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In formacja

z wykonania budzetu gminy za 2006 rok.

Budzet gminy zostal uchwalony przez Rade Gminy 28 marca 2006 r.
uchwala Nr XXVI/121/06 .
Przyj eto: dochody w wysokosci 8.583.242 zl

wydatki w wysokosci 8.710.698 zl
w tym: deficyt budzetu w kwocie 127.456 zl
Budzet zwiekszano izmniej szano trzynasto krotnie,
Uchwalami Rady Gminy:
Nr XXVII/129/06 w dniu 20.04.2006 1'.
Nr XXVIII/130/06 w dniu 28.06.2006 1'.
Nr XXIX/136/06 w dniu 14.09.20061'.
Nr XXX/138/06 w dniu 25.10.20061'.
Nr II/9/06 w dniu 06.12.2006 1'.
Nr III/11/06 w dniu 28.12.2006 r.

ZarzadzenieITI Wójta:
Nr 3/06 w dniu 30.03.2006 1'.
Nr 5/06 w dniu 11.05.2006 r.
Nr 6/06 w dniu 31.05.2006 r.
Nr 12/06 w dniu 21.08.2006 1'.
Nr 15/06 w dniu 29.09.2006 1'.
Nr 17/06 w dniu 10.11.2006 r.
Nr 20/06 w dniu 18.12.2006 r.

Ogólem zwiekszono dochody i wydatki o kwote 878.891 zl
Po dokonaniu zmian ustalono plan budzetu w kwocie:
dochody 9.462.133 zl ,
wydatki 9.589.589 zl
Wykonanie budzetu przedstawia sie nastepujaco:
- dochody 9.496.575,80 zl to jest 100,36% planu

; wy·datki 9.400.961,56 zl "" 98,03% planu
- "ryliczono nadwyzke budzetowa - 95.614,24 zl
z tytulu przekroczenia planu w dochodach o 0,36 % i nizszego wykonania
planu wydatków o 1,97 0/0.
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Szczeeólowe omówienie wykonania budzetu

Dochody
Zródla pochodzenia dochodów Plan Wykonanie %
1. Dochody wlasne 2.344.730,00 2.472.851,19
2. Dotacje celowe 2.390.914,00 2.390.088,61
3. Subwencja ogólna 4.633.636,00 4.633.636,00
4.Srodki pochodzace

funduszy strukturalnych UE 92.853,00

Podliczenie 9.462.133,00
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105,46
99,96

100,00
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Dochody wlasne stanowia 26,0 % dochodów ogólem.

Wykonanie przedstawia sie nastepulaco:

Lp. Okreslenie

PlanWykonanie%

~
l.Wplywy za wode i oczyszczanie scieków

300.000308.470,80102,8
2.Wplaty ludnosci jako udzial w budowie wodociagu i kanalizacji oraz

6.00016.150,00269,2
zakonczone w latach wczesniejszych 3.Wplywy za obwody lowieckie

1.000954,8195,5
4.Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan gminy z róznych zródel:Polisa "Zycie" -

3.000,00 zl
KW OSP

-6.299,44 zl'

GR Komorowo -
2.250,00 zl

Kólka Rolnicze - 183.000,00 zl

200.549200.549,44100,0
5.Wplywy z mienia gmin.i wieczystego

5.0003.680,2373,6
uzytkowania oraz wykup gruntu 6.Wplywy z czynszów

44.40041.947,4394,5
~

7.Wplywy z uslug opiekunek 1.6004.055,75253,5
8.Udzialy we wplywach z podatku od osób fizycznych

896.971928.259,00103,5
9.Udzialy we wplywach z podatku od osób prawnych

3.6646.065,60165,5
l O.Podatek rolny

280.000268.669,7495,9
11.Podatek lesny

20.50024.936,82121,6
12.Podatek od nieruchomosci

430.000484.830,78112,7
13.Podatek od srodków transportowych

55.00060.733, l O110,4
l$.Podatek w form. karty podatkowej

2.0000,000,0
15.Podatek od spadków i darowizn

1.00010.747,701074,0
16.Podatek od psów

10010,0010,0
17.0dsetki od nietenninowych platnosci

3.400997,8029,3
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18.Oplata skarbowa

•
10.000 12.347,10123,4

19.Podatek od czynnosci cywilno-praw.

3 1.00023.308,7075,2
:-

20.Wplywy z oplat za zezwolenie na 40.00041.764,09104,4

sprzedaz alkoholu 21.0dsetki od srodków na rachunkach
8.39615.367,11183,0

22.Wplywy róznych dochodów

3.15015.769,88500,6
w tym: wplaty za rozmowy telefoniczne

- 2.061,30
"

za sprzedaz samochodu OSP N.Siwerczyny -1.220,00

"
z tytulu rozliczenia budowy

dodatkowych punktów oswietlenia ulicznego
-12.488,58

23.Wplywy z oplaty admin.za czynnosci urzedowe

1.0003.235,21323,5
Podliczenie

2.344.7302.472.851,19105,4

,~
2.Dotacje celowe - stanowia 25,2 % dochodów ogólem

Na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej

....

PlanWykonanie%

1.Na zwalczanie skutków suszy

77.44177.440,61100,0
2.Na utrzymanie administracji

52.50052.500,00100,0
3.Swiadczenia rodzinne

1.507.4001.507.350,0099,9
4.Prowadzenie rejestru wyborców

718718,00100,0
5.Wybory do Rad Gmin i Wójtów

11.05211.052,00100,0
6.Na ubezpieczenia zdrowotne

4.3004.199,0097,6
7.Zasilki i pomoc w naturze

34.74534.211,0098,4
8.Pomoc gospodarstwom rolnym w zlagodzeniu skutków suszy

180.148180.008,0099,9
,r---,

Podliczenie: 1.868.3041.867.478,6199,9

Dotacje na zadania wlasne
9. Wyprawki szkolne

2.8342.834,00100,0
10.Dofinansowanie pracodawcom do kosztów przygotowania zawod. 47.092

47.092,00100,0
11.Zasilki i pomoc w naturze

144.571144.571,00100,0
12.Utrzymanie Osrodka Pomocy

61.40061.400,00100,0
13.Na dozywianie

75.00075.000,00100,0
J4.Na pomoc materialna uczniom

191.713191.713,00100,0
Podliczenie

522.610522,610,00100,0

Ogólem dotacie celowe

2.390.9142.390.088,6199,9
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4. Subwencja o2ólna-4.633.636 stanowi
- czesc wyrównawcza - 1.483.521
z tego: podstawowa 1.146.339

uzupelniajaca 337.182
- czesc oswiatowa - 3.150.115

3o;~-;; i;)1

48~8% budzetu ogólem.
1.483.521 100,0
1.146.339

337.182
3.150.115 100,0

3.351,49 zl
9.299,40 zl

15 ,00zl

5. Srodki pochodzace z funduszy strukturalnych UE
pod nazwa "Restrukturyzacja i modernizacja sektora zywnosciowego
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006". Nazwa projektu
"Remont i modernizacja budynku swietlicy wGrazawach - punkt
informacyjno-doradczy dla rolników. Plan 92.853 zl, zadanie
wykonano i rozliczono zgodnie z umowa. Oczekuje sie wplywu
dofinansowania w 2007 1'.

~

Wykonanie budzetu gminy zanizono z tytulu obnizenia górnych
stawek podatków w kwocie: 346.440,00 - 3,60/0budzetu.
z tego: w podatku rolnym 6.562,00

w podatku od nieruchomosci 339.878,00

Skutki udzielonych ulg, odroczen, umorzen, zwolnien w podatkach
stanowia kwote 12.665,89 zl
dotyczyly: podatku rolnego

=" = od nieruchomosci
= = lesnym"

r- Istotny wplyw na wykonanie dochodów malq nieterminowe platnosci
zobowiazan podatkowych- zaleglosci

..

Zaleglosci na koniec 2005 r.
1. za pobór wody i oczyszczanie

scieków 41.202

3. w podatku rolnym 18.414
4.w podatku od nieruchomosci 18.810
5. w podatku od srodków transp0l1. 6.049
",6.w podatku lesnym 197
7. za czynsze i wieczyste uzytkowanie 1.099

Podliczenie 89.839

Stanowia 0,9 % ubytku dochodów budzetowych .

Zaleglosci na koniec 20061'

41.613,43
14.801,32

15.139,42
4.866,00

306,18
6.057,01

82.783,36
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Zaleglosci w oplatach zmalaly w stosunku do roku 2005, niemniej na w/w kwote
duzy wplyw spowodowala dotkliwa susza, co odbilo sie na produkcji roslinnej.

Wystawiono tytuly wykonawcze, jednak na wiekszosc z nich otrzymujemy od
komornika protokoly o niesciagalnosci.
W okresie sprawozdawczym organ podatkowy na podstawie ustawy "Ordynacja
podatkowa" wydal decyzje, które skutkowaly kwota 803.622,11 zl

Wydatki

Zaplanowane w budzecie wydatki w kwocie 9.589.589zl zrealizowano w
wysokosci 9.400.961,56 zl, co stanowi 98,03 0/0, które zrealizowano
nastepuj aco:

Plan

1. Wydatki maj atkowe 897.742
2. Wydatki biezace 8.691.847

Wykonanie
883.918,80

8.517.042,76

%
98,4
98,6

/"-~ ...••..•. I. Wydatki majatkowe-inwestycyjne stanowia 9,4 % budzetu

','- .. - .. ""'" -- - --,-
Lp

N azwa zadania Ogólemz tego:

inwestycyjnego

wydatkiSrodki z budzetuSrodki z funduszywplaty ludnosci
strukturalnych UEPrzylacza wodno- 1.

kanalizacyjne na 161.979,21145.829,21-
16.] 50,00

terenie gminy 2.
Modernizacja stacji

wodociagowej w

13.972,7013.972,70-
-

Radoszkach '"'

Modernizacja.J.

27.077,00
27.077,00

-

przepompowlll w
-

Grazawach 4.
Dokumentacja na -

-

przebudowe stacji
17.995,0017.995,00

wodociag. Grazawy 5.
Dokumentacja na 37.140,6937.750,69

drogi gminne, kladke

--i chodniki
6.

Budowa chodników i352.750.86352.750,86-
-

zatok autobusowych 7.

Oswietlenie we 44.588,4744.588,47-
wsiach

8.
Kapitalne remonty 85.490,5185.490,51-

-

swietlic "f
9.

Remont i moderniz. 141.874,3649.786.,3692.088,00-

budynku swietlicy w GrazawachPodliczenie
883.918,80775.680,8092.088,0016.150,00

~

~

Wvdatk' . 'k , , d el fi
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Efekt rzeczowy
1.Przylacza wodno-kanalizacyjne wykonano na wnioski mieszkanców i radnych
w miejscowosciach:

-Nowe Swierczyny - 22.804,38 zl
-Bartniczka podlaczenie do sieci wodno-kan. - 2.613,34 zl
-Radoszki - 48.337,25 zl

-Sokolowo -palac wymiana istniejacego AC na PCV - 2.782,00 zl
-Bartniczka - montaz przepompowni -17.447,00 zl
( przylacze cisnieniowe w miejsce kolektora grawitacyjnego)

-Bartniczka - osiedle - 67.995,24 zl (OT-80.869,42 zl)
wykonano: siec kanalizacji grawitacyjnej PCV0200-239 mb
i 0 160- 15,5 mb podlaczajac 8 posesji.

2. Modernizacja stacji wodociagowej w Radoszkach - 13.972,70 zl

3. Modernizacja przepompowni scieków PG 2 w Grazawach-27.077,00 zl

4.Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy
gminnej stacji wodociagowej w Grazawach z planowana modernizacja w latach
2008-2010. koszt 17.995 zl

5.Zlecono dokumentacje na drogi gminne, kladke w Bartniczce i chodniki
zlecono wykonawcom:
- Uslugi Projektowe Barbara Lewinska Brodnica
- Uslugi Projektowe W Budownictwie Maciej Michalski Torun
- Zaklad Uslug Inwestycyjnych Danuta i Piotr Iwanus Brodnica
Wydatkowano - 37.140,69 zl.

6. Budowa chodników ulicznych na laczna kwote 352.750,86 zl
polozono 1.652,5 mb w miejscowosciach:
- Bartniczka 371 mb o wartosci 23.428,18 zl
- Radoszki 325 mb" " 24.762,55 zl
- Grazawy 105 mb ,,20.335,48 zl
- Laszewo 93 mb " " rozliczone przy zatoczkach autobusowych
-Swierczynki 117 mb -" -
-Swierczyny St. 564,5 mb" 41.899,13 zl
-Jastrzebie 77mb" " 1.946,00 zl
-Nowe Swierczyny 792,54 zl

Pobudowano 9 zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej Brodnica-
Bartniczka : -Swierczynki I' - 14.002,02 zl

-Swiercznki II - 15.592,43 zl
-Laszewo I - 19.603,77 zl
-Laszewo II - 18.80 l ,27 zl
-Stare Swierczyny I -20.944,74 zl
-Stare Swierczyny II -19.454,60 zl

=-



- Grazawy
- Bminiczka I
- Bartniczka II

- 19.975,28 zl
- 18.742, O 5 zl
- 20.684,06 zl

{~. I' :~

...),_ -" I.

) ,
\~ \o ~ C'!

...

~----

~,

Zakupiono 10 szt wiat autobusowych w ramach kosztów biezacych.
Polozono plyty pod przystanki w Saminie i Jastrzebiu za kwote 1.815,56 zl
na których postawiono wiaty.

-Odprowadzono wody melioracyjne w "Belforcie" - 17.801,04 zl
-Pobudowano przepusty po budowie kanalizacji w miejscowosciach Nowe
i St.Swierczyny - 14.669,45 zl

- Pobudowano kanalizacje deszczowa w St.Swierczynach - 12.182,53 zl

7.Wydatkowano 44.588,47 zl na oswietlenie uliczne w miejscowosciach;
-Golkówko -25.926,78 zl ( 2 odrebne miejsca zasilania)
-Nowe Swierczyny - 5.062,59 zl
-Koziary -7.728,27 zl
-Stare Swierczyny 3.575,36 zl
-Samin - 2.295,47 zl

8.Remonty Swietlic w gminie wydatek 85.490,51 zl podnoszac stan techniczny
budynków i wyglad estetyczny:

-budynek w Starych Swierczynach -22.567,36 zl
wykonano: instalacje elektryczna, zmodernizowano instalacje wodno
kanalizacyjna wyplytkowano pomieszczenia kuchenne, sanitarne i korytarz.
-budynek strazacki w Jastrzebiu \vymiana wiezby dachowej 21.412 zl
-budynek swietlicy wGrazawach 41.511.15 zl wymiana wiezby dachowej .

9.Remont i modernizacja budynku Swietlicy wGrazawach - punkt informacyjny
dla rolników, koszt ogólr~y 141.874,36 zl
w tym: ze srodków funduszy strukturalnych 92.088,00 zl

wlasne gminy - 49.786,36 zl
W ramach modernizacji wymieniono: podlogi i posadzki, okna, drzwi,

instalacje kanalizacyjna, elektryczna i informatyczna, tynki, sufity, wymalowano
pomieszczenia, przygotowano 4 stanowiska komputerowe, wyposazono w meble:
krzesla biurka szafy, regaly.
Obiekt rozliczono i oddano do uzytku 30.10.2006 1'. spelniajac warunki umowy
na dofinansowanie z Urzedu Marszalkowskiego Województwa Kujawsko
Pomorskiego ze srodków fundus~y strukturalnych UE w ramach realizacji
programu" Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturalnego".

"" Wydatki poniesiono, natomiast brakujacy wplyw dofinansowania uzupelniono
kredytem z PKO 0/ Brodnica.
Na realizacje umowy o dQfinansowanie oczekuje sie w 2007 r.

I
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- 100.143 zl
- 62.930 zl
- 101.108 zl
- 32.824 zl

- 124.429 zl
- 113.029zl

- 13.400 zl
- 2.000 zl
- 7.788 zl

- 13.798 zl
- 7.540 zl

- 10.500 zl
- 17.664 zl

- 1.118 zl

-
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II. Wydatki biezace stanowia 90,6 % ogólnej wartosci wydatków budzetowych
Plan 8.691.847 zl, wykonanie 8.517.042,76 zl
Wydatki realizowano w podziale na dzialy, rozdzialy, wg klasyfikacji
budzetowej.

1. Rolnictwo i lowiectwo
wydatki stanowia 10 % ogólnej wartosci wydatków budzetowych;

a) Infrastruktura wodociagowa i sanitarna wsi - plan 549.250 zl, wydatkowano
501.336 zl, plan wydatków zrealizowano w 91,3 %.

W rozdziale rozlicza sie utrzymanie 2 hydrofornii z siecia wodociagowa oraz
oczyszczalnie scieków wraz z 20-toma przepompowniami.
Utrzymanie:
- hydroforni wGrazawach
- hydroforni w Radoszkach
- oczyszczalni scieków
- przepompownI

w tym:
- place i pochodne od wynagrodzen
- wydatek na energie elektryczna
-remont pomp'
- remont mieszacza w oczyszczalni
- materialy remontowe

Zakup wody dla wsi Igliczyzna i Golkówko
Badanie wody, analizy chemiczne
Udzial w utrzymaniu wysypiska smieci
Pojemniki na smieci
Wodomierze

Pozostale wydatki zwiazane z rolnictwem
(w tym wynagrodzenia 3 pracowników) - 114.216 zl
Wykup gruntu, wycena nieruchomosci wraz z usluga geodezyjna w

celu rozbudowy przylaczen wodociagowych i kanalizacyjnych 2.591 zl
Oplaty za korzystanie ze s;:'odowiska - 19.512 zl
Ogrodzenie nieruchomosci gminnej - 4.774 zl
Podatek Vat wyodrebniony w celu rozliczenia miedzy
okresami rozliczeniowymi- faktury dotyczace zakupu energii
elektrycznej oraz materialów niezbednych do usuwania awarii 12618zl

b) Izby Rolnicze - plan 5.750 zl, wydatkowano 5.336 zl - w wysokosci
2% zainkasowanego podatku rolnego.

"l

c) Pozostala dzialalnosc - plan 77.441 zl, wydatkowano 77.441 zl, plan
wydatków zrealizowano w 100 %. Rozdzial obejmuje wydatki

zwiazane ze zwrotem czesci podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej.
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- 9.647 zl
- 36.338 zl.
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2. Transport i la.cznosc
Wydatki stanowia 5,5 % budzetu z 2006 roku, zaplanowano 331.450 zl,
wydatkowano 322.592 zl, realizujac tym samym plan w 97,4 %.

Place i pochodne od wynagrodzen - 89.375 zl
Materialy biurowe, delegacje, ryczalty, badania lekarskie, ubezpieczenia, srodki

czystosci, ekwiwalent za odziez - 11.570 zl
Wplaty na rzecz PFRON
Wydatki zwiazane ze zwalczaniem skutków zimy

Dokonano szeregu napraw dróg. Zakupiono:
- 594 tony szlaki za kwote 20.291 zl.
- 756 ton kamienia o wartosci 50.644 zl.

Wyzej wymienione materialy przeznaczono na biezace remonty dróg gminnych
w miejscowosciach: Jastrzebie, Swierczynki, Laszewo, Grazawy, Gutowo,
Radoszki.

Zakup materialu do remontu dróg asfaltowych - 1.964 zl.
Wynagrodzenia za prace zlecone (remont dróg asfaltowych) - 2.820 zl;
Na utrzymanie sprzetu gminnego wykorzystywanego do napraw dróg wydano
49.543 zl, w tym:

- paliwo (8.499 litrów) - 32.964 zl,
- czesci zamienne - 16.579 zl;

Na naprawe pelikana wydatkowano 2.619 zl.
Aktualizacja mapy, wypis z rejestru gruntów to wydatek na kwote 1.869 zl.
Zakupiono:

-10 wiat przystanków autobusowych, dokonano remontu jednej wiat y
wydatkowano na ten cel 33.808 zl; wiaty rozmieszczono przy trasie drogi
wojewódzkiej oraz w Jastrzebiu i Saminie;

- 25 koszy na smieci - wydatek na kwote 10.006 zl, kosze rozmieszczono
przy wiatach przystanków autobusowych.

Remont: balustrady na moscie Gutowo- Ruda oraz drogi w Radoszkach - na
materialy wydatkowano 2.098 zl.
Do prac na drogach zatrudniano 13 osób w ramach prac publicznych po czesci
refundowanych przez Powiatowy Urzad Pracy w Brodnicy.

3. Gospodarka Mieszkaniowa
Wydatki stanowia 0,5 % ogólnej wartosci wydatków. Na wydatki ZWIazane z
utrzymaniem budynków inieszkalnych zaplanowano 32.000 zl, wydatkowano
31.466 zl, plan wydatków budzetowych zrealizowano w 98,3 %.
Na remont budynku komunalnego w Laszewie i Swierczynkach wydatkowano
6.125 zl. Przeprowadzono równiez remont budynku mieszkalnego w Gutowie na
kwote 14.797 zl (w tym okna - 3.743 zl). Dokonano wymiany okien w budynku
komunalnym - Bachor na kwote 3.648 zl. Remont budynku komunalnego w
Grazawach to wydatek w kwocie 687 zl. Na energie elektryczna (oswietlenie klatek
schodowych w Gutowie) wydatkowano 806 zl. Oplata za zarzadzanie
nieruchomoscia oraz ubezpieczenie budynków to wydatek w kwocie 4.398 zl. Za
uslugi kominiarskie zaplacono 725 zl.
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4. Dzialalnosc uslugowa
Wydatki stanowia 0,3 % calkowitej wartosci wydatków. Plan - 16.200 zl,
wydatkowano - 14.700 zl. Plan zrealizowano w 90,7 %. Wydatki te obejmuja:
wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 13.550 zl oraz uslugi geodezyjne
(podzial dzialki, wyznaczenie granic dzialki) - L 150 zl.

Urzad Wojewódzki
Rada Gminy
Urzad Gminy

5. Administracja Publiczna
Udzial wydatków w budzecie wynosi 14,7
861. 773 zl, plan zrealizowano w 97, l %.
W tym dziale ujete sa nastepujace rozdzialy:

plan
52.500 zl
73.800 zl

761.578 zl

%, plan 887.878 zl, wydatkowano

wykonanie
52.500 zl
69.996 zl

739.277 zl

l •
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Rozdzial "Urzad Wojewódzki" wystepuje z tytulu finansowania utrzymania czesci
etatów pracowników administracji.
W rozdziale" Rada Gminy" poniesiono nastepujace wydatki:

- place i pochodne od wynagrodzen - 34.053 zl
- diety radnych i Przewodniczacego - 26.945 zl
- zakup materialów, rozmowy telefoniczne - 8.998 zl

Rozdzial "Urzad Gminy" obejmuje finansowanie utrzymania obiektu
administracyjnego wraz z zatrudnieniem pracowników.

Istotne pozycje wydatków.to:
- place i pochodne od wynagrodzen - 538.211 zl
- wynagrodzenia za prace zlecone (ulozenie plytek - schody

do UG, inwentaryzacja, odswiezenie sali slubów, oprawa ksiag-
ewidencja ludnosci, oprawa dzienników urzedowych - 8.625 zl

- zakup materialów, w tym: wegla, mialu, mat. biurowych,
prenumerata dzienników urzedowych, prasy - 59.152 zl

- energia elektryczna - 6.665 zl
- remonty biezace (schody, elewacja, okna, parapety w budynku UG) - 33.567 zl

- przesylki pocztowe, nadzór informatyczny, prowizje bankowe,
rozmowy telefoniczne, utrzymanie BIP,wywóz zanieczyszczen 52.048 zl
- ubezpieczenie obiektu i szkolenia pracowników - 4.069 zl
- zakup: komputerów, oprogramowania do komputerów, radia,

ekspresu do kawy, krzesel - 20.268 zl
- prowizja dla soltysów za inkaso zobowiazan podatkowych - 14.409 zl
- skladki - ZGW - 2.263 zl

6. Urzedy Naczelnych On?:anów Wladzy Panstwowej, Kontroli i Ochrony
Prawa oraz S~downictwa
Wydatki stanowia 0,2 % calkowitej wartosci wydatków budzetowych.
Plan 11.770 zl, wydatkowano 11.767 zl, plan zrealizowano w 99,9 %.
Wydatki rozliczono w nastepujacy sposób:

.---'
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a) prowadzenie "Rejestru wyborców" - 718 zl;
b) "Wybory do rad gminy, powiatów i sejmików wojew. Wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast" - 11.049 zl, w tym:
- diety dla czlonków OKW - 5.250 zl
- obsluga komisji wyborczej - 2.883 zl
- delegacje - 1.355 zl
- materialy biurowe, karty do glosowania - 1.561 zl.

7. Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciwpozarowa
Udzial wydatków w budzecie wynosi 1,3 %, plan 84.819 zl, realizacja 75.721 zl;
plan zrealizowano w 89,3 %.
Finansowano utrzymanie piec jednostek OSP:
-Bartniczka - 3.659 zl (paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie, udzial w
akcjach gasniczych, prostownik, przeglad sprzetu);
-Grazawy - 45.571 zl (wynagrodzenie konserwatora OSP, paliwo, energia
elektryczna, czesci mechaniczne, ubezpieczenie, udzial w akcjach gasniczych,
pompa szlamowa, przeglad sprzetu, zestaw ratowniczy);
-Swierczyny Nowe - 10.007 zl (paliwo, energia elektryczna, naprawa samochodu,
ubezpieczenie, przeglad sprzetu);
-Laszewo - 7.741 zl (paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie, odziez,
przeglad sprzetu, materialy remontowe);
-Jastrzebie - 5.318 zl (paliwo, energia elektryczna, udzial w akcjach gasniczych,
ubezpieczenie );
- wynagrodzenie z pochodnymi Komendanta - 3.425 zl.

8. Dochody od osób prawnych~ od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadah)cych osobowosci ;:Jrawnejoraz wydatki zwi~zane z ich poborem
Wydatki stanowia O, l % calkowitej wartosci wydatków budzetowych; plan
5.000 zl, wydatkowano 3.637 zl, plan zrealizowano w 72,7 %.
Rozdzial obejmuje nastepujace wydatki:
- wynagrodzenie za dostarczenie nakazów platniczych - 2.028 zl
- materialy biurowe - 1.393 zl

koszty egzekucyjne - 216 zl

9. Obsluga dlugu publicznego
Wydatki stanowia 0,3 % ogólnej wartosci wydatków budzetowych 2006 roku. Plan
wynosi 20.000 zl, wydatkowano 16.178 zl; plan zostal zrealizowany w
80,9%. Srodki przeznaczono na oplate odsetek od pozyczek z WFOSiGW w

Toruniu.
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10. Oswiata i Wychowanie
Wydatki stanowia 41,6 % calkowitej wmiosci wydatków budzetowych.
Zaplanowano 3.942.502 zl, wydatkowano 3.916.549,94 zl, plan zrealizowano w
99,3 %. Wydatki dotycza nastepujacych dzialów:
- szkoly podstawowe - 2.251.247 zl
- oddzialy klas "O" - 188.143 zl
- gimnazja - 1.080.009 zl
- dowozenie dzieci - 241.533 zl

- pozostala dzialalnosc - 69.954 zl
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.440 zl
- administracja - 74.224 zl
Wydatki rozdysponowano dla 2 szkól podstawowych, 3-klasowy oddzial filialny,
gimnazjum i 6-cio klasowa niepubliczna szkole podstawowa wGrazawach.

Uczeszcza 385 uczniów do szkól podstawowych, a do gimnazjum 240 uczniów.
Do 4 oddzialów "O" uczeszcza 51 dzieci. Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze

53,27 etatu. _
Obsluge finansowa prowadzi 2 pracowników, 3 pracowników administracyjnych,
utrzymaniem obiektów zajmuje sie ... pracowników obslugi i 10 palaczy w okresie
grzewczym w niepelnym wymiarze czasu pracy.

l) Wynagrodzenia i pochodne z odpisem na Zakladowy Fundusz
Swiadczen Socjalnych - 2.784.696 zl

2) Dotacja dla niepublicznej Szkoly Podstawowej wGrazawach - 322.837 zl
3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen:

dodatki mieszkaniowe i wiejskie, swiadczenia rzeczowe wynikajace
z przepisów dotyczacych BHP - 141.592 zl

4) Wynagrodzenia za prace zlecone (prace remontowe w szkolach,

przeprowadzenie kontroli finansowej w administracji szkól)- 14.360 zl
5) Zakup materialów i wyposazenia - 245.495 zl

w tym:
- opal (olej opalowy dla SP Radoszki - 87.686 zl, 155 ton wegla

oraz 30 ton mialu dla pozostalych szkól - 81.221 zl, olejna pedowy do autobusu
- 22.525 zl) - 191.432 zl

- materialy remontowe (plytki, pustaki, cement, farby) - 14.569 zl
- jednostka centralna do sali komputerowej (SP Radoszki), dwie drukarki

(SP Laszewo, administracja), dwa komputery (administracja) 8.621 zl
- programy komputerowe - 1.501 zl
- meble (SP Swierczyny Nowe) - 1.580 zl
- prenumerata fachowa, srodki czystosci, materialy biurowe - 27.791 zl

§) Zakup pomocy naukowych - 15.184 zl
w tym:

- wyprawki dla klas pierwszych
ksiazki do bibliotek

- organy (2 sztuki)
- stól do tenisa



7) Energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz
szkoly podstawowe..

- glmnazJ um
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- 35.835 zl
- 23.003 zl
- 12.832 zl
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8) Prace remontowe (remont schodów, montaz drzwi, polozenie plytek,
instalacja elektryczna, remont dachu, lacznik kominowy,
podmurowanie
scian) oraz usuwanie awarii (naprawa: kserokopiarek, instalacji
kanalizacyjnej, kominów) - 34.035 zl

9) Uslugi pozostale - 322.516 zl
w tym:

- dowozenie dzieci do szkól - 203.972 zl

- podróze sluzbowe krajowe - 9.472 zl
- ubezpieczenia - 5.708 zl
- dostep do sieci Internet - 3.065 zl
- przeglady: kotlów oraz budyn - 2.837 zl

prace elektroinstalacyjne - 2.945 zl
- ogloszenie konkursu na dyrektorów szkól - 1.513 zl
- badania okresowe pracowników - 1.490 zl
- uslugi transportowe - 769 zl
Pozostale wydatki dotycza: rozmów telefonicznych, wywozu smieci, szkolen
pracowników, oplat za RTV, uslug kominiarskich, prowizji bankowych.

Zestawienie wydatków za 2006 rok

Lp. Nazwa szkol:"WydatkiStan uczniów uczesz-

czajacych do szkólna dzien 31.12.2006 r.1.
Gimnazjum Jastrzebie 1.080.009240

2.
SP Swierczyny Nowe 754.531136

3.

SP Laszewo- filia 320.80621

4.

SP Radoszki 851.102165

5.
Oddzialy "O" 188.14351

6.
SP Grazawy 324.80863

7.

Dowozenie uczniów 241.533-
8.

Administracj a 74.224-
9.

Dokszt. i doskon. nauczycieli 11.440-
10.

Pozostala dzialalnosc 69.954-
Podliczenie

3.916.550676



- 9.868 zl
- 2.815 zl

- 662 zl
- 595 zl
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11. Ochrona zdrowia
Udzial wydatków w budzecie 0,6 %, plan 40.000 zl, wydatkowano 36.690 zl; plan
zrealizowano w 91,7 %.

"Przeciwdzialanie alkohol~zmowi"- 36.690 zl
Dla Gminnej Komisji ds. problemów alkoholowych
na diety wydano - 6.080 zl
Udzial dzieci z rodzin z problemami patologicznymi w koloniach- 16.670 zl
Wynajem autokaru w celu przewozu dzieci na kolonie letnie i spektakl
o tematyce zwiazanej z uzaleznieniem alkoholowym, kino,
dofinansowanie wycieczki
Materialy, paliwo do radiowozu, szkolenia
dojazdy do Poradni przeciwalkoholowej
Skladki ZUS i FP od wynagrodzen G.K

12. Opieka spoleczna
Wydatki stanowia 38,3 % caJkowitej wartosci wydatków 2006 roku.
Plan wyniósl 2.268.466 zl, wydatkowano kwote 2.240.190 zl;
plan zostal zrealizowany w 98,8 %.

Na wyplate swiadczen rodzinnych przeznaczono 1.392.834 zl. Wyplaty
realizowane sa zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów
bankowych.
W 2006 roku wyplacono nastepujace swiadczenia:

ilosc
10.114
5.947

55

1.740

..
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1. zasilki rodzinne

2. dodatki do zasilku rodzinnego
- z tyt. urodzenia dziecka

- z tyt. opieki nad dzieckiem w okresie
korzyst. z urlopu wychowawczego

- z tyt. samotnego wych. Dziecka
- z tyt. utraty prawa do zasilku dla

bezrobotnych
- z tyt. ksztalcenia i rehabilitacji

dziecka niepelnosprawnego
- z tyt. rozpoczecia roku szkolnego
- z tyt. podjecia nauki poza miejscem

zamieszkania

- z tyt. wychowywania dziecka w

rodzinie wielodzietnej

). swiadczenia opiekuncze
- zasilki pielegnacyjne

- swiadczenia pielegnacyjne
4. jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka
5. skladki na ubezpieczenia

emerytalno-rentowe

179
344

22

522
644

2441
1461
1263

198
80

122

kwota
522.153 zl
522.168 zl

54.500 zl

69.884 zl
65.220 zl

8.574 zl

37.500 zl
64.400 zl

77.240 zl

] 44.850 zl
268.513 zl
185.913 zl
82.600 zl
80.000 zl

16.663 zl

I
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53.950 zl
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Skladki na ubezpieczenia zdrowotne -oplacane z budzetu panstwa
za osoby objete powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym 4.199 zl

Dozywiano 271 dzieci i 4 osoby dorosle; wydano 44.072 posilki w szkolach
podstawowych i gimnazjum na calkowita kwote 115.323 zl.
W okresie od 01.03.2006 do 31.12.2006 zatrudniono 1 osobe w wymiarze 40 hlm-c
w ramach prac spolecznie uzytecznych, wynagrodzenie w czesci refundowane przez
Powiatowy Urzad Pracy w Brodnicy.

I

I

I

I

I
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Zasilki i pomoc w naturze
w tym:

zasilki stale 154 swiadczenia

zasilki okresowe 810 swiadczen

zasilki celowe jednorazowe 128 swiadczen
(w tym pobyt 1 osoby w DPS - 11.849 zl)

Dodatki mieszkaniowe - wyplacono 276 swiadczen

214.798 zl

34.211 zl
144.571 zl

36. O16 zl

24.096 zl

...

Istotna pozycje wsród wydatków omawianego dzialu stanowia zasilki celowe na
pokrycie wydatków zwiazanych z kleska zywiolowa lub ekologiczna 
wyplacono 160 swiadczen na kwote 180.008 zl.
Obsluge udzielonej pomocy prowadzi Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej,
który jest wspólfinansowany ze srodków Wojewody w kwocie 61.400 zl.

Wydatkowano 192.170 zl, co stanowi 8,6 % wartosci wydatków budzetowych na
pomoc spoleczna.
Koszty utrzymania stanowiska d/s swiadczen rodzinnych w 2006 roku - 46.149 zl

~ 13. Edukacvina opieka wychowawcza
Wydatki stanowia 3,3 % calkowitej wartosci wydatków 2006 roku. Na pomoc
stypendialna oraz inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano 191.713 zl, taka tez
kwote wydatkowano. Plan zrealizowano w 100 %. Pomoc uzyskalo 328 uczniów.

14. Gospodarka Komunalna i Ochrona Srodowiska
Udzial wydatków dzialu w calkowitej wm10sci budzetu 2006 roku wynosi l %.

Zaplanowano wydatki na kwote 76.400 zl, wydatkowano 59.868 zl, plan
zrealizowano w 78,4 %.
Na oswietlenie uliczne wydatkowano 42.004 zl, natomiast na konserwacje
oswietlenia drogowego 17.864 zl.

15. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowe2:o
Wydatki stanowia 2,3 % calkowitej wm10sci wydatków 2006 roku. Zabezpieczono
w budzecie 139.708 zl, wydCl.tkowano 134.357 zl, plan zrealizowano w 96,2 %
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6.000,00 zl
8,00 zl

50.449,42 zl

.-

~

.,...---..,

W rozdziale ujeto: Plan Wykonanie
-utrzymanie bibliotek 90.708 zl 87.761 zl
- -//- swietlic 49.000 zl 46.595 zl

Na terenie gminy funkcjonuja 3 biblioteki, obslugiwane przez 2 pracowników.
Place i pochodne - 69.535 zl
Na za~up ksiazek wydatkowano 9.550 zl
Prenumerata, srodki czystosci, abonament RTV, energia elektryczna - 8.676 zl.
Na terenie gminy funkcjonuje 7 swietlic; w Grazawach utworzono
punkt informatyczno-doradczy dla rolników.
Swietlica Sarnin - 4.449 zl (energia elektryczna, okna,

ubezpieczenia);
Swietlica Igliczyzna - 6.138 zl (energia elektryczna, wegiel,

ulozenie plytek, remont dachu, ubezpieczenie, zaluzje);
Swietlica Stare Swierczyny- 1.546zl (energia elektryczna,

ubezpieczenie );
Swietlica Nowe Swierczyny - 18.943 zl (okna, szafa chlodnicza, energia

elektryczna, materialy remontowe, ubezpieczenie);
Swietlica Grazawy - 13.492 zl (utwardzenie placu, daszki lukowe, energia
elektryczna, wymiana przylacza elektrycznego, ubezpieczenie);
Swietlica Radoszki - 2.027 zl (ubezpieczenie, materialy remontowe);

16.Kultura Fizyczna i Sport
Wydatki stanowia 0,2 % calkowitej wartosci wydatków budzetowych. Zaplanowano
kwote 10.500 zl, wydatkowano 10.393 zl; plan zrealizowano w 99 %.
Finansowano imprezy sportowe mlodziezy szkolnej i starszej, nagrody na zawody
wedkarskie, turnieje halowej pilki noznej, tenisa stolowego - na ten cel
przeznaczono 7.900 zl.
Wynajem hali sportowej to wydatek na kwote 2.493 zl.

Przyjety deficyt budzetowy w kwocie 127.456 zl wykonano wynikiem dodatnim
95 .614, 14 zl.
Zadluzenie gminy na koniec 2006 r. wynosi 424.904,54 zl.

Realizacja Gminnee:o Funduszu Ochrony Srodowiska
Przychody zaplanowano w wysokosci 8.220 zl wykonano w kwocie 14.667,49 zl
które uzyskano: z oplat przekazanych z Urzedu Marszalkowskiego 12.156,90 zl

z kar za zanieczyszczenie srodowiska 1.612,19 zl
odsetek od srodków na koncie 868,40 zl

Rozchody zaplanowano w kwocie 50.000 zl wykonano w kwocie 6.008,00 zl
Planowana kwota przeznaczona byla w calosci jako dofinansowanie
do budowy oczyszczalni przyzagrodowych
:! zrealizowano dofinansowanie do 4 oczyszczalni x 1.500 zl

zakup czeków do kasy
Stan srodków obrotowych netto na koniec roku

.

Sporzadzil:
A. Kiczynska

Bartniczka dnia, 21.02 2007r.
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