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Komentarz do Budzetu na 2013 rok

Budzet Gminy Bartniczka na rok 2013 przygotowano w opardu o art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy 2 dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm. ) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.)

Dochody ogotem

Wydatki ogotem

Nadwyzk? budzetowe|

Dochody ogotem:

I. Dochody majiitkowe:

II. Dochody biezye:

1. ZrocHa dochodow majatkowych:

Dotacja - Wdrazanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Odnowa i Rozwoj Wsi na zadanie
inwestycyjne -Przebudowa i rozbudowa stacji wod. Grazawy
Dotacja z w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na Ocieplenie scian zewn^trznych i renowacja pokrycia
dachu Swietlicy wiejskiej w Starych Swierczynach - zadanie wspotfinansowane ze
Srodkow Unii Europejskiej
Dotacja z w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na zadanie inwestycyjne Renowacja terenow zieleni
przed budynkiem Gminy Bartniczka z uwzglednieniem instalacji Herbu Gminy i
symboli nawiazujacych do nazwy miejscowosci Bartniczka oraz wydanie broszury
promuja.cej Gmine Bartniczka.

Dotacja na zadanie inwestycyjne realizowane w 2012 r. umowa nr OW-
1.052.9.11.478.2011 z dnia 2 grudnia 2011 r. (119 960 zt. - rez.z tyt. rozl.)

14 067 287,57 zt
13 942 287,57 zt

   125 000,00 zi

14 067 287,57 z@.
 1 032 547,41 zt.

13 034 740,16 zt.

865 000,00 zt.

 29 95741 zt.

 22 590,00 zt.

115000,00 zt.

II. ^rodte dochodow biezacvch :
 - wpi-ywy z podatkow lokalnych i optat lokalnych

 - udziaty we wptywach z podatku dochodowego

 - subwencja ogolna

 - dotacje z budzetu paristwa i z budzetow innych jst na realizacj?
zadari zleconych
 - dotacje z budzetu paristwa i z budzetow innych jst na realizacje

zadart wtasnych
 - srodki na zadania biezace realizowane przy udziale srodkow
unijnych
Razem:

t.Wptvwv z podatkow lokalnych i optet lokainych oraz pozostate
dochodv wtesne:

  w tym: - Podatek od nieruchomosci
         - Podatek rolny
         - Podatek lesny
         - Podatek od srodkow transportowych
         - Podatek od spadkow i darowizn
         - Podatek od czynnosci cywiino prawnych
         - Podatek z karty podatkowej
         - Wptywy za sprzedaz wody

 1 032 547,41 zi

 2 295 700,00 zt. tj.

 1 563199,00 zUj.

 6874418,00 zt. tj.

 1 859 581,00 zt. tj.

   232 300,00 zt. tj.

   209542.16zf.tj.

13 034 740,16 zt.

 2 295 700,00 zt. tj.

   800 000,00 z}.
   455 000,00 zt.

    33 800,00 zt.
    85 500,00 zt.
    . 3 000,00 zt.
     11 0^0,00 zt.

          0,00-zt.
   310000,00 zt.

16,3 %dochod6w
     budzetowych.

11,1 %dochod6w
     budzetowych.

48,9 % dochodow
     budzetowych.

1,5 %dochod6w
   budzetowych.

16,3 %dochod6w
     budzetowych.
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         - Wptywy za oczyszczanie sciek6w
         - Wptywy z optaty skarbowej
         - Wptywy z optat za sprzedaz alkoholu
         - Wptywy z czynszow lokali
         - Wptywy z optat za wieczyste uzytkowanie
         - Wptywy z optat za centralne ogrzewanie
         - Wptywy z odsetek od sr. na rachunkach
         - Ustugi opiekunek spotecznych
         - Wptywy zwiazane z gromadzeniem srodkow z optat i kar
          za korzystanie ze srodowiska

         - Zwrot nienaleznie pobranych swiadczeh
         - koszty egzekucyjne
         - Odsetki od naleznosci
         - Fundusz alimentacyjny oraz zaiiczka alimentacyjna-
         dochody wtasne
         - Zwroty z rozliczeri publiczno-prawnych, w tym VAT
         - Pozostate dochody

2. Udziaty we wptywach z podatku dochodowego od osob
fizycznych i osob prawnvch:

  w tym: od osob fizycznych:
         od osob prawnych:

3. Subwencia oqolna:                                     j

  w tym: - czesc oswiatowa subwencji:
        - czesc wyrownawcza subwencji ogolnej:

         z tego : kwota podstawowa:
                 kwota uzupetniajaca:

        - czesc rownowazaca subwencji ogolnej:
Powyzsze kwoty przyjeto na podstawie Informacji Ministra Finansow
Nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 pazdziemika 2012 r.

4. Dotacie z budzetu panstwa i z budzetow innych 1st na
realizacie zadan biezacvch
Wstepne wielkosci dochodow budzetu jst oraz dotacji celowych
przyjeto na podstawie otrzymanych pism Wojewody Kujawsko -
Pomorskiego w Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego Delgatura
Toruri.
z tego:
a)Dotacje celowe przeznaczone na realizacj? zadan z zakresu
administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie

              300 000,00 zt.
               10 000,00 zt.
               54 000,00 zt.
               62 000,00 zt.

                2 500,00 zt.
               52 000,00 zt.
                20 000,00 zt.
                9 000,00 zt.

               20 000,00 zt.

                2100,00 zt.
                 1 000,00 zt.

                4 800,00 zt.
                5 000,00 zt.

               40 000,00 zt.
               15000,00 zt.

Plan      1 563 199.00 zt. tj.

            1 363199,00 zt.
              200 000,00 zt.

Plan      6874418.00 zt. tj.

            4401 192,00 zt.
            2 462 968,00 zt.
            1 909 220,00 zt.

              553 748,00 zt.
               10 258,00 zt.

Plan2091 881.00 zt. tj.

11,1 %dochod6w
    budzetowych.

48,9 % dochodow
     budzetowych.

14,9 %dochod6w
    budzetowych.

1 859581,OOzUj. 13,2 %dochod6w
    budzetowych.

   wtym:
  - Administracja publiczna na zatrudnienie 2 pracownikow
  - Urzedy Naczelnych Organow Wtadz Paristwowej i Kontroli

    na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborcow
  - Pomoc spoteczna:

       - na swiadczenia rodzinne, alimentacyjne i sktadki na
         ubezpieczenia emerytalne i rentowe

        z ubezpieczenia spotecznego:
      - na sktadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby

       pobierajace swiadczenia rodzinne
b) Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
wtasnych zadan biezacych gmin w wysokosci:
 wtym:
 - Pomoc spoteczna (zasitki i pomoc w naturze)
 - zasitki state
 - sktadki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajace niektore
swiadczenia z pomocy spotecznej

67 200,00 zt.

   781,00zt.

1 788 800,00 zt.

     2 800,00 zt.

  232 300,00 zt. tj.

29 4,00,00 zt.

 5 000,00 zt.

1,7 %dochod6w
   budzetowych.
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@ utrzymanie Osrodka Pomocy Spotecznej
@ dozywianie
@ zasitki okresowe

95 300,00 zt.

52 300,00 zt.

50 300,00 zt.

5. Srodki na zadania biezace pozyskane z innvch zrodet

Dotacja na realizacje projektu systemowego "Przeciw wykluczeniu spotecznemu" w
ramach programu operacyjnego Kapitat Ludzki wspoffinansowanego ze srodkow EFS
w ramach dziafania 7.1. Rozwoj i upowrzechnienie aktywnej intergracji (Priorytet VII
Promocja integracji spotecznej, Poddziatanie 7.1.1.)

209542.16 zt.ti,

134 870,57 zt.

1.5 % dochodow
    budzetowych^

Dotacja w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na zadanie biezace - Zakup wyposazenia do swietlicy
Nowe Swierczyny

Dotacja w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na zadanie biezace - Zakup wyposazenia do swietlicy
Radoszki
Dotacja w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na zadanie biezace - Zakup wyposazenia do swietlicy
Stare Swierczyny
Dotacja w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 'Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na zadanie biezace - Zorganizowanie i przeprowadzenie
imprezy promujacej lokalne walory - 6wieto Miodu w Gminie Bartniczka.

Dotacja w ramach dziatania "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie
lokalnych strategii rozwoju" - na zadanie biezace - Zorganizowanie i przeprowadzenie
imprezy promujacej lokalne walory - 6wieto Miodu w Gminie Bartniczka%2012 r.

13000,00 zt.

20 000,00 zt.

7 321,59 zt.

18 350,00 zt.

16 000,00 zt.

Wydatki budzetu roku 2013 stanowia kwote: i 942 287,57 zt.

wtym: - wydatki majatkowe:

- wydatki biezace: 2,29 zt. t}

15,2 %wydatk6w
    oaotem.

84,8 % wydatkdw
    oa6iem.

Wydatki majqtkowe - inwestycyjne roku 2013 przedstawi'ono w
zafaczniku nr3 do uchwaty budzetowej.

Nazwa zadania:

 Kwota planowanego
wydatku ogotem w zt.

  Wtymz
 dochodow   ^,y^

Wtasnych W  innych zrodet

    zt.         @ w z).

 1- Przebudowa i rozbudowa stacji wod. Grazawy - zadanie wsp6tfinansowane
   ze srodkow Unii Europejskiej

 2 Przytacza wodociagowe na terenie gminy
 3 Budowa kanalizacji na terenie gminy
 4- Budowa chodnikow na terenie gminy
 5- Wykup gruhtow pod drogi i inne inwestyqe
 6- E administracja-system elektroniczny obiegu dokumentow Zakup sprzetu

   komputerowego:serwera w ramach projektu RPO- wktad wtesny
 7- System komunikacji wielokanatowej -wktad wtasny
 8- Renowacja terenowzieleni przed budynkiem Gminy Bartniczka z

   uwzglednieniem instalacji Herbu Gminy i symboli nawiazujacych do nazwy
   miejscowosci Bartniczka - zadanie wsp6tfinansowane ze srodkow Unii
   Europejskiej.

 a Dotacja dia OSP Grazawy z przeznaczeniem na zakup nozyc i rozpierakow
   do ratownictwa drogowego

10.

   Ocieplenie wraz z elewacja. SP w Nowych 6wierczynach (Nowy budynek)

11- Plac przed szkota.w Radoszkach - utozenie kostki
12- Ogrodzenie na boisku.szkolnym w Radoszkach

1 520000,00

   50000,00

   50000,00

   80000,00

    5000,00

   30 145,00

   23533,52

   49465,56

20000,00

64 000,00

f0j)00,00

 6500,00

655000,00   665000,00

 35000,00     15000,00

 30 000,00     20 000,00

 80 000,00

  5 000,00

 30 145,00

23 533,52

26 875,56

20 000,00

64 000,00

10 000,00

 6 500,00

22 590,00
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13 Remont Swietlicy w Starych Swierczynach- zadanie wsp6tfinansowane ze
   srodkow Unii Europejskiej

14- Budowa swietlicy wiejskiej w Bartniczce
15- Modernizacja przepompowni sciekow na terenie gminy Bartniczka-projekt

   przebudowy przepompowni
w- Modernizacja oczyszczaini sciekow w Bartniczce - projekt

  73 699,20

  30 000,00

  35 000,00

 68 142,00

2 115 485,28

   43741,79     29957,41

   30 000,00

   35 000,00

   68 142,00

1162937,87    S52B4T/t1

Wydatki biezace obejmuj^wszczegolnosci:

 - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane:
 - dotacje:

 - pozostate wydatki:

5 379 429,44 zt.
  495 490,92 zt.

5 951 881,93 zt.

Charakterystyka wydatkoww poszczeaolnych dziatach:

Dziat 010 Rolnictwo i towiectwo                              Plan

Rozdziat 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitarna wsi

Wvdatki inwestvcvine
Zaplanowano srodki na realizacj? nastepujqcych zadan inwestycyjnych:

   Przebudowa i rozbudowa stacji wod. Grazawy -'zadanie wsp61finansowane ze Srodk6w Unii
   Europejskiej

b) Budowa kanalizacji na terenie gminy
c) Przyfacza wodociagowe na terenie gminy

   Wydatki biezace

   Rozdziat 01030 Izby Rolnicze

   Wptaty gmin na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano w wysokosci 2 %

   kasowego wykonania podatku rolnego co stanowi kwote:

3.00 zt. tj

1 620 000,00 zt.

1 520000,00 zt.

50000,00 zf.
50000,00 zf.

10 000,00 zt.

11,7 "Awydatkaw
    oaotem.

Dziat 020 Lesnictwo
Zaplanowano zakup materiatu zadrzewieniowego w kwocie:

Dziat 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w enerqie elektryczna, aaz i Plan
wode
Ww. kwote zaplanowano w ramach rozdziatu 40002 Dostarczanie
wody. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie i
konserwacje oraz obstuge, przy zatrudnieniu 4 osob, hydroforni
Radoszki i Grazawy:
Najbardziej istotnq pozycje wydatkow stanowi:
 - zakup energii elektrycznej:
 - zakup materiatow w celu usuniecia awarii na liniach
  wodociagowych oraz obstuge tego dziatu:
 - rozne optaty i sktadki (zwiazane z poborem wod gruntowych):

 - zakup ustug pozostatych
 - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane:

    (w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytutu poboru optat
za wode - 4 200 zt.)
 - zakup ustug remontowych
 - podatek od towarow i ustug VAT:
 - pozostate wydatki zwiazane z obstuge dziatu:

   5 000,00   tj,

   5 000,00 zt.

435 787.94 zt. tj,

116198,30 zt.
 28 000,00 zt.

 13 000,00 zt.
 12 000,00 zt.

197 489,64 zt.

 8 000,00 zt.
42 @00,00 zt.
19100,00 zt.

0,04 % wydatk6w
     ORd^em.

3,1 %wydatl<ow
   og6tem.
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    Dziat 600 Transport i tacznosc                              Plan

   Wydatki inwestycyjne:

   Zaplanowano realizacje nastepujacych zadart inwestycyjnych o

   tqcznej wartosci:

1.  Wykup gruntow pod drogi
2. Budowa chodnika w Saminie
3. Budowa chodnika Bartniczka-Zdroje
4. Budowa chodnika Bartniczka ul. Podgorna

680 635.86 zt. tj,

 85 000,00 zt.

  5 000,00 zt.

12 000,00 z).

32 000,00 zt.

36000,00 zt.

4,9 % wydatk6w
    og6tem.

utrzymania pracownikow zatrudnionych

   Zadania biezace:
1. Zakup materiatow, w tym na remonty biezace drog oraz zakup

   kamienia oraz paliwa do sprzetu drogowego:
2. Odsniezanie
3. Ustugi obce
4. Ustugi remontowe sprzetu drogowego i remontu drog
5. Wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane (za 4 pracownikow-3 i1/3

   etatu):
    w tym dodatkowy koszt utrzymania pracownikow zatrudnionych

   sezonowo (9 000,00 zt.)
6. Sktadki na PFRON.
7. Rozne optaty i sktadki
8. Pozostate wydatki

   Dziat 700 Gospodarka Mieszkaniowa

   1) Kwote w przedmiotowym dziale planuje sie przeznaczyc miedzy
   innymi na przeprowadzenie drobnych remontow i konserwacje
   obiektow mieszkalnych,  optaty za ustugi administracyjne i
   ubezpieczenie budynkow, w tym zakup wegia i utrzymanie palacza
   budynku komunalnego w Gutowie.

Plan        595 635,86 zt.
              225 000,00 zt.

               40 000,00 zt.
               75 000,00 zt.
               24 000,00 zt.

              188 221,86 zt.

               12 000,00 zt.
               13 000,00 zt.
               18 414,00 zt.

Plan         78 366.75 zt. tj

               78 366,75 zt.

0,6 % wydatkdw
   oq6tem-

Dziat710 Dziatalnosc Ustuqowa:                             Plan

Kwote w przedmiotowym dziale planuje sie przeznaczyc na
opracowania geodezyjne i kartograficzne, plany zagospodarowania
przestrzennego oraz Studium Uwarunkowari i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

Dziat 750 Administracia Publiczna:                            Plan

UrzedyWojewodzkie                                        Plan
Rady Gmin                                                Plan
Urzedy Gmin                                               Plan
Pozostata dziatalnosc (pobor podatkow, optat i niepodatkowych  Plan
naleznosci budzetowych, diety sottysow)

80 000.00 zt. tj

80 000,00 zt.

0,6 % wydatk6w
    oa6tem.

1 451 749.20 zt. tj

   67 200,00 zt.

   95 278,50 zt.

1 249 070,70 zt.

   40 200,00 zt.

10,4 llAwydatk6w
     og6tem.

1) Rozdziat "Urzedy Wojewodzkie" dotyczy utrzymania czesci
   etatow pracownikow administracji i finansowany jest przez
   Kujawsko-Pomorski Urzad Wojewodzki.

2) W rodziale Rady Gmin (miast i powiatow na prawach powiatow)
   zaplanowano wydatki:
   - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane
   - diety radnych i Przewodniczacego RG
   - pozostate koszty funkcjonowania

67 200,00 zt.

95 278,50 zt.

43 978,50 zt.

45 000,00 zt.

 6 300,00 zt.
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3) Urzedy Gmin

a) Wydatki inwestycyjne:

1 249 070,70 zt.

  103144,08 zt.

1) E administracja wktad wtasny 2013 r.- projekt wspotfinansowany ze
srodkow UE.
2) System komunikacji wielokanatowej -wktad wtasny ; projekt
wspotfinansowany ze srodkow UE.
3) Renowacja terenow zieleni przed budynkiem Gminy Bartniczka z
uwzglednieniem instalacji Herbu Gminy i symboli nawiazujacych do nazwy
miejscowosci Bartniczka - zadanie wsp6tfinansowane ze srodkow Unii
Europejskiej.

b) Wydatki biezace:
    Rozdziat " Urzedy Gmin (miast i powiat6w na prawach powiatow)"
   obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzedu
   Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracownikow, w tym w
   szczegolnosci:
    - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane:

        - zakup materiatow papierniczych, wyposazenia i innych
       materiatow w celu realizacji biezacych zadan

         - zakup energii elektrycznej
       - rozne optaty i sktadki (ubezpieczenia, sktadki cztonkowskie

        na rzecz organizacji do ktorych przynalezy gmina)
     - wydatki na ustugi pocztowe, oprogramowania inne ustugi i inne.

       - pozostate wydatki zwiazane z obstugq dziatu

   W wynagrodzeniach ujeto nagrody jubileuszowe oraz zabezpieczenie um6w
   na prace interwencyjne po stazach oraz na zastepsfwa.

4) Pozostata dziatalnosc
    - wynagrodzen agencyjno-prowizyjnych
    (prowizja sottysowza inkaso podatkowe)

    - zakup materiatow i oprogramowania do obstugi poboru podatkow
    - szkolenia i delegacje

        - diety sottys6w za udziat w sesjach
    - pozostate wydatki

   Pziat 751. Urzedv Naczelnvch Organ6w Wtadzy Panstwowei. Plan
   Kontroli i Ochronv Panstwa oraz Sadownictwa
   Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy finansowania
   realizowanych na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury
   Wojewodzkiej w Toruniu zadan - prowadzenia i aktualizacji statego
   rejestru wyborcow.

   Dziat 754 Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciwoozarowa Plan

     30 145,00 zt.

     23 533,52 zt.

     49 465,56 zt.

   103 144,08 zt.

1 145 926,62 zt.

861 626,62 zt.
135 000,00 zt.

 17 000,00 zt.
 12 000,00 zt.

 47 000,00 zt.

 73 300,00 zt.

40 200,00

 19 000,00 zt.

  3 600,00 zt.

   1 000,00 zt.

 13 300,00 zt.

  3 300,00 zt.

    781.00 zt. tj

106801.02 zt. tj

Wydatki inwestycvine
Zaplanowano srodki na dotacje dia OSP Grazawy z przeznaczeniem
na zakup nozyc i rozpierakow do ratownictwa drogowego

20 000,00 zt.

Na rozdziat 75403 - wydatki biezace - Jednostki terenowe POLICJI
zaplanowano kwote:

Na wydatki biezace - rozdziat 75412 - Ochotnicze Straze Pozarne
zaplanowano kwote:

2 000,00 zt.

84 801,02 zt.
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Gmin a utrzymuje 5jednostek OSP w tym 1 konsenwatora sprzetu, samochody do akcji gasniczych oraz remizy
Wyodrqbniono srodki z pqdziafem najednostki:

OSP:

1) Utrzymanie stanowiska konserwatora:
2) Utrzymanie OSP:
 - udziat w akcjach ratowniczych;
 - energia elektryczna:
 - badania lekarskie;
 - ubezpieczenie budynkow, pojazdow i NNW
 - wegiel na opat
 - zakup kalendarzy

- zakup materiat6w remontowych i paliwa
- inne wydatki

     Bartniczka
      Grazawy
      Swierczyny Nowe
     taszewo
     Jastrzebie

14 875,02 zt.
69 926,00 zh
11 626,00 zt.
18 000,00 zt.
 2 000,00 zt.

10000,00 zt.
 4 400,00 zt.

   350,00 zt.
17 250,00 zt.

 6 300,00 zt.
 1 260,00 zt.
 1 260,00 zt.
 1 260,00 zt.
 1 260,00 zt.
 1 260,00 zt.

Dziat 757 Obstuqa Dtuqu Publiczneqo

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy sptaty odsetek
od zaciagnietych pozyczek i kredytow na finansowanie inwestycji.

zUj. 0,9 % wydatk6w
    og6tem.

Dziat 758 Rozne Rozliczenia

1) Zgodnie z art.222 ust 1.ustawy o finansach publicznych utworzono
rezerwe ogoinq

2) Rezerwa na zarzadzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust
4 ustawy ,,o zarzadzaniu kryzysowym"(Dz. U Nr 89 poz 590 z p6zn.
zm.).

157000.00 zt. tl.        1-1 % w/<sa^
@~@@@@@@@~"'                @'                        /@irt/tlom

125 000,00 zt.

 32 000,00 zt.

oa6fem.

0,9 % wydatk6w
    oadfem.

0,2 % wydatk6w
    ogotem.

   Dziat 801 Oswiata i Wvchowanie                            plan

   Planowane srodki przewiduje sie na realizacje nastepujacych

   wydatk6w:

   Wydatki inwestycyjne:

1) Ocieplenie wraz z elewacja. SP w Nowych 6wierczynach (Nowy budynek)

2) Plac przed szkota w Radoszkach - utozenie kostki

3) Ogrodzenie na boisku szkolnym w Radoszkach

   Ogotem:

   Wydatki biezace:

   1) Szkoty podstawowe

   w tym:  - na place i sktadki od nich naliczane

            - na biezace Utrzymanie

5 262 927,05 z!. tj, 37,7 % wydatk6w
     OQdfem.

64 000,00 zt.
10000,00 zt.
 6 500,00 zt.

80 500,00 zt.

 2 862 980,14 zt.
' 1 871 648,76 zt.

   630 6^0,46 zt.
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           - dotacja dia niepublicznej szkoty podstawowej w Grazawach o uprawnieniach szkot                360 680 92 Zt.
    publicznych, w ktorej realizowany jest obowiazek nauki - dotacja dia uczniow klas 1-VI wg
    wniosku 52 uczniow klas 1-VI do31.08.2013 ri 59 od 1.09.2013 r.

   W budzecie Gminy nie prognozuja si^ dotacji na oddzialy zerowe i przedszkolne z uwagi na nie udzielenie
    przez Rad^ Gminy Bartniczka Niepublicznej Szkole Podstawowej - Stowarzyszeniu Szkot Katolickich w
    Czestochowie uzyczenia budynku na cele inne niz Szkota Podstawowa bez oddzia+ow zerowycti i
    przedszkolnych.

Planowane wydatki z podziatem na poszczegolns szkoty

- Szkota Podstawowa w Radoszkach                                                 1 227 532,65 zt.

    - na ptace i pochodne                                                               894 427,78 zt.

    - na biezace Utrzymanie                                                              333 104,87 zt.

W szkole zatrudnia si^ nauczycieli w wymiarze 11,49 etatu, 1 pracownika administracji,

- Szkota Podstawowa w Radoszkach Filia t-aszewo                                       180 892,61 zt.

    - na ptace i pochodne                                                               127 282,30 zt,

    - na biezace Utrzymanie                                                             53610,31 zt.

W szkole zatrudnia si^ nauczycieli w wymiarze 1,28 etatu, 1 pracownika obstugi oraz 1 palacza w sezonie

- Szkota Podstawowa w Nowych Swierczynach                                         1 093 873,96 zt.

    - na ptace i pochodne                                    ^                         849 938,68 zt.

    - na biezace Utrzymanie                                                              243 935,28 zt.

W szkole zatrudnia si^ nauczycieli w wymiarze 9,72 etaty, 1 pracownika administracji, 4 pracownikow obstugi

        2)   Oddziafy przedszkolne w Szkotech Podstawowych                      380 714,80 zt.

   - na ptace i pochodne                                                              318 113,25 zt.
   - na biezace Utrzymanie                                                               62 601,55 zt.

- ,,0" Radoszki                                                            .64 572,75 zt.

    - na ptace i pochodne                                                                57 254,80 zt.
    - na biezace Utrzymanie                                                                 7 317,95 zt.

Zatrudnia si? 1 nauczyciela, do oddziatu uczeszcza 11- 6-latkow, 13- 5-latkow.

- ,,0" Bartniczka                                                                        157 070,16 zt.

    - na ptace i pochodne                                                               120 079,74 zt.
    - na biezace Utrzymanie                                                               36 990,42 zt.

Zatrudnia si? 2 nauczycieli, do oddziatu uczeszcza 9- 6-latkow, 13- 5-latkow, 16- 4-latkow, 2- 3-latkow.

-,,0"taszewo                                                                      77 336,11 zt.

    - na ptace i pochodne                                                                68 811,56 zt.
    - na biezace Utrzymanie                                                                 8 524,55 zt.

Zatrudnia si? 1 nauczyciela, do oddziatu uczeszcza 6- 6-latkow, 5- 5-latkow.

- ,,0" Nowe Swierczyny                                                                  81 735,78 zt.

    - na ptace i pochodne                                                                   7-1^)67,15 zt.
    - na biezace Utrzymanie                                                                 9 768,63 zt.
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Zatrudnia si^ 1 nauczyciela, do oddziatu uczeszcza 6- 6-latkow, 19- 5-latkow.

         3)   Gimnazja

    - na ptace i pochodne
    - na biezace Utrzymanie

 1 447 362,61 z}.

1 164 365,87 zt.

  282 996,74 zt.

W szkole zatrudnia si? nauczycieli w wymiarze 15,06 etatu, 1 pracownika administracji, 5 pracownikow obstugi

        4)   Dowozenie                                                           251000,00 zt

        5)   Doksztateanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli                       20 293,98 zt.
tj. 1% planowanych rocznych srodkow przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe

   - Szkoty Podstawowe                                                             1 o 949,43 ^
   - Oddziaty ,,0"                                                                            2 349,43 zt.
   - Gimnazja                                                                           7 005,08 zt.

 6) Pozostata dziatalnosc
 wtym:
 a) ptace i pochodne Wydziatu Oswiaty, Kultury i Sportu
 b) odpisy na zaktadowy fundusz swiadczen socjalnych
c) pozostate koszty obstugi oswiaty
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen

216 075,52 zt.

188 922,78 zt.

   3 500,00 zt.

 18 780,00 zt.

   4 872,74 zt.

Dia nauczycieli zaplanowano dodatek motywacyjny, srodki na doksztatcanie i doskonaleniezawodowewwysokosci 1% planowanych

Dziat 851 Ochrona Zdrowia

W planie ujeto wydatki na:
Gminny  Program   Profilaktyki
Alkoholowych

Rozwiazywania  Problemow

1) Programy polityki zdrowotnej (program zdrowia psychicznego oraz
Program profilaktyki'i promocji zdrowia)
2) Zwalczanie narkomanii
3) Przeciwdziatanie alkoholizmowi
6rodki finansowe na realizacje programu pochodza. w catosci z optat
za wydawanie zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych.

 7 500,00 zt.

 4 000,00 zt.

50 000,00 zt.

0,4 % wydatk6w
    oa6tem.

Dziat852 Pomoc Spoteczna                              plan

Zadania z zakresu opieki spotecznej realizowane sq przez Gminny
Osrodek Pomocy Spoteczne (przy zatrudnienih 9,60 etatu)..

GOPS realizuje zadania wtasne i zlecone:
 - zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie
 - zadania wtasne dofinansowywane z dotacji
 - zadania realizowane ze srodk6w wtashych gminy

Planowane srodki przewiduje sie na realizacje nastepuja,cych
wydatk6w:
 1) swiadczenia rodziinnie

w tym na:
        - na ptace i sktadki od nich naliczane
        - na biezace Utrzymanie
        - swiadczenia spoteczne
        - sktadki ZUS od swiadczen

2 424 884.80 zt. tj^ 17,4 % wydatk6w
     og6tem.

1 791 600,00 zt.
  232 300,00 zt.
  400 984,80 zt.

1 814405,00 zt.

   63 344,00 zt,

  @ 13.425.00zt.
1 705 f36,00 zt.

   30 000,00 zt.
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        - zwrot nienaleznie pobranych swiadczeri                                 2 500,00 zt.
2) sktadki na ubezpieczenia zdrowotne                                      7 800,00 zt.
3) zasitki i pomoc w naturze, w tym:                                        86 122,80 zt.

 - zasitki okresowe                                                       50 300,00 zt.
 - zasitki jednorazowe celowe                                             20 000,00 zt.
 - zasitki celowe POKL - wktad wtasny                                    15 822,80 zt.

6) pobyt w DPS 2 osob                                                 52 000,00 zt.
7) dodatki mieszkaniowe                                                 20 000,00 zt.
8) Utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej                     191 866,00 zt.
9) Dozywianie uczniow (ze srodkow wtasnych 44 000)                       96 300,00 zt.
10) Srodki na prace spotecznie uzyteczne                                   12 000,00 zt.
11) zasitki state                                                                  29 400,00 zt.
12) Koszty zwiazane ze swiadczeniem ustug opiekuriczych (w tym           107 491,00 zt.
7 000 zt na umowy zlecenie - zastepstwo opiekunek w trakcie
uriopow)

13) Zadania z zakresu przeciwdziatania przemocy w rodzinie -              3 500,00 zt.
wydatki    zwiazanie    z    realizacja^    zadan    zespotu
interdyscyplinarnego - zgodnie z Ustawy z dnia 29 lipca 2005
roku (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z p6zn. zm. o przeciwdziataniu
przemocy w rodzinie; kwote 500 zt zabezpieczono na udziat w
rozszerzeniu dziatalnosci leczniczej i profilaktycznej Osrodka
Terapii i Rozwoju Osobistego w obszarze problemow uzaleznieh i
przemocy domowej

14) Placowki opiekuriczo-wychowawcze                                   1 000,00 zt.
15) Rodziny zastepcze                                                    3 000,00 zt.
wydatki zwiazane z pobytem dzieci w rodzinach zastepczych
zgodnie z Ustawaz dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149, poz.
887) o wspieraniu rodziny i systemic pieczy zastepczej

Dziat 853 Pozostate zadania w zakresie politvki spotecznei        Plan       134870,57 zt.tj        1 '^^6W

Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Bartniczce realizuje od 01.07.2008 do 31.12.2013 projekt systemowy ,,Przeciw
Na 2013 rok zaplanowano wydatki w kwocie 134 870,57 zt zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie
 wtym:
- wynagrodzenia osob obstugujacych program (pracownicy socjaini,             56 365,78 zt.
koordynator projektu, ksiegowa projektu, wynagrodzenie specjalisty
ds. zamowien publicznych, wynagrodzenie doradcy zawodowego)

- pochodne od wynagrodzeri
- kursy zawodowe, kursy podnoszace umiejetnosci zawodowe
uczestnikow projektu, spotkania z psychologiem
- wspotudziat w finansowaniu festynu gminnego - dziatanie o
charakterze srodowiskowym
- pozostate biezace wydatki

Celem gtownym projektu jest aktywizacja spoteczna i zawodowa os6b
z terenu gminy Bartniczka.
Cele szczegotowe projektu:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiekszenie szans na
znalezienie zatrudnienia,
- zwiekszenie szans na podjecie aktywnosci spotecznej,
- wzrost upowszechniania pracy socjalnej.'
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Dziat 854 Edukacvina opieka wychowawcza

W przedmiotowym dziale zaplanowano szacowany 20 % wktad wtasny
do realizacji zadania w postaci wyptaty pomocy materialnej dia
uczniow w formie stypendiow.

0,3 % wydatk6w
    ca6iern.

   Dziat 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska

   Na gospodarke sciekowa i ochrone wod zaplanowano:

   Zadania inwestvcvine:
1. Modernizacja oczyszczaini 6ciek6w w Bartniczce- projekt budowlany (faczna

   planowana warto&c zadania: 1 068142 zf, kwota 1 000 000 zf. zaplanowana
   w WPF na rok 2014)

2. Modernizacja przepompowni 6ciek6w na terenie gminy Bartniczka-projekt
   przebudowy przepompowni

   Rozdziat 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod

   Zadania biez^ce :
   Konserwacja i Utrzymanie oczyszczaini sciekow i przepompowni przy
   zatrudnieniu 2 pracownikow obstugi oczyszczaini.

   Najwyzszq pozycje wydatk6w stanowi:
      - zakup energii elektrycznej                         ^

       - zakup materiatow w celu usuniecia awarii w oczyszczaini
       sciekow oraz biezacego utrzymania oczyszczaini
      - rozne optaty i sktadki (zwiazane z wprowadzeniem

   zanieczyszczeri do srodowiska i wywozem szkta i plastikow)
     - ustugi remontowe

   - zakup ustug pozostatych,
   - na ptace i sktadki od nich naliczane
   - podatek od towarow i ustug VAT
   - pozostate wydatki zwiazane z obstugq dziatu

   Rozdziat 90002 Gospodarka odpadami

635 025.59 zt. ti,

481 325,59 zt.

103 142,00 zt.
 68 142,00 zt.

 35 000,00 zt.

4,6 % wydatk6w
    oc(6lem.

3781zt.

140 000,00 zt.
 20 000,00- zt.

 16 000,00 zt.

 20 000,00 zt.
 19 000,00 zt.

106 613,59 zt.
 40 000,00 zt.
 16 570,00 zt.

 12 000,00 zl

2,7 % wydatk6w
    ogdtem.

Ustuga przygotowania Gminy do zadania gospodarowania odpadami 12 000,00 zt. 0,1 % wydatk6w
    og6tem.

Rozdziat 90015 Oswietlenie ulic. placow i drog na wydatki
rozdziatu zapianowano

Wydatki hiezace zaplanowano na:
 - oswietlenie uliczne - zakup energii elektrycznej
 wtym:
 - konserwacja urzadzeri oswietleniowych:

Rozdziat 90095 Pozostate dziatalnosc

Wydatki na opieke nad bezdomnymi psami

Dziat 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Wydatki inwestycyjne:

134000,00 zt

 71 000,00 zt.

 63 000,00 zt.

  7 700,00 zl

  7 700,00 zt.

513300.57 zUi.

103 699,20 zt
    ' f

1 % wydatk6w
  og6tem.

3J, % wydatk6w
    og6frem.
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1. Ocieplenie scian zewnetrznych i renowacja pokrycia dachu Swietlicy wiejskiej
    w Starych Swierczynach - zadanie wspotfinansowane ze 6rodk6w Unii
    Europejskiej

2. Budowa Swietlicy w Bartniczce - w 2013 r. do realizacji projekt.

73 699,20 zt.

30 000,00 zt.

   Wwydatkach biezacycn zaplanowano rowniez zadania:

   Wyposazenie swietlicy w Radoszkach- zadanie wsp6tfinansowane ze
   srodk6w Unii Europejskiej; "Odnowa i rozwoj wsi" dziatanie 413 "Wdrazanie

1) lokalnych strategii rozwoju"
   Wyposazenie swietlicy w Nowych Swierczynach- zadanie wspotfinansowane
   ze srodk6w Unii Europejskiej;"0dnowa i rozw6j wsi" dziafanie 413

2) "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju"
   Wyposazenie swietlicy w Starych Swierczynach- zadanie wspoffinansowane
   ze srodk6w Unii Europejskiej; "Odnowa i rozw6j wsi" dziafanie 413

3) "Wdrazanie lokalnych strategii rozwoju"
   Ogofem:
   Pozostate wvdatki biezace:

   Na utrzvmanie swietlic
    - energia elektryczna
    - biezace funkcjonowanie lokali (wegiel, ubezpieczenie bud., drobne

   remonty):
    - remont swietlicy w Nowych Swierczynach

 55 348,99 zt.

 26 708,40 zt.

 18 007,20 zt.

100 064,59 zt.

97 960,73 zf.
17 500,00 zt.
60 460,73 zt.

20 000,00 zt.

Na biezaca dziatalnosc kulturalna
 - organizacja imprez okolicznosciowych, festynow na terenie gminy,

w tym turniej sotectw, uroczystosci patriotyczne, konkursy, dyplomy,
przeglady, broszura o dziatalnosci OSP oraz KGW

 - dotacje celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadan zleconych

  - Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy promujacej lokalne
walory  -  Swieto  Miodu  w  Gminie  Bartniczka-  zadanie
wspotfinansowane ze srodkow Unii Europejskiej (18 350 zt.)
 - zakup ustug pozostatych

Dotacie podmiotowa z budzetu dia Instytucji Kulturyw kwocie:

81 016,05 zt.
32 000,00 zt.

  4 000,00 zt.

 37 619,55 zt.

  7 396,50 zt.

130 560,00 zt.

Dziat 926 Kultura Fizvczna i Sport

Rozdziat 92601 - Obiekty sportowe

Najbardziej istotnq pozycje wydatk6w stanowi:
 - zakup energii elektrycznej:

 - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane:
 - zakup materiatow i wyposazenia kompleksu
 - ustugi pozostate
 - ustugi remontowe i konserwacyjne
 - pozostate wydatki zwiazane z obstuga. dziatu:

Plan        107 657.22 zt. t[

               95 657.22 zt. tj.

               23 000,00 zt.
               39102,22 zt.

                5 000,00 zt.
                7 980,00 zt.

               17 000,00 zt.
                3 575,00 zt.

0.8 % wydatk6w
   oa6tem.

0.7 "A wydatk6w
   og61em.

Rozdziat 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje sie zabezpieczenie wydatk6w na organizacje zawodow
sportowych, imprez wedkarskich, strzeleckich, turniejow tenisowych,
pitki recznej i noznej itp. wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych.

12 000 00 Zt t|          OJ.% wydatk6w
        '       @            ogotem.
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 Budzet zamyka sie nadwyzka.w wysokosci:

Zadtuzenie gminy na koniec 2012 r. wyniesie

wtym:

 1) pozyczka Nr PT10013/OAwnc z Wojewodzkiego Funduszu

Ochrony Srodowiska na realizacje zadania roku 2010 w kwocie 206

626,86 zt;

2)   kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Srodowiska Oddziat w

Toruniu Nr umowy 538/03/2009/1304/F/INW na realizacje zadan

inwestycyjnych roku 2009 (drogi gminne) w kwocie 2 400.000,00 zt

3) pozyczka z WFOSiGW w kwocie 200 000,00 zt na zakup

samochodu pozarniczego dia OSP Grazawy

Rozliczenie stanu zadtuzenia na koniec 2013 r.:

  Zadtuzenie na koniec 2012 r,

PIanowane sptaty w 2013 r.

Planowane umorzenie pozyczki w 2013 r.             "A

  Zadtuzenie na koniec 2013 r.

Sporzadzil:

E. Mowinska-Siuda

  125 000,00 zt.

1 400 926,86 zt.

   67 626,86 zt.

1 200 000,00 zt.

  133300,00 zt.

1 400 926,86 zt.
  715000,00 zt.
   62100,00 zt.

  623 826,86 zt tj,       4'43 % l:>udzetu-
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