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Komentarz do Budzetu

Gminv Bartniczka na rok 2009

Budzet Gminy Bartniczka na rok 2009 przygotowano w oparciu o art. 179,180 i
184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (tj. Dz U. Nr 249,
poz. 2104 z pózno zm.), Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006
r. w sprawie szczególowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i
rozchodów oraz srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych (Dz. U. Nr
107, poz. 726 z pózno zm.), art. 18 ust 2 pkt 4, pkt 9 lit. "e" ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzadzie gminnym G.t. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 z pózno
zm.) oraz art. 401, 403, 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska G.t. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pózno zm.), art. 19 i 26 ust. 4
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarzadzaniu kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz.
590), a takze art. 2 i 18 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 o bibliotekach (Dz. U. 85
poz. 539).

Dochody ogólem
dochody majatkowe
dochody biezace

10.800.414,00 zl

10.800.414,00 zl

Zródla dochodów biezacych:
- wplywy z podatków lokalnych i oplat lokalnych
- udzialy we wplywach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i osób prawnych
- subwencja ogólna
- dotacje z budzetu panstwa i z budzetów innych
jst na realizacje zadan biezacych

- srodki na zadania biezace pozyskiwane z innych
zródel, w tym z Unii Europejskiej

1.457.785,00 zl

1.230.000,00 zl
5.877.715,00 zl

2.149.642,00 zl

85.272,00 zl
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I.Wplywy z podatków lokalnych i oplat lokalnych 1.457.785,00 zl
tj 13,5 % dochodów budzetowych
w tym: - Podatek od nieruchomosci 510.000,00 zl

- Podatek rolny 320.000,00 zl
- Podatek lesny 25.000,00 zl
- Podatek od Sr. transport. 62.000,00 zl
- Podatek od spadków i darowizn 3.300,00 zl
- Podatek od czynnosci cywilno pr. 41.000,00 zl
- Podatek z karty podatkowej 500,00 zl

- Wplywy za sprzedaz wody 210.000,00 zl
- Wplywy za oczyszczanie scieków 150.000,00 zl



- Wplywy z róznych oplat
- Wplywy z oplaty skarbowej
- Wplywy z oplat za zezwolenie

na sprzedaz alkoholu
- Wplywy z czynszów lokali
- wplywy z odsetek

6.500,00 zl
15.000,00 zl

46.000,00 zl
51.700,00 zl
16.785,00 zl

2. Udzialy we wplywach z podatku dochodowego
od osób fizycznych i osób prawnych 1.230.000,00 zl tj 11,4% dochodów
w tym: od osób fizycznych 1.225.920,00 zl

od osób prawnych 4.080,00 zl

3. Subwencja ogólna 5.877.715,00 zl tj. 54,4 Oh dochodów budzetowych,
w tym:- czesc oswiatowa subwencji - 3.803.828,00 zl

- czesc wyrównawcza subwencji ogólnej 2.073.887,00 zl
z tego: kwota podstawowa - 1.595.994,00 zl

kwota uzupelniajaca - 477.893,00 zl
ujeto na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr ST3-4820/21/2008
z dnia 10 pazdziernika 2008 r.

4. Dotacje z budzetu panstwa i z budzetów innych jst na realizacje zadan
biezacych - 2.149.642,00 zl, co stanowi 19,9 Oh dochodów budzetu.
Przyjeto na podstawie otrzymanych pism, w których poinformowano gmine o
wielkosci dotacji celowych Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy i
Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Toruniu wstepne
wielkosci dochodów budzetu j st oraz dotacj i celowych ,
z tego:
a)Dotacje celowe przeznaczone na realizacje zadan z zakresu administracji

rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie w wysokosci - 1.904.642 zl.
(zalacznik nr 6) w tym:

- Administracja publiczna - 71.300 zl na zatrudnienie 2 pracowników
- Urzedy Naczelnych Organów Wladz Panstwowej i Kontroli - 742 zl

na prowadzenie i aktualizacje rejestru wyborców
- Pomoc spoleczna - 1.832.600 zl, w tym:

• na swiadczenia rodzinne, alimentacyjne i skladki na ubezpieczenia
- 1.774.000 zl.

• skladki zdrowotne -7.600 zl.

• zasilki i pomoc w naturze - 51. 000 zl
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b) Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan
biezacych gmin w wysokosci 245.000 zl
w tym:

- Oswiata i wychowanie

- Pomoc spoleczna

40.000 zl. - na przygotowanie zawodowe
mlodocianych

82.000 zl. - zasilki i pomoc w naturze
59.000 zl. - utrzymanie Osrodka Pomocy

Spolecznej
64.000 zl. - dofinansowanie wieloletniego planu

"Pomoc panstwa w zakresie
dozywiania

~

5. Srodki na zadania biezace pozyskane z innych zródel, w tym z Unii Europej skiej
- 85.272 zl. tj.0,8% dochodów budzetujst.

Wydatki stanowi~ kwote 13.150.604 zl

w tym: wydatki majatkowe
wydatki biezace

3.407.000,00 zl tj 25,9 %
9.743.604,00 zl tj 74,1 %

Wydatki majatkowe - inwestycyjne przedstawiono w zalaczniku nr 3 i 4, które
wykazane sa w dziale: Rolnictwo i Lowiectwo, Transport i Lacznosc,
Administracja Publiczna, Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciwpozarowa.

Wzrost wynagrodzen plac w oswiacie w 2009 roku w stosunku do 2008 1'. wynosi
srednio 6,67%.

r'-.
Wydatki biezace ujmuja:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen
- dotacje
- wydatki na obsluge dlugu j st

4.662.085,82 zl
414.500,00 zl

24.000 zl

Charakterystyka wydatków w poszcze2ólnych dzialach:

Dzial 010 Rolnictwo i Lowiectwo - plan 49.000,00 zl
Zaplanowane srodki na realizacje nastepujacych zadan inwestycyjnych w
wysokosci - 42.000,00 zl.:
1.Rozbudowa sieci wodociagowej w Sarninie - 2.000 zl
2.*Rozbudowa sieci wodociagowej w kierunku Igliczyzny - 18.000 zl
3. Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Laszewo (w kierunku Lak)

- 22.000 zl

Zadania biezace:
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1.006.000 zl.

245.023,58 zl.

I

I

I

....

Wplaty gmin na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano w wysokosci 2 % kasowego
wykonania podatku rolnego co stanowi kwote 7.000 zl.

Dzial 020 Lesnictwo
Z uzyskanych wplywów na dzierzawy obwodów lowieckich, zaplanowano zakup
materialu zadrzewieniowego w kwocie 1.200zl

Dzial 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w enen!ie elektryczn~, gaz i wode-plan
304.130 zl
W ramach rozdzialu dostarczanie wody zaplanowano na utrzymanie
konserwacje hydrofOll1i Radoszki i Grazawy przy zatrudnieniu 4 pracowników.
Najbardziej istotna pozycje wydatków stanowi:

- zakup energii elektrycznej - 87.000 zl,
- zakup materialów w celu usuniecia awarii na liniach wodociagowych oraz

obsluga tego dzialu - 14.000 zl,
- rózne oplaty i skladki (zwiazane z poborem wód gruntowych) - 10.000 zl,
- zakup uslug pozostalych - 8.200 zl zwiazane z oplata srodowiskowa.
- place i pochodne 162.630 zl ,
- zakup uslug remontowych - 5000 zl. na oplaty przy usuwaniu awaru

przepompowni wody,
- podatek od towarów i uslug VAT - 5.000 zl,
- pozostale wydatki zwiazane z obsluga dzialu - 12.300 zl.

Dzial 600 Transport i L~cznosc - plan 3.619.560 zl

Zaplanowano realizacje nastepujacych zadan inwestycyjnych o lacznej watiosci
3.305.000 zl.:
l. Budowa chodników na terenie gminy - 50.000 zl

w miejscowosciach: Komorowo, Jastrzebie, Zdroje, Radoszki
2. Wykonanie placu zabaw w Gutowie - 45.000 zl.
3. Przebudowa dróg gminnych za kwote - 3.210.000 zl. w nastepujacych

miejscowosciach:
Jastrzebie - Laszewo
Jastrzebie - Gortatowo

Na przebudowe nizej wymienionych dróg planuje sie laczna kwote 1.958.976,42 zl.
Komorowo - Golkówko

Jastrzebie (w kierunku Skrobacji)
Jastrzebie- Igliczyzna
Nowe Swierczyny
Sokolowo

Swierczyny Stare
Swierczyny- Belford
Koziary - Swierczynki

4

~

~



-

~

.~

Laszewo (Gassa)
Grazawy (pod las)
Grazawy (do cmentarza)
Radoszki (przy kosciele)
Bartniczka (5 ulic)

Zadania biezace - 314.560 zl
1. Remonty biezace dróg i zakup kamienia - 70.000 zl
2. Zakup paliwa i czesci do sprzetu drogowego - 60.000 zl
3. Koszt utrzymania pracowników zatrudnionych sezonowo, finansowany

przez Powiatowy Urzad Pracy - 12.080 zl
4. Odsniezanie - 18.180 zl,
5. Remonty sprzetu drogowego - 10.000 zl.
6. Place i pochodne 127.500 zl. dla 3 pracowników w tym: skladki na

PFRON - 15.000 zl

7. Rózne oplaty i skladki 1.800 zl

Dzial 700 Gospodarka Mieszkaniowa - plan 15.000 zl
Z uzyskanych wplywów za czynsze mieszkan w kwocie 50.500 zl. planuje sie
przeznaczyc kwote 15.000 zl na przeprowadzenie drobnych remontów i
konserwacje obiektów mieszkalnych, oplaty za uslugi administracyjne i
ubezpieczenie budynków.

Dzial 710 Dzialalnosc Uslugowa - plan 30.000 zl
Opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w kwocie 30.000 zl,
zwiazane jest to z planami zagospodarowania przestrzennego oraz podzialami
nieruchomosci dotyczacymi wykupu gruntów .

Dzial 750 Administracja Publiczna - plan 1.080.000 zl
I.Na zadania inwestycyjne - zakup kserokopiarki - 10.000 zl
2. Srodki wlasne przeznaczone na biezaca dzialalnosc urzedu - 908.700 zl

- na place i pochodne - 664.800 zl
- na biezace utrzymanie - 207.900 zl
- wydanie publikacji promujacej gmine - 15.000 zl
- wydatki zwiazane z funkcja soltysów - 21.000 zl

W wynagrodzeniach ujeto 4 nagrody jubileuszowe.
4. Wydatki na obsluge rady gminy - 90.000 zl
5. Srodki na zadania zlecone z zalaesu administracji rzadowej, otrzymane z
budzetu Wojewody wykonywane przez pracowników urzedu - 71.300 zl
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Dzial 751 Urzedy Naczelnych On!anów Wladzy Panstwowej, Kontroli i
Ochrony Panstwa oraz S~downictwa - plan 742 zl
Finansowane przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka w Toruniu
na prowadzenie i aktualizacje stalego rejestru wyborców - 742 zl

Dzial 754 Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciwpozarowa - plan
106.000 zl

W ramach zadan inwestycyjnych przeznacza sie 50.000 zl. jako wspólfinansowanie
w zakupie samochodu do akcji ratowniczo-gasniczej dla Komendy Powiatowej
Panstwowej Strazy Pozarnej w Brodnicy, której teren dzialania obejmuje Gmine
Bartniczka.

Na wydatki biezace planuje sie kwote 56.000 zl.
Gmina utrzymuje 5 jednostek OSP w tym 1 konserwatora sprzetu oraz wozów
bojowych i obiektów .
Wyodrebniono srodki z podzialem na jednostki:

Grazawy

Place 9.622
13-ka 813
ZUS iFP 2.117

Materialy 4.000
Energia el. 6.400
Pozost.wyd. 2.000
Delegacje 270
Rózne oplaty 2.400
Fundusz Socj. 950
Udzial w akcjach
za 2007 rok 4.000
Podliczenie 32.572

Zakup kalendarzy

Dzial 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadai~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem 
plan 4.400 zl
Na zadania zwiazane z drukiem deklaracji formularzy podatkowych oraz uslug
pocztowych zwiazanych z poborem podatków - 4.400 zl

~

Dzial 757 Obslu2a Dlu2U Publiczne20 - plan 24.000 zl
Na splate odsetek od zaciagnietych pozyczek na finansowanie inwestycji, które juz
zakonczono - 24.000 zl
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Dzial 758 Rózne Rozliczenia - plan 141. 922 zl
l) Zgodnie z art. 173 pkt 4 ustawy o finansach publicznych utworzono rezerwe

ogólna stanowiaca l % wydatków budzetu tj. 130.087 zl,

2) Na zarzadzanie kryzysowe utworzono rezerwe w wysokosci do 1% biezacych
wydatków tj 11.835 zl zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy ,,0 zarzadzaniu
kryzysowym"(Dz. U Nr 89 poz 590 z pózno zm.).

Dzial 801 Oswiata i Wychowanie - plan 4.701.738 zl
Planowane srodki przewiduje sie na realizacje nastepujacych wydatków:
1) Szkoly podstawowe - 2.590.350 zl

w tym: - na place i pochodne - 1.954.150 zl
- na biezace utrzymanie - 336.200 zl
- dotacja dla niepublicznej szkoly podstawowej wGrazawach

~ o uprawnieniach szkól publicznych, w której realizowany jest
obowiazek nauki - 300.000 zl

Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze 30,06 etatu, 2 pracowników administracji, 9
pracowników obslugi.
Planowane wydatki z podzialem na poszczególne szkoly:

a) Szkola Podstawowa w Radoszkach - 1.154.697 zl
w tym: - na place i pochodne - 940.577 zl

- na biezace utrzymanie - 214.120 zl
Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze 14,39 etatu, l pracownika administracji,
obsluge na 4,5 etatu. Do szkoly uczeszcza 163 uczniów.
b) Filia Laszewo - 327.300 zl

w tym: - na place i pochodne - 290.960 zl
. - na biezace utrzymanie - 36.340 zl

Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze 4,33 etatu, l pracownika obslugi oraz l
.~ palacza w sezonie grzewczy. Do szkoly uczeszcza 22 uczniów.

c) Szkola Podstawowa w Nowych Swierczynach - 808.353 zl
w tym: - na place i pochodne - 722.613 zl

- na biezace utrzymanie - 85.740 zl
Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze 11,34 etatu, l pracownika administracji,
obsluge na 3,5 etatu oraz palaczy w sezonie grzewczym na 2,5 etatu. Do szkoly
uczeszcza 119 uczniów.
2) Oddzialy przedszkolne w Szkolach Podstawowych - 242.012 zl

w tym: - na place i pochodne - 213.812 zl
- na biezace utrzymanie - 28.200 zl

Zatrudnia sie 4 nauczycieli, uczeszcza 39 dzieci.
,,0" Radoszki - 51.748 zl

w tym: - place i pochodne - 51.248 zl
- na biezace utrzymanie - 500 zl

Zatrudnia sie l nauczyciela, uczeszcza 7 dzieci.
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"O" Laszewo
w tym: - place i pochodne - 60.167 zl

- na biezace utrzymanie- 500 zl
Zatrudnia sie l nauczyciela, uczeszcza 6 dzieci.
"O" Bartniczka

w tym: - na place i pochodne - 51.506 zl
- na biezace utrzymanie - 26.700 zl

Zatrudnia sie 1 nauczyciela, uczeszcza 12 dzieci.

- 60.667 zl

- 78.206 zl

:o

- 51.391 zl

- 1.346.499 zl

- 276.500 zl
- 19.690 zl

na wynagrodzenia

--

"O" Nowe Swierczyny
w tym: - na place i pochodne - 50.891 zl

- na biezace utrzymanie - 500 zl
Zatrudnia sie 1 nauczyciela, uczeszcza 14 dzieci.

3) Gimnazja
w tym: - na place i pochodne - 1.214.923 zl

- na biezace wydatki - 131.576 zl
Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze 18,77 etatu, 1 pracownika administracj i, 6
pracowników obslugi oraz 3 palaczy w sezonie grzewczym. Do szkoly uczeszcza
203 uczniów.

4) Dowozenie uczniów do szkól
5) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

tj 1% planowanych rocznych srodków przeznaczonych
osobowe nauczycieli dla:

- Szkoly Podstawowe 11.272 zl
- Oddzialy "O" 1.452 zl
- Gimnazja 6.966 zl

6) Pozostala dzialalnosc - 226.687 zl
w tym: - odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych - 30.700 zl

- na przygotowanie zawodowe mlodocianych pracowników - 40.000 zl
- place i pochodne Wydzialu Oswiaty, Kultury i Sportu - 153.241 zl
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli - 5.906 zl

Dla nauczycieli zaplanowano podwyzke wynagrodzen dwa razy po 5%: od l
stycznia i od l wrzesnia 2009 r., dodatki mieszkaniowe oraz 3 nagrody
jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne. Dla obslugi i administracji zaplanowano 5%
podwyzki oraz l odprawe emerytalna. Wydatek na oswiate stanowi 43,5 %
budzetu.

Dzial 851 Ochrona Zdrowia - plan 46.000 zl
Vifplanie ujeto wydatki na:

- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych
- 39.000 zl,

- przeciwdzialanie narkomanii - 7.000 zl.
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108.000 zl.

- 20.000 zl,
- 263.360 zl.

- 7.600 zl
- 174.000 zl

l.

'-

r-,

r-,

Srodki finansowe na realizacje programu pochodza w calosci z oplat za
wydawanie zezwolen na sprzedaz napojów alkoholowych.

Dzial 852 Pomoc Spoleczna - plan 2.364.260 zl

Zadania z zakresu opieki spolecznej realizowane sa przez Gminny Osrodek
Pomocy Spolecznej, który zatrudnia 8 osób (w tym 4 opiekunki domowe).
GOPS realizuje zadania wlasne i zlecone:
- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie - 1.832.600 zl
- zadania wlasne dofinansowywane z dotacji 205.000 zl
- zadania wlasne finansowane ze srodków wlasnych gminy - 326.660 zl

Planowane srodki przewiduje sie na realizacje nastepujacych wydatków:
- swiadczenia rodzinne - 1.778.500 zl

w tym na:
- na place i pochodne - 52.016 zl
- na biezace utrzymanie - 4.184 zl
- swiadczenia spoleczne -1.708.600 zl
- skladki ZUS od swiadczen - 13.700 zl

- skladki na ubezpieczenia zdrowotne
- zasilki i pomoc w naturze

w tym: - realizacja Strategii Rozwiazywania Problemów
Spolecznych w Gminie - 20.000 zl

- swiadczenia spoleczne - 133.000 zl
- pobyt DPS 1 osoby - 21.000 zl

- dodatki mieszkaniowe

- Utrzymanie Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej
w tym:

- place i pochodne - 236.350 zl
- biezace utrzymanie - 27.010 zl

Dozywianie uczniów
w tym:
- pomoc panstwa w zakresie dozywiania - 64.000 zl

z wlasnych srodków gminy przeznacza sie kwote - 44.000 zl
Wyodrebnia sie srodki na prace spoleczno uzyteczne - 8.000 zl.

.
Dzial 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej - plan 94.652 zl.

Dzial ten dotyczy projektu unijnego w GOPS.
'*

Zadanie dotyczy realizacji przez Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej projektu

systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

wspólfinansowanego ze srodków Europejskiego Funduszu Spolecznego w
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wysokosci 85.272 zl. oraz srodków wlasnych w wysokosci 9.380 zl.. Wydatki te sa

analizowane sukcesywnie przez udzielajacego dotacje rozwojowa - Regionalny

Osrodek Polityki Spolecznej w Toruniu.

W planie wydatków przeznacza sie na:
wynagrodzenia, pochodne, ZFS S 5O .181 zl
zakup uslug 22.929 zl
zakup materialów i wyposazenia 8.162 zl
szkolenia pracowników, podróze sluzbowe 4.000 zl
swiadczenia spoleczne 9.380 zl

Dzial 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska -plan 364.300 zl

Na gospodarke sciekowa i ochrone wód zaplanowano 274.300 zl

Zadania biezace :
Konserwacja i utrzymanie oczyszczalni scieków i 21 przepompowni przy
zatrudnieniu 2 pracowników obslugi oczyszczalni.
Najwyzsza pozycje wydatków stanowi:

- zakup energii elektrycznej - 98.000 zl
- zakup materialów w celu usuniecia awarii w oczyszczalni scieków

- 10.000 zl

- rózne oplaty i skladki (zwiazane z wprowadzeniem zanieczyszczen
do srodowiska i wywozem szkla i plastików) - 11.000 zl.

- uslugi remontowe - 12.000 zl.
- zakup uslug pozostalych - 15.000 zl zwiazane z oplata za uslugi

przy usuwaniu awarii i badaniem scieków,
- place i pochodne -110.200 zl
- podatek od towarów i uslug VAT - 8.000 zl.
- pozostale wydatki zwiazane z obsluga dzialu - 9.000 zl.

Oswietlenie ulic, placów i dróg zaplanowano - 90.000 zl

~
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Wydatki biezace zaplanowano na:
- oswietlenie uliczne - zakup energii elektrycznej
w tym: program oszczednosciowy 22.765,44 zl.

-konserwacja urzadzen oswietleniowych

- 76.000 zl.

- 14.000 zl

..

'OC Dzial 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - plan 191.700 zl
Na utrzymanie swietlic - 77.200 zl
Biezace funkcjonowanie lokali 25.000 zl (energia elektryczna, wegiel,
ubezpieczenie bud., drobne remonty):
- remont w budynku swietlicy Nowe Swierczyny 20.000 zl,
- organizacje imprez okolicznosciowych, festynów na terenie gminy 29.200 zl,
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dofinansowanie do przeprowadzenia festynu orgamzowanego przez
stowarzyszenie parafialne - 3.000 zl

Dotacje podmiotowa z budzetu dla Instytucji Kultury w kwocie - 114.500 zl

W ramach dotacji planuje sie remont pomieszczenia biblioteki w Bartniczce na
kwote - 10 000 zl.

Dzial 926 Kultura Fizyczna i Sport - plan 12.000,00 zl
Planuje sie zabezpieczenie wydatków na organizacje zawodów sportowych, imprez
wedkarskich, strzeleckich, turniejów tenisowych, pilki recznej i noznej itp. wsród
dzieci, mlodziezy i doroslych - 12.000 zl.

Budzet zamyka sie deficytem w kwocie - 2.350.190 zl. Zródlem pokrycia deficytu
oraz splaty pozyczek jest nadwyzka z lat ubieglych oraz kredyty w calosci
przeznaczone na budowe dróg.
Zadluzenie gminy na koniec 2008 r. wynosi 130.904,54 zl
W tym:
1) pozyczka Nr PT04013/0W/kk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Srodowiska na budowe kanalizacji w miejscowosciach Swierczyny Stare i
Swierczyny Nowe w kwocie 123.347,97 zl; do splaty w 2009 1'. - 82.200 zl.

2) pozyczka Nr Pt 04020/0W-kk z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Srodowiska na budowe kanalizacji w miejscowosci Gutowo w kwocie 7.556,57
zl.; do splaty w 2009 r. - 7.556,57 zl,

Rozliczenie stanu zadluzenia na koniec 2009 r. :

Zadluzenie na koniec 2008 1'.

Splata pozyczek w roku 2009 (Zalacznik Nr 5)
Kwota planowanego kredytu do podjecia w 2009 r.
Zadluzenie na koniec 2009 r.
co stanowi 22,6 % budzetu.

Odrebnapozycje budzetu stanowi:
~

Gminny Fundusz Ochrony Srodowiska
Stan srodków na koniec roku 2008 to kwota

Przychody w roku 2009 stanowia kwote
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130.904,54 zl.
89.756,57 zl.

- 2.400.000,00 zl.
- 2.441.147,97 zl.

20.590,94 zl
+ 14.409,06 zl



z kar za niewlasciwe korzystanie ze srodowiska
wymierzonych na podstawie ustawy oraz odsetek
od srodków na koncie.
Laczna kwota wynosi
Wydatki w roku 2009:
dotacje na inwestycje zwiazane z ochrona
srodowiska i gospodarki wodnej :
1.Dotacja na oczyszczalnie przyzagrodowe

Pozostalosc funduszu na 31.12.2009 r.

Sporzadzil:
E. Mówinska-Siuda

J

~
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35.000,00 zl

- 15.000,00 zl

20.000,00 zl.

PRZE~.~ DNICZACY
RlI/liy GMINY

~r.(}~U!szek 'Walcz<fk


