
Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/12/2006

 Rady Gminy Kawęczyn
z dnia 28 grudnia 2006 r.

I. Dochody
Dochody budżetu Gminy Kawęczyn na rok 2007 zaplanowane zostały w kwocie 9.703.246,00 zł w 
tym:
– dochody własne zaplanowane w wartości 7.867.206,00 zł tj. 101,62 % planowanych dochodów 

2006 roku.
– dotacje  celowe  z  budżetu  państwa  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 1.836.040,00 zł
Planowane kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:
1)  Pismo  z  dnia  11.10.2006  r.  Nr  ST3-4820-25/2006/1892  Ministra  Finansów  o  rocznych 
planowanych  kwotach  poszczególnych  części  subwencji  ogólnej  oraz  planowanej  na  2007  rok 
kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę 2.255.866,00 zł i jest o 6,52% większa od 
subwencji wyrównawczej na 2006 rok. Różnicę stanowi kwota 138.165,00 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej została zaplanowana w kwocie 102.054,00 zł co stanowi 
67,59% planowanej subwencji równoważącej na 2006 rok, jest niższa o kwotę 48.934,00 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej stanowi kwotę 3.324.114,00 zł i jest większa o 0,9% tj o kwotę 
29.749,00 zł.
Planowane dochody gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007 rok wynoszą 
780.712,00 zł to jest o 23,22% więcej co stanowi kwotę 147.127,00 zł.
2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z dnia 19.10.2006 r Nr DKN-421-
58/06 ustala kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, która wyniesie 
840,00 zł
3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23.10.2006 Nr FB.I-3.3010-28/06, w którym podano 
planowaną kwotę dochodów na 2007 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji 
rządowej w Rozdziale 75011 § 2350 w wartości 13.000,00 zł.
Ogólny poziom dotacji na 2007 rok wynosi 1.971.900,00 zł w tym wartość dotacji na realizację 
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom stanowi 
kwotę  1.835.200,00  zł  oraz  na  realizację  własnych  zadań  bieżących  gminy  stanowi  kwotę 
136.700,00 zł
Podział dotacji:
Dz 750 Rozdz 75011§  2010 – 47.600,00 zł Tj na poziomie planu 2006 r.
Dz 852 Rozdz 85212 § 2010 – 1.686.700,00 zł tj o 34,4% więcej w stosunku do planu 2006 r.
Dz 852 Rozdz 85213 §  2010 – 14.300,00 zł tj o 33,6% więcej w stosunku do planu 2006 roku.
Dz 852 Rozdz 85214 § 2010 – 86.600,00 zł tj o 2,2% więcej w stosunku do planu 2006 roku.
Zaplanowane na 2007 rok dotacje celowe przeznaczono na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
Projektowane kwoty subwencji i dotacji zostały opracowane przy założeniu, że:
– prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,9%
– wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 r.
– wysokość  obowiązujących składek na Fundusz  Pracy nie  ulegnie zmianie i  wynosić  będzie 

2,45% podstawy ich wymiaru.
4) Planowane dochody w dziale 010-Rolnictwo i  Łowiectwo dotyczą opłaty z tytułu dzierżawy 
gruntów rolnych stanowiących mienie komunalne.
5)  Planowane  dochody  w  dziale  020  –  Leśnictwo  dotyczą  opłaty  za  użytkowanie  terenów 
łowieckich
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6) Planowane dochody w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa dotyczy dochodów z tytułu:
§  0470 – opłata z tytułu użytkowania wieczystego – umowy nie ulegają zmianie
§  0750 – czynsze z tytułu najmu i  dzierżawy lokali  mieszkalnych i  użytkowych stanowiących 
mienie  komunalne..  Kwotę  dochodów  ustalono  na  poziomie  53.000,00  zł  tj  o  22%  mniej  niż 
planowana kwota dochodów w 2006 roku. Zmniejszenie planu dochodów w §  0750 spowodowane 
jest  faktem  wypowiedzenia  umowy  dzierżawy  lokalu  użytkowego  (Apteka)  oraz  pustostanem 
dwóch mieszkań.
§  0770 –  wpłaty z  tytułu  odpłatnego nabycia  prawa własności  dotyczą planowanej  sprzedaży 
gruntów rolnych stanowiących mienie gminy.
7)  Planowane  dochody  w dziale  750  –  Administracja  publiczna  § 2360  stanowią  wartość  5% 
planowanych  dochodów  ustalonych  pismem  Wojewody  Wielkopolskiego  w  zakresie  zadań 
realizowanych z zakresu administracji rządowej.
§  0830 – wpływy z tytułu usług kserograficznych, sprzedaży druków – kwota 2.000,00 zł
§  0920  –  odsetki  z  tytułu  oprocentowania  środków na  rachunku  bankowym Gminy  –  kwota 
4.000,00 zł. Kwota dochodów z tytułu odsetek bankowych ustalona została na niższym poziomie 
niż  w  latach  ubiegłych,  gdyż  została  zawarta  nowa  umowa  na  obsługę  bankową  budżetu  z 
oprocentowaniem stanowiącym podstawę ustalenia planowanych dochodów.
8) Planowane dochody w Dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 
jednostek nie posiadającej osobowości prawnej.
Dochody w Rozdziale 75615 – w kwocie 434.000,00 zł ustalone w oparciu o kalkulację wynikającą 
z danych wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2006 z uwzględnieniem przewidywanych 
zmian.
Dochody w rozdziale  75616 w kwocie  641.500,00  zł  dotyczą  planowanych wpływów z  tytułu 
podatku  rolnego,  podatku  leśnego,  podatku  od  środków transportowych.  Plan  dochodów został 
ustalony z uwzględnieniem przewidzianego wzrostu wartości podatku rolnego o 29 % w oparciu o 
wzrost cenę żyta zgodnie z Uchwałą Nr II/7/2006 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 4 grudnia 2006 r. 
na poziomie 34,00 zł za 1 q. Dochody z tytułu podatków od środków transportowych zaplanowano 
w kwocie wyższej  o  33% na podstawie  ilości  zarejestrowanych pojazdów w 2006 r.  Pozostałe 
dochody w rozdziale 75616 oparto na analizie  wykonania w roku 2006. Dochody w Rozdziale 
75618  w  kwocie  72.300,00  zł  ustalono  w  oparciu  o  analizę  wykonania  dochodów  w  § 
0410,0480,0490 w okresie 11-tu miesięcy roku 2006.
Planowane dochody w Rozdziale 75621 w kwocie 785.112,00 zł tj § 0010 – podatek dochodowy od 
osób fizycznych 780.712,00 zł (Pismo Ministerstwa Finansów) i § 0020 – podatek dochodowy od 
osób prawnych 4.400,00 zł analiza wykonania dochodów w 2006 r.
9) dział 801 – Oświata i wychowanie, planowane dochody w kwocie 12.700,00 zł dotyczą opłat za 
udział w zajęciach przedszkolnych dzieci gminy Kawęczyn
10) dział 852- pomoc społeczna w kwocie 136.700,00 zł dotyczy dotacji z budżetu pańastwa na 
realizację zadań własnych gminy – kwotę ustalono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
11) dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska – planowane dochody z tytułu opłaty 
produktowej.
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II. Wydatki

Wydatki budżetu gminy na 2007 rok zaplanowano w kwocie 9.160.046,00 zł i są one niższe od 
dochodów o 543.200,00 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami zostaje przeznaczona na spłatę 
kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu uchwały.
Wydatki  bieżące  zaplanowano  w  kwocie  8.719.726,00  zł  i  wydatki  majątkowe  w  kwocie 
440.320,00 zł.
1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – planowane wydatki 26.890,00 zł. 
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zaplanowano  wydatki  bieżące  w  kwocie  1.000,00  zł  oraz  wydatki  inwestycyjne  w  kwocie 
20.000,00  zł  na  dofinansowanie  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  przez  Związek 
Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji w zakresie modernizacji hydroforni na terenie Gminy 
Kawęczyn
Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
Zaplanowano  kwotę  5.890,00  zł  z  tytułu  2%  uzyskanych  wpływów  z  podatku  rolnego 
odprowadzanych na rzecz izb rolniczych.
2. Dział 600 – Transport i łączność.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Zaplanowano kwotę 367.820,00 zł.
Plan wydatków uwzględnia potrzeby w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych. 
Kwotę 325.320,00 zł przeznacza się na modernizację dwóch odcinków dróg tj. 1000 m – droga 
Stanisława i 1000 m – droga w Ciemieniu.
3. Dział 700-Gospodarka mieszkaniowa
Planowane  wydatki  dotyczą  rozdziału  70005  –  Gospodarka  gruntami  i  nieruchomościami  – 
planowana kwota 71.500,00 zł.
W planie wydatków uwzględniono potrzeby w zakresie zakupu miału i węgla, opłat z tytułu poboru 
wody i energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości stałych i płynnych dotyczących utrzymania 
wynajmowanych  lokali  użytkowych  i  dzierżawienia  lokali  mieszkalnych  stanowiących  mienie 
gminne.
W planie wydatków uwzględniono również kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie 
operatów  szacunkowych  związanych  ze  zbyciem  nieruchomości,  opłaty  notarialne,  podziały 
geodezyjne związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.
4.Dział 710 – Działalność usługowa.
Kwota  60.500,00  zł  została  zaplanowana  na  wydatki  związane  z  opracowaniem  decyzji 
lokalizacyjnych o  ustalenie  warunków zabudowy – 17.500,00  zł  oraz  opracowaniem studium i 
planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 43.000,00 zł.
5.Dział 750 – Administracja publiczna
zadania własne –   1.355.970,00 zł
zadania zlecone –       47.600,00 zł
Razem               -   1.403.570,00 zł
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano w kwocie 
Rozdział 75023 –  1.036.560,00 zł
Rozdział 75011 -        46.000,00 zł
Razem               -   1.082.560,00 zł
W planowanej kwocie wydatków na wynagrodzenia uwzględniono wzrost wynagrodzeń o 3% w 
stosunku  do  wynagrodzeń  w  roku  2006,  oraz  planowane  nagrody   jubileuszowa  i  odprawy 
emerytalne
– składki na ubezpieczenia społeczne naliczane w wysokości 17,10% podstawy
– składki na fundusz Pracy – naliczone w wysokości 2,45% podstawy
– dodatkowe wynagrodzenia roczne naliczono w wysokości 8,5% wynagrodzeń na 2006 rok w 
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stosunku do osób uprawnionych
– odpis na ZFŚS przyjęto w wysokości 103% odpisu na 2006 rok na jednego zatrudnionego
Rozdział 75022 – Rady gmin
Wydatki  w kwocie  42.000,00  zł  obejmują  planowane  wypłaty  diet  radnych oraz  inne  wydatki 
związane z funkcjonowaniem Rady Gminy
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
Planowane wydatki w kwocie 1.285.470,00 zł obejmują:
– wynagrodzenia  i pochodne dla 22,75 pracowników gminy w kwocie 1.036.560,00 zł
– wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem gminy i jej działalnością w kwocie 238.910,00 zł w 

tym:
- ekwiwalent za materiały biurowe 7.200,00 zł
- wpłaty na PEFRON                         1.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe            1.500,00 zł
-  zakup  materiałów  obejmujący  zakup:  miału,  węgla,  paliwa  do  samochodu,  części 
zamienne, druków i prasy codziennej i fachowej           48.000,00 zł
- opłaty za wodę i energię elektryczną                     16.000,00 zł
- usługi remontowe związane z naprawą instalacji elektrycznej wewnątrz budynku gminy, 
odnowienie elewacji  zewnętrznych, malowanie pomieszczeń biurowych i  naprawa dachu 
budynku           32.370,00 zł
- zakup usług pocztowych, drobnych napraw wyposażenia biurowego     50.440,00 zł
- opłaty za usługi internetowe    700,00 zł
- opłaty za telefony komórkowe 3.300,00 zł
- podróże służbowe krajowe           12.000,00 zł
- opłaty i składki z tytułu ubezpieczenia mienia ruchomego i nieruchomości, ubezpieczenia 
samochodów służbowych           15.000,00 zł
- odpisy ZFŚS           17.300,00 zł
- szkolenia pracowników                                                                              2.000,00 zł
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i Xero             7.000,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych 1.000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych w sieci           24.000,00 zł
- podatki    100,00 zł

– wydatki majątkowe – zakup komputerów – 10.000,00 zł
Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Wydatki  w  kwocie  26.500,00  zł  zaplanowano  z  przeznaczeniem  na  zakup  materiałów 
promocyjnych tj  kalendarzy,  długopisów,  oraz organizację  imprez wpisanych tradycją w obszar 
gminy tj. Zawodów konnych w skokach przez przeszkody oraz inne promujące gminę.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
Planowana kwota 2.000,00 zł w  § 2900 dotyczy wydatków na dofinansowanie zadań bieżących 
związków międzygminnych.
6.Dział 751 Rozdział 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa – planowane wydatki 840,00 zł
7.Dział 752 Rozdział 75212 – Pozostała wydatki obronne
Wydatki  zaplanowano  w  kwocie  500,00  zł  z  przeznaczeniem  na  przeprowadzenie  szkolenia 
obronnego  zgodnie  z  pismem  wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  16.10.2006  roku  Nr 
ZK.III.7.52550 – 34/06.
8.Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział  75412  –  Ochotnicze  straże  pożarne  –  zaplanowano  kwotę  86.000,00  zł.  W  planie 
wydatków uwzględniono w oparciu o analizę roku 2006 wszystkie wydatki umożliwiające sprawne 
funkcjonowanie ochotniczych jednostek straży pożarnej.

4



9.Dział 756 Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 
zaplanowano  kwotę  44.100,00  zł  z  przeznaczeniem  na  wypłatę  wynagrodzeń  agencyjno- 
prowizyjnych dla 23 inkasentów podatku rolnego. Planowana kwota uwzględnia również zakup 
materiałówi wyposażenia dla inkasentó (teczki, dziurkacze, itp.) jak również opłaty komornicze z 
tytułu ściągania zaległych podatków.
10.Dział 757 Rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 
samorządu  terytorialnego  –  planowana  kwota  dotyczy  wydatków  z  tytułu  spłaty  odsetek  od 
pożyczek i kredytów ujętych w prognozie kwoty długu na lata 2007 2009.
11.Dział 801 – Oświata i wychowanie
  Rozdział 80101
                     43,68 –etatów nauczycieli w tym 2 nauczycieli na urlopie macierzyńskim,   jeden na 
ciągłym zwolnieniu lekarskim
                     16- etatów obsługi
        Rozdział 80104
                      3,24 – etatów nauczycieli
                      
        Rozdział 80110
                      23,32 – etatów nauczycieli
                        3,50 – etatów obsługi
       Rozdział 80113

- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum oraz dowóz dzieci z Młodzianowa i Leśnictwa.

       Rozdział 80114
                      2,25 etaty pracowników GZOO
                       Nagroda  jubileuszowa
       Rozdział 80104
                      3,05 – etatów nauczycieli
                      2,50 – etatów obsługi
       W kalkulacji wydatków przyjęto ;

- 65 tys. litrów oleju opałowego  po 2,50 zł za 1 l.
- 30 ton węgla i miału ( w planie uwzględniono środki finansowe 

na pokrycie 90 % zakupu oleju opałowego i węgla )
                     Uwzględniono 3 % podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli i
                     pracowników obsługi .

12.dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – planowane wydatki w kwocie 52.000,00 zł 
wynikają  z  programu  zadań  przyjętych  w  Gminnym  Programie  Profilaktyki  i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
Plan wydatków obejmuje – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 10.000,00 zł.
Zadania  te  mają  objąć  grupę  młodzieży  i  dzieci  z  rodzin  z  problemami  alkoholowymi 
uświadamiające im niebezpieczeństwa i zagrożenia wynikające z alkoholizmu i narkomani
– wynagrodzenia dla członków komisji za udział w posiedzeniach - kwota 5.200,00 zł
– realizacja zadań Gminnego programu profilaktyki  w zakresie pracy z  młodzieżą i  dzićmi – 

kwota 10.800,00 zł
– wydatki majątkowe w kwocie 25.000,00 zł  mające na celu kontynuację rozpoczętej w 2005 

roku  budowy  szatni  dla  dzieci  i  młodzieży  biorących  udział  w  zajęciach  rekreacyjno- 
sportowych organizowanych w ramach profilaktyki i organizacji czasu wolnego.
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13.Dział 852 – Pomoc społeczna
Zadania własne – plan     418.133,00 zł
Zadania zlecone – plan 1.787.600,00 zł
Razem    2.205.733,00 zł

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

Zadania
 zlecone (zł) Razem (zł)

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

85212

85213

85214

85215
85219
85228

85295

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

-

-

186.600,00

3.000,00
179.233,00

4.000,00

45.300,00 

1.686.700,00

14.300,00

86.600,00

-
-
-

-

1.686.700,00

14.300,00

273.200,00

3.000,00
179.233,00

4.000,00

45.300,00
Razem pomoc społeczna 418.133,00 1.787.600,00 2.205.733,00

Rozdział 85212 
I. Zasiłki rodzinne

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

II. Świadczenia pielęgnacyjne
III. Składki na ubezpieczenie zdrowotne i emerytalno - rentowe
Rozdział 85213 - Składki zdrowotne od zasiłków stałych i składki zdrowotne od świadczeń 
pielęgnacyjnych
Rozdział 85214 - Zasiłki stałe, Zasiłki celowe, Pomoc w naturze
Rozdział  85219 – Ośrodki pomocy społecznej - planowane wydatki w kwocie 178.100,00 zł 
dotyczą:
- wydatki osobowe związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń dla 3 i 1/4 

pracowników GOPS – 154.733,00 zł
- wydatki rzeczowe planowane w kwocie 21.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

biurowych,  szkolenia,  opłaty  pocztowe,  usługi  telefoniczne,  podróże  służbowe.  Kwotę 
500,00 zł zaplanowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego.

Kwota 2.600,00 zł stanowi planowany odpis na ZFŚS.
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - planowane wydatki w 
kwocie 4.000,00 zł 
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Rozdział 85295 - Pozostała działalność:
– dożywianie uczniów w szkołach - plan wydatków 40.300,00 zł.
– dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 

stowarzyszeniom  - 5.000,00 zł zg. z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.

14.Dział 854 Rozdział 85412 – Edukacyjna opieka wychowawcza – w ramach dotacji celowych z 
budżetu  na  wykonanie  zadań  zleconych  do  realizacji  stowarzyszeniom  zaplanowano  kwotę 
8.000,00 zł zg. z załącznikiem Nr 7 do uchwały budżetowej.
15.  Dział  854  Rozdział  85495  –  Pozostała  działalność  –  w  ramach  środków  pozyskanych 
realizowane będą zadania związane z problematyką społeczną.
16. Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zaplanowano kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na 
wywóz nieczystości w kwocie 2.000,00 zł i  likwidację nieczynnych wysypisk śmieci na terenie 
gminy – kwota 50.000,00 zł
Rozdział  90015 – oświetlenie  ulic,  placów i  dróg – na wydatki  związane z  oświetleniem dróg 
gminnych i utrzymaniem i konserwacją punktów oświetleniowych zaplanowano kwotę 170.000,00 
zł tj na poziomie planowanych i wykonanych wydatków w 2006 r.
17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury. Zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na rzecz 
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 7 do budżetu.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
Zaplanowano  kwotę  29.000,00  zł  tj  o  38,1%  więcej  niż  w  2006  r.  W  planie  wydatków 
uwzględniono  potrzeby  orkiestry  strażackiej  w  Tokarach  i  jej  wyposażenie  w  brakujące 
instrumenty, jak również uwzględniono potrzeby klubów wiejskich w Wojciechowie i Marcjanowie 
oraz utrzymanie zespołu ludowego – Sami Swoi.
Rozdział 92116 – Biblioteka – zaplanowano wydatki na dotację podmiotową dla instytucji kultury 
na  poziomie  o  28% większym niż  w 2006 roku uwzględniając  potrzeby biblioteki  w  zakresie 
uzupełnienia księgozbioru i wyposażenia.
Rozdział  92195  –  Pozostała  działalność  –  zaplanowano  wydatki  w  kwocie  5.000,00  zł  na 
organizację dożynek gminnych 2007
18.Dział 926 – kultura fizyczna i sport
Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zaplanowano kwotę 38.500,00 zł 
tj  o  8,4% więcej  niż  w 2006  roku.  Zaplanowana  kwota  stanowi  dotację  celową  z  budżetu  na 
finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem 7 do projektu 
budżetu na 2007 rok.
W projekcie budżetu gminy na 2007 rok nie planowano wydatków w Rozdziale 90004 – utrzymanie 
zieleni  w  miastach  i  gminach,  gdyż  wydatki  w  tym  zakresie  zostały  uwzględnione  w  planie 
wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – zał. Nr 5 do projektu budżetu.
W wydatkach majątkowych  w załączniku Nr 3 do projektu budżetu ujęto wydatki związane z 
realizacją zadań w zakresie:

1. modernizacji dróg gminnych w kwocie 325.320,00 zł
2. kontynuacji  prac  związanych  z  modernizacją  hydroforni  w  Tokarach,  Marcjanowie, 

Kowalach Pańskich w kwocie 20.000,00 zł
3. kontynuacja budowy szatni dla młodzieży w kwocie 25.000,00 zł
4. nakłady związane z przygotowaniem drugiego etapu budowy szkoły w Tokarach w kwocie 

60.000,00 zł
5. zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowisk pracy w kwocie 10.000,00 zł

Łącznie wydatki majątkowe zaplanowano na 2007 rok w kwocie 440.320,00 zł.

Źródłem finansowania planowanych inwestycji na 2007 r. są dochody własne.
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Wykaz załączników do uchwały budżetowej:
Załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetu gminy Kawęczyn na 2007 r.
Załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetu gminy Kawęczyn na 2007 r.
Załącznik Nr 3 - Wykaz wydatków majątkowych realizowanych w 2007 r.
Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu gminy na 2007 r.
Załącznik Nr 5 -  Plan przychodów i  wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej na 2007 r.
Załącznik  Nr  6  -  Plan  dochodów  i  wydatków  związanych  z  realizacją  zadań  z  zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych na 2007 r.
Załącznik  Nr  7  –  Dotacje  celowe  z  budżetu  na  finansowanie  lub  dofinansowanie  zadań 
zleconych do realizacji stowarzyszeniom na 2007 r.
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