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych  

Plan  780.000,-zł, wykonanie  674.591,59 zł. 

Podatek przekazywany jest do kasy gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych, a 

poziom wykonania jest uwarunkowany ilością zawieranych transakcji opodatkowanych tym 

podatkiem. Gmina nie ma wpływu na wysokość wpływów uzyskiwanych z tego podatku. 

Kwota podatku zaległego na dzień 31.12.2013r. wynosi 1,00 zł. 

 

Wpływy z opłaty targowej 

Kwota planu 120.000,-zł,  wykonanie  107.393,00 zł.  

Kwota uzyskanych wpływów jest na poziomie dochodów z tego tytułu za rok 2012. 

Wpływy z opłaty skarbowej 

Planowana kwota wpływów z opłaty skarbowej  wynosi 724.500,-zł, wykonanie  

726.919,40 zł.  

Gmina nie ma wpływu na wysokość uzyskiwanych wpływów z tego tytułu. Ich wysokość 

jest uzależniona od ilości i rodzaju zdarzeń powodujących obowiązek uiszczenia tej opłaty. 

Uzyskana kwota przekracza wpływy z roku 2012. 

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 

Plan 566.000,-zł, wykonanie 561.137,45  zł.  

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 

Plan  2.400.000,-zł, wykonanie  2.608.478,34 zł.  

Kwota wykonanych dochodów obejmuje wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, opłat planistycznych, adiacentowych, opłat parkingowych oraz opłat za 

zajęcie pasa drogowego. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynoszą 38.254,33 zł. W 

ramach tych opłat sklasyfikowano wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi wniesione za okres VII-XII 2013 w wysokości 2.154.303,22 zł. 

Pozostałe dochody 

W 2013 roku wykonano dochody z tytułu kary za niezgodne z prawem zajęcie pasa 

drogowego – 28.275,00 zł, a także nieplanowane dochody z tytułu opłat za udostępnienie 

danych – 225,- zł oraz opłat na koncesje i licencje – 1.897,50 zł. 
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Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 

Planowana kwota odsetek wynosiła  102.000,-zł,  wykonanie  162.292,18 zł, w tym z tytułu 

odsetek od podatków uiszczanych nieterminowo przez osoby prawne – 80.311,60 zł, z 

tytułu odsetek od podatków osób fizycznych – 80.393,75 zł. 

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 

Plan  12.106,- zł, wykonanie  12.106,- zł.  

Środki te gmina uzyskała z PFRON jako rekompensatę utraconego podatku od 

nieruchomości jednego z zakładów pracy chronionej. 

Udziały w podatku dochodowy od osób fizycznych 

Plan  20.105.520,- zł, wykonanie 19.372.304,- zł. 

Podatek ten jest przekazywany na rachunek gminy przez Ministerstwo Finansów. Udziały 

gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013r. wynosiły 37,42 %. Wysoce 

prawdopodobną przyczyną wpływów niższych niż szacowano na początku roku jest 

sytuacja gospodarcza kraju i spowolnienie gospodarcze. Niższe niż zakładano wpływy z 

udziałów w PIT mają istotne znaczenie dla sytuacji finansowej gminy. 

Podatek dochodowy od osób prawnych 

Plan  1.900.000,- zł, wykonanie 984.014,24 zł.   

Udziały gminy we wpływach z tego podatku w 2013 roku wynosiły 6,71 %. Za 

podstawę szacowania planu na 2013 rok przyjęto wykonanie udziałów w CIT za lata 

poprzednie. Jednak kwoty udziałów przekazywane na rachunek gminy przez urzędy 

skarbowe w bieżącym roku były zdecydowanie niższe niż w latach poprzednich. Dotyczy 

to w szczególności kwot przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Kaliszu, gdzie 

rozliczają się duże podmioty gospodarcze z terenu miasta.  Niższe niż w latach ubiegłych 

wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wskazują, że duże podmioty gospodarcze z 

terenu miasta wykazują zyski znacznie niższe niż w latach poprzednich lub rozliczają 

straty za lata ubiegłe. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość uzyskiwanych 

udziałów w podatku CIT. 

 
W dziale 758 - Różne rozliczenia- plan 16.563.810,- zł, wykonanie 16.479.650,40 zł, 
w tym: 

 dochody bieżące: 
                                                                                            plan                   wykonanie 
-  część oświatowa  subwencji ogólnej                            14.609.915,-       14.609.915,-    

-  część równoważąca subwencji ogólnej                             320.446,-            320.446,- 

-  odsetki od lokat                                                                  160.000,-              96.314,29 
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-  odsetki od udzielonych pożyczek    50.000,-            3.780,- 

-  pozostałe wpływy   /zwrot wydatków z lat ubiegłych          525.000,-    550.746,10  
   w szczególności zwroty podatku VAT, wpływy do wyjaśnienia /   

 dochody majątkowe: 

-  wpływy z tytułu  wydatków niewygasających, nie          898.449,-           898.449,01 
   wykonanych w terminie ustalonym przez organ stanowiący  

 
Poniżej kwot planowanych wykonano odsetki od lokat na rachunkach bankowych. 

W ciągu roku 2013 znacznemu obniżeniu uległy stopy procentowe, co wpłynęło na 

znacznie niższe niż planowano wpływy z tytułu oprocentowania środków na rachunkach 

gminy. Ze względu na trudną sytuację pożyczkobiorcy poniżej planu wykonano odsetki od 

pożyczki udzielonej w 2011r.                    

   
W dziale 801 - Oświata i wychowanie – plan  796.409,- zł, wykonanie  778.046,55 zł, 

w tym:  

 dochody bieżące:       plan              wykonanie 

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie             406.962,-          406.962,00 
  zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, 
- dotacje celowe i płatności z budżetu środków europejskich        83.100,-            81.803,01 
  na dofinansowanie realizację projektu: „Wyrównywanie Szans  
  Edukacyjnych”              

 - odsetki bankowe na rachunkach jednostek budżetowych          16.500,-           11.705,94 
   oraz odsetki od nieterminowych płatności 

- dochody z najmu i dzierżawy realizowane przez MZOSzIP           5.300,-             5.604,04 

- wpływy środków pozostałych na wydzielonych rachunkach         12.098,-          12.098,34 

- środki na realizację projektu: „Młodzi ratownicy bez granic”         36.636,-           20.629,61 
  w ramach programu Comenius Regio  

- dotacje z gmin obejmujące zwrot kosztów dotacji udzielanych   199.200,-       202.564,27 
  przedszkolom niepublicznym na dzieci będące ich mieszkańcami 

- pozostałe dochody( refaktura za energię, zwrot                    32.462,-         32.528,34 
  kosztów dokształcania nauczyciela za lata poprzednie, 
  zwrot kosztów administracyjnych) 

 dochody majątkowe: 

- sprzedaż złomu przez SP1      4.151,-           4.151,00 

      

W dziale 851 – Ochrona zdrowia – plan  0,-zł, wykonanie  9,00 zł obejmuje zwrot opłat 

poniesionych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w latach ubiegłych. 
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 W dziale 852 - Pomoc społeczna – plan  9.504.336,29 zł, wykonanie  9.167.391,22 zł, 
obejmuje dochody bieżące, w tym: 
                                                                                             plan               wykonanie         
- dotacja celowa z budżetu państwa na                                302.233,-         295.233,00 
  utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 

- dotacja celowa z budżetu państwa na  wypłatę              6.484.000,-       6.214.910,37        
  świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych                                                  

- dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie                 95.110,-           92.997,47        
  składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców                                      

- dotacja celowa z budżetu państwa                                 1.827.809,-       1.767.015,15 
  na zasiłki i zapomogi dla podopiecznych    

- dotacja celowa z budżetu państwa             39.526,29     39.526,29 
  na zadania w zakresie wspierania rodziny                                                                                                                              

- dotacja celowa z budżetu państwa na                               114.783,-          114.783,00      
  utrzymanie MOPS w tym na wypłatę dodatków   
  dla pracowników socjalnych 

- dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie          126.310,-          126.310,00          

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę             5.481,-      5.481,00 
  wynagrodzenia za sprawowanie opieki 

- dotacja celowa na świadczenie usług opiekuńczych          148.100,-  148.100,00 

- dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków    103.906,-  100.613,40 
  pielęgnacyjnych 

- wpływy ze zwrotu dotacji /zwrot nienależnie pobranych      65.428,-           60.226,84 
  w latach ubiegłych  świadczeń z pomocy społecznej/    

- wpływy  własne z usług opiekuńczych                               110.000,-         117.162,36         

- dochody związane z realizacją zadań zleconych                60.390,-            65.062,31                                                         

- odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie    15.000,-           12.400,69 
  z przeznaczeniem /odsetki od nienależnie pobranych  
  świadczeń z pomocy społecznej /                                                              

- wpływy z usług świadczonych przez MOPS                           2.000,-            1.101,07 

- odsetki bankowe od środków na rachunkach                         2.300,-            2.427,43 
   MOPS i ŚDS 

- pozostałe dochody /zwrot kosztów upomnienia, zwroty         1.960,-      4.040,84      
  wydatków z lat ubiegłych, wynagrodzenie płatnika ZUS/ 

Wysokość przyznanych dotacji na niektóre z realizowanych zadań  przewyższała 

faktyczne potrzeby gminy. W związku z tym przyznane przez Wojewodę środki na ten cel 

nie mogły zostać wykorzystane i podlegały zwrotowi do budżetu państwa. Stąd niższe 

wykonanie dochodów w niektórych podziałkach klasyfikacyjnych.                   
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W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

plan  532.150,-zł, wykonanie   518.691,36 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:  
         plan  wykonanie 
- środki  na realizację Programu                                           400.750,-           393.765,20          
  Operacyjnego Kapitał Ludzki                          
- opłaty za korzystanie ze żłobka     89.600,-      83.656,65 

- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla żłobka    38.800,-      38.300,00 
   niepublicznego na dzieci nie będące mieszkańcami  miasta  

- zwrot kosztów dotacji udzielanej dla klubu dziecięcego   1.500,-        1.500,00 
   na dzieci nie będące mieszkańcami  miasta  
- odsetki bankowe na rachunku Żłobka          500,-           469,51 
- zwrot wydatków Żłobka z roku poprzedniego         1.000,-        1.000,00 

Środki na realizację projektu w ramach POKL pochodziły: 

 z Unii Europejskiej – 371.239,81 zł,  

 z budżetu państwa – 19.195,07 zł,  

 funduszu pracy – 3.330,32. 
     

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan  123.817,-zł, wykonanie   

108.664,87 zł, obejmuje dochody bieżące, w tym:  plan  wykonanie 

-  dotacja  z budżetu państwa na  dofinansowanie                 65.640,-    50.488,00 
   świadczeń pomocy materialnej o charakterze  
   socjalnym dla uczniów                        

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie        58.177,-    58.176,87      
  zakupu podręczników dla uczniów                 
                                                   

W dziale  900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

plan 2.743.019,-zł, wykonanie  1.577.207,01 zł, w tym:   

 dochody bieżące:       plan               wykonanie 
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska             1.400.000,-    1.193.788,33 

- kary za wycinkę drzew i krzewów wraz z odsetkami        24.000,-         24.513,47 
- zwrot podatku VAT za rok ubiegły                    0,-             383,00 

 dochody majątkowe: 

- sprzedaż drewna                       0,-             344,27 

- środki europejskie na realizację projektu      953.538,-                0,00 
  Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej  
  Strefy Inwestycyjnej 

- środki europejskie na realizację projektu      365.481,-      358.177,94 
  Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
 
  W zakresie projektów: „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy 

Inwestycyjnej”  oraz „Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości”   w I półroczu 

trwały prace w zakresie przygotowania i weryfikacji przez Urząd Marszałkowski 
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końcowego aneksu do umowy na dofinansowanie oraz końcowego wniosku o płatność. 

Dokumenty dotyczące zadania „Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości” 

zostały zweryfikowane pozytywnie i w dniu 18.06.2013r. na rachunek gminy wpłynęła 

ostatnia transza środków unijnych refundująca poniesione wydatki w wysokości 

358.177,94 zł. Wykonanie niższe od planowanego o 7.303,06 zł wynika z 

zakwestionowania przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu, na etapie oceny wniosku 

końcowego, kwalifikowalności wydatków na  zakup niektórych elementów wyposażenia 

biurowego oraz wyposażenia kuchni. 

W zakresie projektu  „Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy 

Inwestycyjnej”  czynności kontrolne prowadzone przez Urząd Marszałkowski trwały od 

lipca do grudnia 2013 roku. Realizacja końcowej płatności była możliwa dopiero po ich 

zakończeniu, co nastąpiło w pierwszych dniach lutego 2014r, stąd brak wykonania 

planowanych dochodów z tego tytułu w 2013r.  

 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

plan  177.842,- zł, wykonanie 177.842,24 zł obejmują dochody bieżące, w tym: 

              plan    wykonanie 
- dotację z Powiatu Tureckiego  na prowadzenie      175.000,-     175.000,- 
   Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, 

- wpływy dotacji niewykorzystanej przez muzeum w 2012r.        2.842,-         2.842,24 

   W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport  

plan   943.357,-zł , wykonanie  855.309,48 zł obejmuje dochody bieżące, w tym: 

              plan    wykonanie 

- kary od wykonawcy za nieterminową realizacje                                 0,-           4.558,22  
  umowy na budowę placów zabaw 

- zwrot podatku VAT z tytułu inwestycji w  zakresie                142.107,-       102.543,06  
  infrastruktury sportowej       

- wpływy z najmu obiektów OSIR         109.750,-       98.797,40  

- wpływy z usług świadczonych przez OSIR       675.000,-     630.131,14  

- odsetki bankowe na rachunku OSIR             4.500,-         4.074,34 

- pozostałe dochody w szczególności zwrot VAT         12.000,-       15.205,32  
  zapłaconego w roku poprzednim 

W związku z tym, że część wydatków, od których gmina planowała odzyskać VAT 

naliczony ujęto w wykazie wydatków niewygasających ( faktyczna realizacja nastąpi w 

2014r.), zwrot podatku VAT nastąpi w roku bieżącym.   
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III. W Y D A T K I     

Dz. Nazwa działu Plan Wykonanie % 

010 Rolnictwo i łowiectwo 11.213,54 11.137,27 99,32 

150 Przetwórstwo przemysłowe 583.000 390.621,48 67,00 

600 Transport i łączność 5.779.232 4.587.482,35 79,38 

700 Gospodarka mieszkaniowa 6.095.615  6.037.344,93 99,04 

710 Działalność usługowa 419.580 405.923,49 96,75 

750 Administracja publiczna 8.847.901 8.459.068,04 95,61 

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

5.100 5.100,00 100,00 

754 Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa 

159.710 157.304,36 98,49 

757 Obsługa długu publicznego 2.017.220 1.934.446,47 95,90 

758 Różne rozliczenia 236.758 15.648,04 6,61 

801 Oświata i wychowanie 30.100.417 29.206.044,74 97,03 

851 Ochrona zdrowia 628.000 609.525,89 97,06 

852 Pomoc społeczna 14.440.595,29 14.040.853,27 97,23 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

1.308.558 1.267.689,82 96,88 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1.310.351 1.262.048,40 96,31 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6.846.872 6.140.893,82 89,69 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.205.291 3.198.546,68 99,79 

926 Kultura fizyczna i sport 3.964.772 3.929.890,99 99,12 

 Ogółem 85.960.185,83 81.659.570,04 95,00 

  

 

 

 



17 

 
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo –  

plan 11.213,54 zł , wykonanie 11.137,27 zł, obejmuje wydatki bieżące na opłaconą 

składkę na Izby Rolnicze – 1.031,73 zł oraz  koszty  zwrotu  producentom rolnym części 

podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do 

produkcji rolnej – 10.105,54 zł.  

 

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – 

Plan 583.000,- zł, wykonanie 390.621,48 zł, w tym: 

Wydatki bieżące – plan 433.000,- zł, wykonanie 360.621,78 zł obejmuje: 

- wydatki rzeczowe (zakup oleju opałowego, energii elektrycznej, ochronę budynku oraz 

inne wydatki związane z utrzymaniem budynku Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości) 

– 212.747,11 zł, 

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługujących inkubator – 147.874,67zł. 

 Z tytułu bieżącej działalności inkubatora uzyskano dochody w kwocie 208.287,95 zł. 

Zatem inne środki własne zaangażowane w bieżące działanie inkubatora wyniosły 

152.333,83 zł. 

Wydatki majątkowe – plan 150.000,- zł, wykonanie 29.999,70 zł W ramach zadań 

majątkowych wykonano instalację solarną do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 

Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości. Nie wykonano zadania w zakresie modernizacji 

kotłowni inkubatora. Po otwarciu ofert przetargowych, koszt zadania znacznie przekraczał 

zaplanowane na ten cel środki, stąd odstąpiono od jego realizacji. 

 

Dział 600 – Transport i łączność  -                    

plan  5.779.232,-zł, wykonanie  4.587.482,35 zł, w tym:  

Wydatki bieżące - plan  242.500,-zł, wykonanie  218.782,43 zł. 

Wydatki poniesione na utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych.  Wydatki obejmowały 

remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania pionowego i 

poziomowego, utrzymanie dróg gruntowych gminnych, naprawy i utrzymanie wiat 

przystankowych, wymianę i utrzymanie tablic z nazwami ulic.  

 

Wydatki majątkowe – plan 5.536.732,- zł, wykonanie 4.368.699,92 zł. 

W ramach wydatków majątkowych wykonywano budowę dróg oraz realizowano 

dokumentację pozwalającą na kontynuowanie i prowadzenie inwestycji w przyszłości. 

Przekazano pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego  w wysokości 540.000,- zł z 

przeznaczeniem na modernizacje drogi powiatowej Genowefa – Władysławów – Turek. 
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Zadania w zakresie budowy ulicy Jaśminowej, Różanej, Folwarcznej, Osiedle 

Uniejowskie i Zapałczanej, oraz przebudowy ulicy wewnętrznej 8KDD na Os. Wyzwolenia 

z powodu opóźnień wykonawcy, nie zostały zakończone. Szacuje się, że zadania zostaną 

zakończone i rozliczone w I półroczu 2014r., stąd środki na ten cel ujęto w budżecie roku 

2014.  Ponadto w ramach wydatków niewygasających zabezpieczono na pozostałe 

zadania w tym dziale kwotę 310.724,- zł, z tego 219.217,- zł na budowę ulicy Braci 

Pietrzaków. Zadanie to zostało zakończone i zafakturowane w 2013r., jednak z uwagi na 

30-dniowy termin płatności faktury, zapłata nastąpiła w 2014r. 

W ramach wydatków majątkowych planowano pomoc finansową dla Powiatu 

Tureckiego wysokości 100.000,-zł na opracowanie dokumentacji na budowę ulicy Zdrojki 

Lewe. Dotacja nie została przekazana do powiatu ponieważ powiat nie zrealizował tego 

zadania do końca 2013 roku.  

Szczegółowy opis realizacji zadań inwestycyjnych uwzględniający stopień ich 

zaawansowania przedstawiony został w załącznikach Nr 5 i Nr 11.  

 

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa   

plan  6.095.615,- zł, wykonanie  6.037.344,93 zł, z tego: 

Wydatki bieżące – plan 5.839.615,-zł, wykonanie  5.781.646,32 zł z tego: 

- 109.859,37 zł - opracowania geodezyjne, podziały geodezyjne,  utrzymanie  

  gruntów komunalnych, ogłoszenia w prasie, koszty  sądowe i notarialne. 

- 47.060,57 zł – wykonanie operatów szacunkowych nieruchomościi operatów na potrzeby 

ustalenia czynszu, 

- 7.380,00 zł – ekspertyzy techniczne budynków, 

- 2.822,27 zł - opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego, 

- 115.739,00 zł - wypłata odszkodowań dla osób fizycznych za nieruchomości  

  przejęte pod drogi publiczne, 

- 1.707.557,50 zł - opłaty za dostawę energii cieplnej i wody, 

- 1.062.868,55 zł – opłaty za wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków, 

wynagrodzenie zarządcy, wykonanie projektu instalacji c.o. dla budynku przy ul 3-go Maja 

15 oraz przebudowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej przy ul. Pl. Sienkiwicza 13, inne 

drobne wydatki jak ogłoszenia w prasie. 

- 27.530,76 zł – opłaty sądowe ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami o 

eksmisje i o zapłatę oraz opłaty związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości, 

- 2.695.947,15 zł –  bieżące naprawy i remonty lokali komunalnych, zaliczki na koszty 

zarządu nieruchomościami wspólnymi  i fundusz remontowy ( 1.285.604,51 zł)  - 
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wykonano w szczególności remonty dachów budynków komunalnych (50.784,00 zł), 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej ( 25.227,05 zł),  

- 95,88 zł – środki przeznaczone na uzupełnienie kaucji mieszkaniowej, 

- 1.694,31 zł – zakup materiałów do wyposażenia lokalu komunalnego w instalację 

gazową i armaturę łazienkową, 

- 3.090,96 zł - opłacenie podatku VAT od najmu i dzierżawy oraz świadczonych usług. 

 

Wydatki majątkowe – plan 256.000,-zł , wykonanie 255.698,61 zł 

W ramach tych wydatków dokonano zakupu nieruchomości gruntowych w TSI, 

gruntów pod budowę dróg na Zdrojkach Prawych, w rejonie ul. Chopina, ul. Gorzelnianej, 

Pl. Sienkiewicza, opłacono koszty aktów notarialnych dotyczących tych transakcji.  

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.  

 

W dziale 710 – Działalność usługowa –  

plan 419.580,-zł, wykonanie  405.923,49 zł 

Wydatki bieżące – plan 119.580,-zł, wykonanie  106.137,63 zł, w tym: 

- na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 83.857,63 zł ( z tego w 

wykazie wydatków niewygasających zabezpieczono kwotę 27.026,- zł), 

Wydatki poniesiono na opracowania częściowych zmian miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Górnicze”, „w rejonie łuku Alei Jana Pawła II”, 

„Osiedle Górnicze – teren pomiędzy ul. Kolską Szosą i ul. 650-lecia”, „w rejonie ulic 

Górniczej i Przemysłowej”, „w rejonie ul . Konińskiej”, „Stadion”, 

opracowanie projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego,  o warunkach zabudowy, 

wykonanie operatów szacunkowych, opracowania geodezyjne, wykonanie map, 

ogłoszenia w prasie, koszty posiedzeń Miejskiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej, 

opracowanie konkursu urbanistyczno-architektonicznego w zakresie renowacji centrum 

miasta. 

- usługa transportowa na rzecz mieszkańców gminy w dn. 31.10.13-2.11.13r. – 3.780,- zł, 

- na utrzymanie miejsc pamięci i grobów wojennych – 8.700,- zł,  

- na utrzymanie grobów wojennych – 9.800,- zł (kwotę wydatkowano w związku z 

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej). 

Wydatki majątkowe – plan 300.000,-zł , wykonanie 299.785,86 zł 

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano przebudowę ciągu komunikacyjnego na 

cmentarzu komunalnym przy ul. Chopina. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.  
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W dziale 750- Administracja publiczna –  

plan  8.847.901,-zł, wykonanie  8.459.068,04 zł 

Wydatki bieżące – plan 8.637.901,-zł  wykonanie  8.306.041,04 zł w tym: 

                                                                                           plan                   wykonanie 
- utrzymanie administracji wyk. zadania rządowe              197.399,-            197.399,00 

- utrzymanie rady                                                                408.500,-            387.902,30           

- utrzymanie administracji samorządowej                        7.267.496,-         6.968.829,32 

- promocja jednostek samorządu terytorialnego                 679.520,-            673.309,56 

- pozostała działalność                                                          84.986,-              78.600,86     

Wydatki na utrzymanie administracji samorządowej obejmują w szczególności opłacone 

koszty administracyjne wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarki odpadami oraz 

edukacji ekologicznej i informacji na temat nowego systemu (268.366,72 zł) oraz wydatki 

związane z  prowadzeniem strefy płatnego parkowania i zieleniaka (143.675,20 zł). 

W ramach wydatków na promocję miasta realizowany był projekt : Działalność 

promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek – miasto w klimacie Mehoffera” 

obejmujący cykliczną organizację festiwalu mehofferowskiego, zakup gadżetów 

promujących miasto oraz  prowadzenie działań reklamujących miasto. Na ten cel 

wydatkowano w 2013r. kwotę 400.415,37 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków 

unijnych (85 % wydatków kwalifikowanych), został zrealizowany w 100 % do dnia 

31.12.2013r. Od początku realizacji projektu tj. od 2011r. wydatkowano 1.198.888,45 zł.  

W ramach pozostałej działalności ponoszono wydatki na wypłatę diet 

Przewodniczącym Samorządów Osiedlowych, obsługę prawną w zakresie pozyskiwania i 

rozliczania środków zewnętrznych, organizację obchodów świąt państwowych.  

Wydatki majątkowe - plan 210.000,-zł, wykonanie 153.027,00 zł. 

- wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup sprzętu komputerowego i    

  oprogramowania – 85.546,50 zł, z tego 68.064,17 zł sprzęt i oprogramowanie niezbędne    

  do funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. 

- zakup samochodu służbowego na potrzeby urzędu – 67.480,50 zł. 

Nie ponoszono wydatków na zadanie w zakresie opracowania strategii rozwoju miasta. 

Zadanie to przewidziane jest do realizacji na lata 2014 - 2915, a środki zaplanowane na 

rok 2013 przewidziano na ewentualne wydatki związanie z przygotowaniem realizacji 

zadania. Ponieważ nie zaszła konieczność poniesienia takich wydatków planowane środki 

nie zostały wykorzystane. 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11. 
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W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 

prawa oraz sądownictwa   

plan  5.100,-zł, wykonanie  5.100,- zł obejmuje wydatki bieżące na aktualizację  rejestru 

wyborców. Poniesione w tym dziale wydatki zostały sfinansowane ze środków dotacji z 

budżetu państwa. 

 

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

plan 159.710,-zł, wykonanie 157.304,36 zł,  w tym: 

Wydatki bieżące plan 108.400,-zł, wykonanie 105.994,66 zł, z tego na: 

plan  wykonanie 

- utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej             60.600,-         59.954,50 
  w tym dotacje dla jednostek spoza sektora                 40.000,-    40.000,00 
  finansów publicznych 

- utrzymanie bezpieczeństwa w  mieście,               10.850,-           9.917,57    
  prowadzenie działań prewencyjnych 

- wpłata na fundusz wsparcia dla policji                  35.500,-         35.500,00  

- na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego                1.250,-              532,80 

- na obronę cywilną               200,-               89,79 

Wydatki majątkowe - plan 51.310,- zł wykonanie 51.309,70 zł. 

W ramach wydatków majątkowych w tym dziale wykonano modernizację systemu 

monitoringu wizyjnego miasta za kwotę 26.309,70 zł oraz przekazano środki na Fundusz 

Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy 

PSP w Turku w kwocie 25.000,- zł. 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11. 

 

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego   -  

plan 2.017.220,-zł, wykonanie  1.934.446,47 zł obejmuje wydatki bieżące na: 

- spłatę odsetek od pożyczek  z WFOŚiGW – 60.963,97 zł 

- spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 1.873.482,50 zł. 

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 

plan  236.758,-zł, wykonanie   15.648,04 zł, obejmuje:             plan  wykonanie 

- opłacenie prowizji bankowych                                            3.000,-        1.368,04 

- rezerwa ogólna                                                              15.788,-               0,00 

- rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu          190.000,-               0,00 

  zarządzania kryzysowego           

- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne        13.690,-              0,00 

- wpłaty na państwowe fundusze celowe 24% przychodów          14.280,-     14.280,00 

   ze sprzedaży akcji PKS S.A. w Turku                        



22 

 
W dziale 801 - Oświata i wychowanie  

Plan – 30.100.417,-zł, wykonanie – 29.206.044,74 zł 

Nazwa rozdziału Plan 
wydatków 
bieżących 

Wykonanie 
wydatków 
bieżących 

Plan 
wydatków 

majątkowych 

Wykonanie 
wydatków 

majątkowych 

Szkoły podstawowe 10.929.236,- 10.638.904,55   

Przedszkola 9.225.030,- 8.949.134,64 70.000,- 67.798,53 

Gimnazja 7.560.737,- 7.322.837,39   

Dowożenie uczniów do szkół 58.152,- 55.717,21   

Zespoły obsługi ekonomiczno-
administracyjnej szkół 

1.147.534,- 1.108.925,27   

Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli 

73.688,-   73.440,97   

Stołówki szkolne i przedszkolne 637.332,- 603.724,73   

Pozostała działalność 398.708,- 385.561,45   

Ogółem 30.030.417,- 29.138.246,21 70.000,- 67.798,53 

 

W dziale Oświata i wychowanie w ramach pozostałej działalności realizowany był 

projekt Wyrównywanie Szans Edukacyjnych skierowany do uczniów klas I-III szkół 

podstawowych. Na jego realizację wydatkowano w 2013 roku 83.100,- zł, a od początku 

jego realizacji środki w wysokości 338.345,76 zł. 

 Projekt został zrealizowany w 100 % i został zakończony i rozliczony w 2013r.  

W dziale oświata i wychowanie w rozdziale pozostałej działalności klasyfikowano 

również wydatki na projekt realizowany w ramach programu Comenius Regio „Uczenie się 

przez całe życie”: „Młodzi ratownicy bez granic” - kwota wydatków w 2013r. wyniosła 

90.365,54 zł, a od początku realizacji projektu 204.834,06 zł. Projekt „Młodzi ratownicy bez 

granic” został zrealizowany. W 2013 roku nastąpiło jego zakończenie i rozliczenie. 

Niewielkie kwoty niewykorzystanych planowanych środków wynikają z tańszej niż 

zakładano realizacji niektórych elementów projektu.  

W dziale 801 w zakresie zadań bieżących pozostały niewykorzystane środki w 

wysokości 892.170,79 zł. Przyczyną niewykonania jest realizacja zobowiązań wobec ZUS 

i urzędu skarbowego dotyczących wynagrodzeń za grudzień 2013r. w miesiącu styczniu 

2014, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.  

W 2013r. wykonano szereg remontów w obiektach oświatowych między innymi 

remont sanitariatów i szatni w Gimnazjum Nr 2 ( ok. 153 tyś. zł),  remonty sal lekcyjnych z 

zapleczem w Szkole Podstawowej Nr  1 i Szkole Podstawowej Nr 5 (ok. 34 tyś. zł), prace 

remontowe pomieszczeń ciągów żywieniowych, sanitariatów, sal zajęć i tarasów w 
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obiektach przedszkoli. Łącznie na zakup usług remontowych w placówkach oświatowych 

wydatkowano z budżetu w 2013r. około 310 tyś. zł. 

W ramach wydatków na oświatę przekazywano dotacje dla przedszkoli 

niepublicznych działających na terenie miasta – 1.078.316,17 zł, z tego: 

- Magiczna Chatka – 653.107,47 zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci - 92, 

- Smerfiki –124.073,30 zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci – 18, 

- Mały Odkrywca – 273.229,64 zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci - 37, 

- Domowe Przedszkole – 27.905,76 zł - średnioroczna miesięczna liczba dzieci - 4. 

W roku 2013 znacznie więcej dzieci korzystało z niepublicznych placówek przedszkolnych 

w stosunku do roku 2012, stąd kwota przekazywanych dotacji znacznie przewyższa te z 

roku poprzedniego.  

Ponadto w 2013r. przekazano dotacje dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 

63.223,74 zł. 

Wydatki majątkowe: plan 70.000,-zł, wykonanie 67.798,53 zł. 

W ramach wydatków majątkowych wykonano modernizację dachu w przedszkolu nr 7. 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załącznikach Nr 5 i Nr 11. 

 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia    

plan  628.000,-zł , wykonanie  609.525,89 zł,  

obejmuje wydatki bieżące w tym:    plan   wykonanie 

- na przeciwdziałanie alkoholizmowi                      552.000,-      542.029,16 

- na utrzymanie Ośrodka Wsparcia w Koninie              14.000,-                  14.000,00 

- na zwalczanie narkomanii                                         14.000,-                  11.000,00    

- pozostała działalność                                               48.000,-                  42.496,73   

W ramach zrealizowanych wydatków  udzielono dotacji jednostkom spoza sektora 

finansów publicznych na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii – 9.000,-zł, 

na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi – 140.000,-zł, na zadania z zakresu 

pomocy osobom niepełnosprawnym oraz promocji i ochrony zdrowia – 10.000,-zł                

( klasyfikowane w pozostałej działalności). Przekazano pomoc finansową dla Miasta 

Konina z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Doraźnej Pomocy Osobom z 

Problemem Alkoholowym i Przemocą w Rodzinie – 14.000,-zł.  

W ramach pozostałej działalności finansowano szczepienia przeciw grypie dla osób 

powyżej 65 roku życia i na ten cel wydatkowano 30.324,- zł. Zaszczepiono 798 osób tj. 

18,12 % populacji osób powyżej 65 roku życia. 
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  W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano wypoczynek 

zimowy w Zakopanym i letni w Łebie  dla 40 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, 

prowadzono działania wynikające z realizacji programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na rok 2013.  

 

W dziale 852- Pomoc społeczna -   

plan  14.440.595,29 zł, wykonanie  14.040.853,27 zł, obejmuje wydatki bieżące na: 

                                                                                                     plan             wykonanie 
- na pokrycie kosztów związanych  z pobytem                            568.398,-     568.397,58        
  podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej /26 osób/                                    

- na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy               343.553,-     336.448,03 

- na wydatki związane ze wspieraniem rodziny i asystenturę       120.179,29  120.089,90 
   rodzinną        

-  na wydatki związane z wypłatą świadczeń                            6.543.968,-   6.273.609,75   
   rodzinnych i alimentacyjnych 

- na wypłatę zasiłków                                                  2.439.657,-   2.378.858,90   

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych                                   1.078.150,-   1.077.998,62     

- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne                     95.110,-        92.997,47     
  świadczeniobiorców                                                        

- na utrzymanie MOPS                                                              1.386.334,-   1.347.687,26       

- wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki             5.400,-          5.400,00              

- na  realizację usług opiekuńczych                                           1.344.260,-   1.343.985,11           

- na zadania w zakresie dożywiania           239.790,-      239.789,04 
  i prace społecznie użyteczne  

- dodatki do świadczenia pielęgnacyjnego         103.906,-      100.613,40 

- dotacje dla stowarzyszeń  na realizację zadań z                          46.000,-       46.000,00      
  zakresu pomocy społecznej tj. prowadzenie świetlic, 
  klubu dla osób starszych, pomoc w zakresie dożywiania 

- dotacja celowa na koszty pobytu dzieci w rodzinach           35.000,-       26.325,60 
  zastępczych 

- zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych             80.428,-      74.202,27 
  przez świadczeniobiorców w latach  poprzednich         
  świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami 

- pozostałe wydatki /nagroda dla Wolontariusza Roku,                   10.400,-         8.389,78                                                                                 
  organizacja Dnia Wolontariusza, spotkań kombatantów 
  emerytów, osób niepełnosprawnych, transport żywności/ 

- odsetki odprowadzone do budżetu państwa z tytułu                            62,-             60,56  
  nieterminowo odprowadzanych dochodów związanych  
  z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2012r. 
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 W ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w tym dziale 

wypłacono 20 334 zasiłków rodzinnych z dodatkami, 9 149 zasiłków pielęgnacyjnych, 983 

świadczenia pielęgnacyjne, 39 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 204 jednorazowe 

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 

świadczeniobiorców oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 91 

świadczeniobiorców.  Dla 286 osób uprawnionych przyznano i wypłacono świadczenia z 

funduszu alimentacyjnego.  

Środki wydatkowano także na zasiłki stałe,  zasiłki celowe i w naturze na żywność, 

leki,  pokrywanie kosztów czynszu i energii w mieszkaniach chronionych, schronienie, 

posiłki, odzież dla bezdomnych. Ponoszono koszty umieszczenia w Domu Pomocy 

Społecznej osób wymagających całodobowej opieki z powodu choroby lub 

niepełnosprawności – w 2013 roku 26 osób z terenu gminy przebywało w domach pomocy 

społecznej.  

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 704 rodzin. W zakresie dodatków 

mieszkaniowych wydano 38 decyzji odmownych z uwagi na przekroczony dochód lub 

metraż. 

Gmina za pośrednictwem MOPS realizuje program wspierania rodziny i systemu 

pieczy zastępczej „Asystent Rodziny”. Program skierowany jest do 20 rodzin z problemami 

opiekuńczo- wychowawczymi. Wojewoda Wielkopolski przyznał gminie dotację na 

realizacje tego zadania w wysokości 39.526,29 zł, 

Realizowano program „ Pomoc Państwa w zakresie dożywiana” – koszt realizacji to 

229.878,08 zł. Pomocą objęto 284 dzieci finansując 32.780 posiłków. Prowadzono formę 

aktywizacji bezrobotnych „ Prace społecznie użyteczne” – ze środków własnych 

wydatkowano na ten cel 9.910,96 zł, pozostałe 60% kosztów zostało zrefundowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy. W roku 2013 świadczenia z pomocy społecznej zostały 

wypłacone wszystkim uprawnionym wnioskodawcom.  

W ramach realizowanych usług opiekuńczych objęto opieką 120 podopiecznych. W 

ramach realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej opłacono 

specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 11 osób.   Środki otrzymane z budżetu Wojewody 

Wielkopolskiego na realizację świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych zostały przyznane 

w wysokości przekraczającej faktyczne potrzeby gminy w tym zakresie. Stąd niższe niż 

planowane wykonanie wydatków na te zadania. Środki niewykorzystane zwrócono w 

ustawowym terminie na rachunek Wojewody Wielkopolskiego. 
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W ramach wydatków w tym dziale sklasyfikowano odsetki od dotacji 

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości na 

kwotę 12.360,33 zł Są to odprowadzone na rachunek Wojewody Wielkopolskiego odsetki 

uzyskane w 2013r. od świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych przez 

nich świadczeń z pomocy społecznej w latach poprzednich. 

Odsetki w kwocie 60,56 zł, wynikające z zaleceń pokontrolnych Wojewody 

Wielkopolskiego, dotyczą odprowadzanych po terminie dochodów związanych z realizacją 

zadań z zakresu administracji rządowej.  Kwoty te odprowadzono na rachunek 

Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwłoka w odprowadzaniu dochodów dotyczyła 

pojedynczych przypadków i spowodowana była w szczególności awarią systemu 

informatycznego, co uniemożliwiło prawidłową identyfikację otrzymanych wpływów, a 

także trudnościami w identyfikacji wpłat wnoszonych na rachunek MOPS. Obecnie 

problemy te zostały wyeliminowane. 

  

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

plan  1.308.558,- zł, wykonanie   1.267.689,82 zł, obejmuje wydatki bieżące na: 

             plan     wykonanie 

-  utrzymanie Żłobka                                            647.480,-    630.889,83 

- dotacja dla żłobka niepublicznego        205.000,-    192.500,00 

- dotacja dla klubu dziecięcego           12.000,-        7.250,00 

-  wydatki na realizacje Programu 

  Operacyjnego Kapitał Ludzki                             444.045,-     437.017,74 

- zwrot do WUP środków z rozliczenia        33,-              32,25 

  Projektu Trampolina za 2012r. 

W ramach wydatków w tym dziale przekazano dotację celową dla podmiotu 

prowadzącego żłobek w wysokości 500,-zł na 1 dziecko miesięcznie.  Średniomiesięczna 

liczba dzieci korzystających ze żłobka niepublicznego w 2013 roku wynosi 32. 

Sfinansowano dotację celową dla podmiotu prowadzącego klub dziecięcy w kwocie 

125,-zł miesięcznie na 1 dziecko.  

W ramach POKL kontynuowano projekt Trampolina skierowany do osób 

pozostających bez zatrudnienia, o niskich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

Programem objęto w 2013 roku 47 osób. Projekt był współfinansowany ze środków 

unijnych w wysokości 371.239,81 zł. 
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W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza     

plan  1.310.351,-zł, wykonanie  1.262.048,40 zł, obejmuje wydatki bieżące, w tym :   

                                                                                                 plan        wykonanie       
- utrzymanie świetlic                                                             952.488,-     918.105,71                  

- kolonie i obozy                                                                     11.480,-       11.297,63                                                        

- poradnie psychologiczno - pedagogiczne                          105.800,-     105.800,00 
  pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego  

- pomoc materialna dla uczniów                                           240.490,-     226.752,87 

- zwrot nienależnie pobranej dotacji na wypłatę          93,-              92,19 
  stypendium socjalnego 

Pomoc materialna dla uczniów obejmowała stypendia naukowe, za osiągnięcia 

sportowe i artystyczne, stypendia socjalne, zakup  podręczników dla  uczniów, inne 

wydatki związane z udzieleniem pomocy uczniom.  

W ramach realizacji rządowego programu „Wyprawka Szkolna” wypłacono pomoc 

na zakup podręczników na kwotę  58.176,87 zł. 

Na stypendia szkolne o charakterze socjalnym wydatkowano 63.110,- zł, z tego 

50.488,- zł z dotacji Wojewody, 12.622,- zł ze środków własnych. Stypendia wypłacono za 

okres styczeń – czerwiec dla 65 uczniów, za okres wrzesień – grudzień dla 89 uczniów. 

Stypendia zostały wypłacone  wszystkim wnioskodawcom spełniającym kryteria 

dochodowe. Warunkiem uzasadniającym przyznanie uczniowi stypendium jest złożenie 

wniosku przez rodziców znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z 

niskich dochodów  na  osobę  w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje  

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak 

umiejętności wypełniania funkcji wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz rodzina 

niepełna.  

 

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  

plan   6.846.872,-zł,  wykonanie  6.140.893,82 zł,  w tym: 

Wydatki bieżące – plan 6.746.872,- zł,  wykonanie  6.040.893,82 zł w tym: 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 250.000,- zł, wykonanie 249.910,- zł 

obejmuje podatek VAT zapłacony do urzędu skarbowego od transakcji wniesienia aportem 

składników majątkowych do spółki. 

Gospodarka odpadami – plan 2.031.872,- zł, wykonanie 1.586.961,48 zł  

Wydatki poniesiono na dotację dla Powiatu Tureckiego na zadania w zakresie usuwania i 

unieszkodliwiania azbestu ( planowano 15.000,- zł, wykorzystano – 4.062,90 zł), na 
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zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami – 1.582.898,58 zł. 

Zobowiązania z tytułu zapłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych w 

grudniu 2013r do zapłaty w styczniu 2014r. wynosiły 315.754,20 zł. W rozdziale tym 

pozostały niewykorzystane środki zaplanowane na ewentualne wydatki z tytułu 

udzielonego poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na finansowanie 

budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w 

Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, Czysta 

Gmina” w wysokości 262.372,-zł. 

Oczyszczanie miast i wsi - plan  1.396.500,-zł,  wykonanie 1.278.982,12 zł.  

Kwota wykonania  obejmuje omiatanie jezdni i chodników, opróżnianie koszy  

ulicznych, różne prace porządkowe i naprawcze, wydatki związane z zimowym 

utrzymaniem jezdni i chodników   oraz  wydatki ponoszone z tytułu opłat za wprowadzenie 

wód z powierzchni ulic do kanalizacji deszczowej. Kwota zobowiązań z tytułu realizacji 

tych zadań w roku 2013 wynosi na dzień 31.12.2013r. 115.212,10 zł. 

Utrzymanie zieleni w miastach - plan  746.000,-zł,  wykonanie  690.801,09 zł.  

Wydatki dotyczyły utrzymania zieleni miejskiej na skwerach, ulicach i parkach oraz koszty 

zakupu energii elektrycznej zasilającej fontannę. Kwota zobowiązań za rok 2013 w  tym 

rozdziale, uregulowana w 2014 roku wynosi 52.519,96 zł. 

Schroniska dla zwierząt - plan  439.500,-zł, wykonanie  422.697,32 zł   

Wykonanie  obejmuje kwoty płacone za utrzymanie zwierząt w schronisku oraz wydatki na 

znakowanie i sterylizowanie psów i kotów. 

Oświetlenie ulic - plan  1.877.000,-zł,   wykonanie   1.806.986,67 zł. 

Wydatki obejmują opłaty za energię elektryczną i utrzymanie oświetlenia ulicznego. 

Pozostała działalność - plan  6.000,- zł, wykonanie    4.555,14 zł ,                                                                                                                                                                                  

Wydatki poniesiono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. 

 

Wydatki majątkowe – plan 100.000,- zł,  wykonanie 100.000,00 zł 

Przekazano wkład pieniężny do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem 

na wykonanie oświetlenia na terenie miasta. 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załączniku Nr 5 i Nr 11.  
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W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 

plan  3.205.291,- zł, wykonanie   3.198.546,68 zł, w tym: 

Wydatki bieżące – plan 3.083.291,-zł,  wykonanie 3.077.597,67 zł, z tego: 

         plan  wykonanie 

- dotacje dla instytucji kultury                                2.955.291,-   2.955.291,00 

- na organizowanie imprez kulturalnych                  128.000,-               122.306,67     
   w tym dotacja dla stowarzyszeń                                  72.000,-                      72.000,00  

 

Wydatki majątkowe – plan 122.000,- zł,  wykonanie 120.949,01 zł  

Poniesione wydatki majątkowe obejmują dotacje celowe dla instytucji kultury zapewniające 

wkład własny w realizację projektów dofinansowanych lub ubiegających się o 

dofinansowanie ze środków zewnętrznych: 

- dotację dla Miejskiego Domu Kultury w Turku na sporządzenie kosztów opracowania 

dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, audytu energetycznego oraz 

opracowania projektu budowlanego przyłącza cieplnego do budynku kina „TUR” 

niezbędną w celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego 

System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) składanego do 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 

51.000,- zł, 

- dotację dla MIPBP na wkład własny do projektu: „Poprawa funkcjonalności i estetyki 

Biblioteki w Turku poprzez remont i doposażenie jej budynku” – 69.949,01 zł. 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załączniku Nr 5 i Nr 11. 

 

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport -  

plan  3.964.772,- zł , wykonanie  3.929.890,99 zł, w tym: 

Wydatki bieżące – plan 2.899.022,-zł, wykonanie  2.891.675,89 zł 

plan  wykonanie 
-  na bieżące utrzymanie Ośrodka Sportu,     2.673.872,-    2.668.019,86 
   i Rekreacji w tym utrzymanie krytej pływalni 

-  na  organizację imprez sportowych           45.150,-         43.756,03 

-  dotacja dla jednostek spoza sektora finansów     180.000,-     179.900,00   
publicznych na realizację zadań z zakresu sportu    
 

Wydatki majątkowe – plan 1.065.750,-zł,  wykonanie  1.038215,10 zł  

W ramach tych wydatków realizowano: 

 wykonanie ogrodzenia stadionu – 44.610,87 zł, 
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 budowę boisk do siatkówki plażowej – 45.405,67 zł, 

 modernizację urządzeń krytej pływalni – 76.332,17 zł, 

 doposażenie obiektu siłowni przy ul. Armii Krajowej – 28.645,47 zł, 

  budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1  - 610.331,85 zł, 

 Budowę placów zabaw, zakup i montaż urządzeń zabawowych na place   

           zabaw, ogrodzenie placu – 232.889,07 zł. 

 

Opis realizacji zadań majątkowych przedstawiony  jest w załączniku Nr 5 i Nr 11. 

 

W ramach budżetu roku 2013 realizowano zadania i projekty współfinansowane ze 

środków unijnych. W trakcie roku budżetowego, w ramach realizacji poszczególnych 

projektów odpowiednie zmiany były wprowadzane w planie wydatków na projekty 

realizowane z udziałem środków unijnych.  

Zestawienie tych zmian zawarto w załączniku nr 10 do sprawozdania. 

 

IV. ZOBOWIAZANIA Z TYTUŁU WYDATKÓW BUDŻETU 

 

Kwota zobowiązań budżetu zaciągniętych w 2013r. wynosi na dzień 31.12.2013r.         

5.370.598,93 zł. Na dzień 31.12.2013r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. 

Zobowiązania powstałe na dzień 31.12. 2013r. zaciągnięto w ramach upoważnień 

wynikających z § 13 Uchwały Nr XXIV/204/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 

2012r.w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2013, a także z § 3 Uchwały Nr 

XXIV/203/12 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2013-2023.  

 

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  

W budżecie planowanym na początek roku 2013 założono przychody z tytułu spłat 

udzielonej pożyczki w wysokości 200.000,- zł.  Rozchody zaplanowano w wysokości 

3.607.935,-zł z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek i wykupu wyemitowanych obligacji. W 

trakcie roku budżetowego kwotę planowanych przychodów budżetu zwiększono do 

2.662.211,- zł dokonując następujących zmian: 

- kwotę planowanych spłat pożyczek zwiększono o 60.000,- zł z tytułu przesunięcia 

na 2013r. części raty przypadającej pierwotnie do spłaty w 2012r., 
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- zaplanowano przychody ze sprzedaży papierów wartościowych z tytułu zbycia 

akcji PKS S.A. w Turku na kwotę 59.500,- zł,  

- w związku z kwotą wolnych środków pozostałą na rachunku budżetu po 

zamknięciu roku budżetowego 2012 w wysokości 2.586.918,92 zł, zwiększono  z tego 

tytułu przychody o 2.342.711,- zł. 

 W trakcie roku budżetowego kwotę rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 

zmniejszono o 82.435,-zł w związku z niezaciągnięciem w 2012r. wszystkich planowanych 

pożyczek, natomiast planowany wykup obligacji zwiększono o 500.000,- zł do kwoty 

3.700.000,- zł, planując wcześniejszy wykup obligacji przewidzianych pierwotnie do spłaty 

w 2015r. 

W 2013r. nie wykonano planowanych przychodów z tytułu spłat udzielonych 

pożyczek ze względu na złą sytuację ekonomiczną pożyczkobiorcy. Z tytułu sprzedaży 

akcji na rachunek gminy wpłynęła kwota 59.500,- zł.  

Planowane rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek zostały wykonane 

zgodnie z planem. Natomiast poniżej kwot planowanych wykonano wykup obligacji, przy 

czym wykupiono w całości obligacje przypadające do spłaty, zgodnie z umową, na rok 

2013, a planowaną kwotę wcześniejszego wykupu – 500.000,- zł wykonano w wysokości 

200.000,- zł. Z uwagi na niewykonanie planowanych przychodów z tytułu pożyczek oraz 

niższej niż zakładano realizacji dochodów ze sprzedaży majątku nie udało się w pełni 

zrealizować wcześniejszego wykupu obligacji. 

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów przedstawia 

załącznik nr 4. 

 

VI. ZADŁUŻENIE GMINY 

Kwota  zadłużenia na koniec roku 2013 wynosiła 35.376.713,- zł, z tego z tytułu 

pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW 2.026.713,-zł i wyemitowanych obligacji 

komunalnych – 33.350.000,-zł. Zadłużenie to stanowi 42,47 % w stosunku do wykonanych 

dochodów gminy. 

Ponadto na dzień 31.12.2013r. Gmina Miejska Turek posiada zobowiązanie z tytułu 

zaciągniętego zobowiązania wekslowego na lata 2005 – 2017 do wysokości 965.052,83 zł 

z przeznaczeniem  na zabezpieczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej z NFOŚiGW na 

finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów Komunalnych „Orli 

Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina”.  
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VII. UDZIELONE DOTACJE 

W 2013 roku z budżetu Gminy Miejskiej Turek udzielono łącznie 6.789.618,42 zł 

dotacji, z tego: 

- dla jednostek sektora finansów publicznych 3.766.428,51 zł,  

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 3.023.189,91 zł. 

Planowane i udzielone kwoty dotacji zostały niemal w całości wykorzystane i 

rozliczone przez jednostki je otrzymujące. Nie przekazano pomocy finansowej w 

wysokości 100.000,- zł przeznaczonej dla Powiatu Tureckiego na opracowanie 

dokumentacji projektowej na budowę ulicy Zdrojki Lewe. Powiat nie zrealizował do końca 

2013r. tego zadania, zatem środki finansowe nie zostały przekazane z budżetu Gminy 

Miejskiej Turek. Poniżej kwot planowanych wykorzystano dotacje dla powiatu na zadania 

w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu ( plan 15.000,-zł wykonanie 4.062,90 zł). 

Faktyczny koszt zrealizowanych przez powiat zadań był niższy od planowanego, stąd 

niewykorzystaną dotację powiat zwrócił w 2013 roku na rachunek gminy. 

Znaczne kwoty dotacji przekazano dla przedszkoli niepublicznych – 1.078.316,17 zł 

( o 525.781,49 zł więcej niż w roku poprzednim). Powodem tak znacznego wzrostu jest 

zdecydowanie większa liczba dzieci uczęszczająca do placówek niepublicznych niż w roku 

poprzednim. 

Szczegółowe zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Miejskiej Turek w 

2012 roku ze wskazaniem wszystkich jednostek otrzymujących dotacje zawiera załącznik 

nr 7 do niniejszego sprawozdania. 

 

VIII. DOCHODY Z TYUTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE 

ŚRODOWISKA I ICH PRZEZNACZENIE  

 W 2013 roku początkowo zaplanowano dochody z tytułu opłat za korzystanie ze 

środowiska w kwocie 2.600.000,-zł. W trakcie roku budżetowego plan zmniejszono o 

1.200.000,- zł w związku ze zmianą przepisów, w wyniku której gmina otrzymała opłaty za 

korzystanie ze środowiska za pół roku, a nie jak poprzednio za rok. Dochody te wykonano 

w wysokości 1.193.788,33 zł.  

 Środki te wydatkowano na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej w następujący sposób:  

- 641.787,- zł – utrzymanie i urządzenie zieleni, utrzymanie parków,  

- 12.414,16 zł – wykonanie odwodnienia w ramach zadania inwestycyjnego: Cmentarz 

komunalny przy ul. Chopina – przebudowa ciągu komunikacyjnego z odwodnieniem i 

oświetleniem, 



33 

 
- 138.484,98 zł - na zadania inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód, 

na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budowanych drogach. 

Łącznie na zadania w zakresie ochrony środowiska wydatkowano 792.686,14 zł. Środki w 

kwocie 401.102,19 zł pozostały niewydatkowane.  

Szczegółowe zestawienie wpływów i wydatków ponoszonych z opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska przedstawiono w załączniku nr 8 do sprawozdania z wykonania 

budżetu. 

 

IX. FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA    

     ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

 W roku 2013 gmina rozpoczęła realizację obowiązkowych zadań wynikających z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Za okres lipiec- grudzień 2013 r. 

kwota należnych opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosła 

2.183.503,90 zł. Na rachunek gminy do dnia 31.12.2013r. wpłynęły opłaty w wysokości 

2.154.303,22 zł. Koszty wdrożenia i funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za rok 2013 wyniosły 2.237.226,83 zł wg poniższego zastawienia: 

  

  

  RODZAJ KOSZTÓW KOSZT SYSTEMU W 

2013r.  

wynagrodzenia pracowników Wydziału IGO 140 512,37 

składki ZUS 23 129,37 

fundusz pracy 3 399,17 

obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + bhp 7 510,19 

koszt wywozu i zagospodarowania odpadów - PGKIM, EKOGAB 1 894 525,20 

zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ( ewidencja opłat, 

egzekucja) 

72 509,17 

wydruk deklaracji, książeczek opłat 5 263,11 

zakup materiałów i wyposażenia ( meble biurowe, materiały biurowe, tonery ) 17 078,47 

zakup materiałów dla celów edukacyjno-informacyjnych 2 157,32 

zakup usług związanych z działaniami edukacyjno-informacyjnymi  

( przygotowanie i druk ulotek, plakatów, broszur, publikacja ogłoszeń i 

informacji, przewóz uczniów) 

38 740,17 

opłaty bankowe  760,60 

opłaty sądowe (odpis księgi wieczystej) 336,00 

pozostałe usługi ( wykonanie pieczątek, zakup domeny) 935,44 

koszty ogólne (energia, telefony, poczta, sprzątanie, dozór, ochrona, internet, 

ubezpieczenia)  30 370,25 

Ogółem 2 237 226,83 
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  Powstały niedobór wynikał z koniecznych do poniesienia jednorazowych kosztów 

wdrożenia systemu (zakup komputerów, oprogramowania, wyposażenia biurowego, 

wydruk i rozesłanie deklaracji itp.). Niedobór ten został pokryty środkami budżetu 

zaplanowanymi na ten cel w rozdziale 75023 zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Turku Nr 

XXVI/227/13 z dnia 21 marca 2013r. 

 

X. WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW JEDNOSTEK    

     OŚWIATOWYCH    

 

W roku 2013 jednostki oświatowe prowadziły wydzielone rachunki dochodów, o 

których mowa w art.223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych na 

zasadach określonych przez Radę Miejską Turku. 

W załączniku Nr 6 do sprawozdania wymienione zostały jednostki, które prowadziły  

wydzielone rachunki dochodów oraz podano kwoty osiągniętych dochodów i 

zrealizowanych wydatków przez poszczególne jednostki. Łącznie na wydzielonych 

rachunkach jednostki oświatowe uzyskały dochody w wysokości 2.019.429,20 zł oraz 

zrealizowały wydatki w wysokości 2.024.891,13 zł. 

Środki finansowe pozostałe na dzień 31.12.2012r. w wysokości 12.098,34 zł na tych 

rachunkach, jednostki oświatowe odprowadziły w ustawowym terminie do dnia 5 stycznia 

2013r. na rachunek budżetu gminy. W związku z tym wykonanie wydatków przekracza 

zrealizowane w 2012r. dochody. Na dzień 31.12.2013r. na wydzielonych rachunkach 

jednostek oświatowych pozostawały środki w wysokości 6.636,41 zł, które do dnia 05 

stycznia 2014r. trafiły na rachunek budżetu gminy. 

 

XI. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE 

 

Na dzień 31.12.2013r. należności wymagalne z tytułu dochodów realizowanych 

przez gminę wynoszą / bez odsetek / - 5.832.223,73 zł w tym: 

     - zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę –  749.400,51 zł / dane  
           szczegółowe wg zestawienia zamieszczonego poniżej/, 

- zaległości z tytułu podatków realizowanych przez urzędy skarbowe – 133.509,81 zł, 

z tego: 

 podatek od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 122.088,01zł, 

 podatek od czynności cywilnoprawnych – 1,00 zł, 

 podatek od spadków i darowizn – 11.420,80 zł, 

- z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 372,44 zł, 
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- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu – 7.253,46 zł, 

- z tytułu wykupu na własność lokali ( zwrot udzielonych bonifikat) – 222.800,90 zł 

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – 119,93 zł, 

- z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 33.600,92 zł 

- z tytułu  opłaty adiacenckiej – 3.408,66 zł, 

- z tytułu opłaty planistycznej – 1.124,82 zł, 

- z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych – 45,- zł, 

- z tytułu odpłatności za przedszkola – 2.454,30 zł, 

- z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań 

zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ – 2.785.908,55 zł, 

- z tytułu zwrotu przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń z 

pomocy społecznej – 43.531,78 zł, 

- z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 790,36 zł, 

- z tytułu dzierżawy mienia komunalnego – 2.167,06 zł, 

- z tytułu najmu powierzchni i świadczonych usług w inkubatorze przedsiębiorczości – 

7.632,37 zł, 

- z tytułu sprzedaży składników majątkowych ( makulatura) – 573,00 zł, 

- z tytułu naliczonych kosztów egzekucyjnych – 747,20 zł, 

- z tytułu zwrotu przez wspólnotę mieszkaniową nadpłaconych zaliczek – 2.831,45 zł, 

- z tytułu wynajmu obiektów i usług świadczonych przez OSiR – 15309,50 zł, 

- z tytułu czynszów uiszczanych przez najemców lokali komunalnych – 836.173,41 zł, 

- z tytułu opłat niezależnych / media, wywóz śmieci/ uiszczanych przez najemców 

lokali komunalnych –  665.368,52 zł, 

- podatek VAT należny od zaległości – 4.435,33 zł, 

- należności z tytułu zwrotu wydatków – 564,30 zł, 

- należności z tytułu udziału gminy w dochodach związanych z realizacją zadań 

zleconych/zaległości dłużników alimentacyjnych/ w części należnej gminie dłużnika 

będącego mieszkańcem innej gminy – 312.100,15 zł. 

Realizacja i windykacja należności z tytułu czynszów i opłat niezależnych 

pobieranych od najemców lokali komunalnych prowadzona jest przez PGKiM w 

Turku na podstawie zawartej umowy o zarządzanie zasobem komunalnym. 
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Zaległości z tytułu podatków realizowanych przez gminę na dzień 31.12.2013r.  
 

 

Rodzaj zobowiązania 
Zaległości z lat 

ubiegłych 
Zaległości roku 

bieżącego 
Zaległości ogółem 

Podatek rolny osoby 
fizyczne 

67,32 782,25 849,57 

Podatek leśny 326,00 81,02  407,02 

Podatek od nieruchomości 
osoby fizyczne ogółem: 

w tym 
podatki zabezpieczone 

hipoteką 
 

78.687,77 
 
 
 

64.603,39 
 

122.489,51 
 
 
 

0,00 
 

201.177,28 
 
 
 

64.603,39 

Podatek od nieruchomości 
osoby prawne ogółem:  

w tym  
podatki zabezpieczone  

hipoteką 

 
421.670,70 

 
 
 

157.648,00 

 
12.605,80 

 
 

0,00 

 
434.276,50 

 
 

157.648,00 

Podatek od środków 
transportu od osób 

prawnych 
w tym  

podatki zabezpieczone  
hipoteką 

14.231,00 
 
 

0,00 

2.252,00 
 
 

0,00 

16.483,00 
 

0,00 

Podatek od środków 
transportu od osób 

fizycznych 
w tym  

podatki zabezpieczone  
hipoteką 

61.764,43 
 

1.236,00 

34.425,71 
 
 

0,00 

96.190,14 
 
 

1.236,00 

Opłata skarbowa 0,00 17,00 17,00 

RAZEM 576.747,22 172.653,29 749.400,51 

 

W stosunku do zalegających podatników prowadzone jest postępowanie 

egzekucyjne.  

W  grudniu 2013r. wystawiono upomnienia  na  zaległości z tytułu podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla osób fizycznych.               

W zakresie egzekwowania zaległości z tytułu podatku od nieruchomości od osób 

prawnych sukcesywnie w trakcie roku wystawiane były tytuły wykonawcze i przekazywane 

urzędom skarbowym celem prowadzenia egzekucji. 

W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu podatku od środków transportu 

wystawiano tytuły wykonawcze. W wyniku działań organów egzekucyjnych kwoty 

zaległości stopniowo wpływają na rachunek gminy.  

W ramach działań podejmowanych w celu wyegzekwowania zaległych podatków i 

opłat: 
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1) wystawiono: 

 1.283   upomnień na podatek od nieruchomości, rolny, 

 51 upomnień na podatek od środków transportu, 

 837   wezwań do zapłaty dotyczące opłaty adiacenckiej i planistycznej , 

użytkowania wieczystego, wykupu lokali na własność, dzierżawy gruntu, zajęcia 

pasa drogowego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

 282   tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości dla osób prawnych i  

fizycznych. 

 28   tytułów wykonawczych na podatek od środków transportowych dla osób    

fizycznych, 

 12 decyzji ustalających wysokość zaległości w podatku od środków transportowych, 

 4  tytuły wykonawcze  na opłatę planistyczną i adiacencką, zajęcie pasa 

drogowego, 

 350 upomnień w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 33 tytuły wykonawcze w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

 6  spraw dotyczących zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego 

skierowano do sądu, 

 3  sprawy dotyczące zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie lokali                 

mieszkalnych skierowano do sądu. 

 2) Dokonano wpisów hipoteki przymusowej dla zabezpieczenia zaległości podatkowych  

na łączną kwotę 1.182.476,10 zł  

 

W roku 2013 na rachunek gminy wpłynęły następujące kwoty zaległości za lata ubiegłe: 

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych –207.832,65 zł, 

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 219.133,00 zł, 

- podatek rolny – 752,27 zł, 

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 66.862,80 zł. 

 

W roku 2013 dokonano czynności sprawdzająco-kontrolnych w stosunku do 87 

podatników podatku od nieruchomości, co dało przypis w kwocie 206.264,00 zł ( w tym 

74.636,00 zł wynika z nieprawomocnej decyzji, której nadano rygor natychmiastowej 

wykonalności) + odsetki w wysokości 79.049,00 zł ( w tym 40.699,00 zł wynika z 

nieprawomocnej decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności). 
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XII. SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ ULG, ODROCZEŃ,  

       ZWOLNIEŃ I ZANIECHAŃ  

 

Na dzień 31.12.2013r. wynosiły łącznie 4.072.133,72 zł   

Rodzaj podatku Kwota 
umorzeń  

Zwolnienia 
na 
podstawie  
ustawy i 
uchwały  RM 

Kwota 
odroczeń 
terminu 
zapłaty, 
rozłożenie  
na raty 

Ulgi z tytułu 
obniżenia 
stawki 
podatku 
przez RM 

Razem 
2+3+4+5 

1 2 3 4 5 6 
Podatek rolny 0,00 2.564,00 0,00 36.361,00 38.925,00 

Podatek od 

nieruchomości 

4.843,50 0,00 1.162.519,00 1.202.800,00 2.370.162,50 

Podatek od środków 

transportowych 

0,00 0,00 395.087,00 499.010,82 894.097,82 

Podatek od spadków 

i darowizn 

0,00 0,00 13.026,00 0,00 13.026,00 

Odsetki 503,00 0,00 755.419,40 0,00 755.922,40 

Razem 5.346,50 2.564,00 2.326.051,40 1.738.171,82 4.072.133,72 

 

XIII. PODSUMOWANIE 

 

W 2013 r.  planowane dochody  wykonano na poziomie 95,40 %, przy czym 

dochody bieżące wykonano w wysokości 78.557.538,73 zł tj. 97,96 % planu, dochody 

majątkowe w wysokości 4.745.545,73 zł tj. 66,59 % planu.  

Wydatki budżetu wykonano w 95,00 %  planu  rocznego, przy czym wydatki bieżące 

wykonano w wysokości 75.174.086,61 zł tj. 96,27 % planu, wydatki majątkowe wykonano 

w kwocie 6.485.483,43 zł co stanowi 82,35 % planu.  

Realizując budżet w roku 2013r. miasto wypracowało nadwyżkę w kwocie 

1.643.514,42 zł, przy czym w zakresie realizacji zadań bieżących nadwyżka wyniosła 

3.383.452,12 zł.  

Uzyskana nadwyżka na zadaniach bieżących oraz uzyskane przychody budżetu 

pozwoliły na terminową spłatę zadłużenia zaciągniętego w latach poprzednich 

Środki uzyskane ze sprzedaży składników majątkowych i inne dochody majątkowe 

zostały w całości przeznaczone na inwestycje. 
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Poniżej planu zrealizowano dochody majątkowe. Nie została wykonana planowana 

sprzedaż nieruchomości w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej. Potencjalni inwestorzy nie 

przystąpili do ogłoszonych przez gminę przetargów. 

Poniżej planowanych kwot zrealizowano płatności z budżetu środków europejskich. 

Było to wynikiem przedłużających się czynności kontrolnych związanych z końcowym 

rozliczeniem projektu „ Kompleksowe uzbrojenie terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej” ( 

środki z tego tytułu wpłynęły do budżetu w lutym bieżącego roku). Zgodnie z planem 

wykonano płatności  wynikające z zakończenia realizacji projektu w zakresie budowy 

Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.  

Dochody bieżące zostały wykonane poniżej kwot planowanych, w szczególności z 

tytułu podatków dochodowych przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i urzędy 

skarbowe ( wykonanie poniżej planu o 1.649.201,76 zł). Miało to istotny wpływ na sytuację 

finansową gminy i wymuszało zdecydowane ograniczanie planowanych wydatków.  

Dochody podatkowe realizowane przez gminę przewyższyły zakładany plan o  

817.722,30 zł. Dotyczy to w szczególności podatku od nieruchomości z tytułu wzrostu 

podstawy opodatkowania, w szczególności w zakresie budowli.  

W zakresie zadań dotowanych przez budżet państwa, po stronie dochodów budżetu 

planowane były dotacje z budżetu państwa, a po stronie  wydatków wydatki na realizację 

zadań finansowanych z budżetu państwa. 

Niektóre kwoty dotacji zostały gminie przekazane w nadmiernej wysokości ( np. na 

świadczenia rodzinne, stypendia socjalne ) i zostały zwrócone po zakończeniu roku 

budżetowego na rachunek budżetu państwa, natomiast po stronie dochodów i wydatków 

plan nie został zmniejszony przez dysponenta, co wpłynęło na niższy stopień realizacji 

budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

W roku 2013 pozyskano bezzwrotne środki zewnętrzne, na realizację zadań i 

projektów prowadzonych przez gminę w roku 2013, jak i środki otrzymane jako refundacja 

wydatków ponoszonych w latach poprzednich: 

- środki europejskie na realizację projektu: Działalność     657.218,17 zł 
  promocyjna na rzecz nowego produktu kultury „Turek - miasto 
  w klimacie Mehoffera” 

-  środki z Unii Europejskiej  na realizację projektów         20.629,61 zł 
   w ramach programu „Comenius Regio”  

- środki europejskie i środki z budżetu państwa na realizację                81.803,01 zł 
  projektu „Wyrównywanie Szans Edukacyjnych”                                                         

- środki budżetu państwa, środki unijne i środki Funduszu Pracy        393.765,20 zł  
  na realizacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki                                                               
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- płatności z budżetu środków europejskich na realizację                    358.177,94 zł 
  projektu Budowa Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości 
  rozliczenie końcowe 

- dotacja z budżetu państwa na budowę układu komunikacyjnego    1.075.904,08 zł 
  na Os. Wyzwolenia w ramach Narodowego Programu  
  Przebudowy Dróg Lokalnych 

- pomoc finansowa Powiatu Tureckiego na budowę         550.000,00 zł 
  układu komunikacyjnego na Os. Wyzwolenia 
 
  Środki te przeznaczono w całości na inwestycje i inne działania na rzecz miasta i 

jego mieszkańców.  

   Niższe niż zaplanowano wykonanie budżetu po stronie wydatków bieżących jest 

efektem oszczędności występujących prawie w każdym dziale klasyfikacji budżetowej. Nie 

wydatkowano środków zaplanowanych z tytułu poręczenia  spłaty pożyczki inwestycyjnej z 

NFOŚiGW na finansowanie budowy Zakładu Utylizacji i Unieszkodliwienia Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw” w Prażuchach Nowych realizowanej przez Związek Komunalny 

„Czyste Miasto, Czysta Gmina” w wysokości 262.372,-zł oraz nie rozdysponowano 

rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 190.000,- zł. 

W związku z niższą niż planowano realizacją dochodów, konieczne było ograniczenie 

wydatków bieżących, stąd część zobowiązań dotyczących roku 2013, których termin 

płatności przypadał na rok 2014, została uregulowana w styczniu 2014 roku.  

Zaplanowane w budżecie zadania  inwestycyjne zostały w większości wykonane.  

W 2013r. nie została przekazana planowana pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na  

zadanie: „Budowa ulicy powiatowej Zdrojki Lewe – opracowanie dokumentacji projektowej” 

w związku z tym, że Powiat nie zakończył w 2013r. realizacji zadania. Zadania w zakresie 

budowy ulicy Jaśminowej, Różanej, Folwarcznej, Osiedle Uniejowskie i Zapałczanej oraz 

przebudowy ulicy wewnętrznej 8KDD na Osiedlu Wyzwolenia, w związku z opóźnieniami 

leżącymi po stronie wykonawców nie zostały zakończone, a środki na ich realizację 

przewidziano w budżecie na rok 2014. Na pozostałe zadania planowane na rok 2013, na 

które podpisano umowy z wykonawcami, a które nie zostały rozliczone do 31.12.2013r. 

zabezpieczono środki, ujmując te zadania w wykazie wydatków niewygasających z 

upływem roku 2013. Szczegółowe informacje w zakresie terminów zakończenia 

poszczególnych zadań zamieszczono w informacji szczegółowej dotyczącej realizowanych 

inwestycji stanowiącej załącznik nr 11 do sprawozdania. 

Środki niewykorzystane do końca roku 2013 pozostały na rachunku budżetu gminy.  

Kwota wolnych środków pozostających na rachunku po zamknięciu roku budżetowego 

2013 wynosi  564.433,34 zł. 
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CZĘŚĆ TABELARYCZNA   

Część tabelaryczna sporządzona została w formie załączników w szczegółowości jak 

w uchwale budżetowej, w tym:  

- Planowane i wykonane dochody budżetu – załącznik nr 1 

- Planowane i wykonane wydatki budżetu –   załącznik nr 2 

- Plan finansowy i wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  

  zleconych gminie  -  załącznik nr 3 

- Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu  -  załącznik nr 4   

- Plan i wykonanie wydatków majątkowych – załącznik nr 5,  

- Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach   

  publicznych oraz plan i wykonanie wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi    

  finansowanych –   załącznik nr 6, 

- Plan i wykonanie dotacji udzielonych  z budżetu gminy –  załącznik nr 7 

- Plan i wykonanie dochodów i wydatków ponoszonych opłat i kar za korzystanie ze   

  środowiska –  załącznik nr 8 

- Zestawienie wykonania planu finansowego wydatków budżetu gminy, które  nie wygasły  

  z upływem roku budżetowego 2012 – załącznik nr 9.  

- Zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z 

udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 

dokonanych w trakcie roku 2013 – załącznik nr 10,   

- Szczegółowa informacja o inwestycjach realizowanych w 2013 r. w tym zadaniach 

wieloletnich – załącznik nr 11 

 

 
 
 


