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In formacja

z wykonania budzetu gminy za 2007 rok.

Budzet gminy zostal uchwalony przez Rade Gminy 29 marca 2007 r.
uchwala Nr V/18/07 .

Przyj eto: dochody w wysokosci
wydatki w wysokosci

w tym: deficyt budzetu w kwocie
Budzet zwiekszano trzynastokrotnie,
Uchwalami Rady Gminy:
Nr VII/30107 w dniu 27.06.2007 r.
Nr VIII/134/07 w dniu 25.09.2007r.
Nr IX/39/07 w dniu 24.10.2007 r.
Nr X/45/07 w dniu 14.11.2007 r.
Nr XI/49/07 w dniu 27.12.2007 r.

Zarzadzeniem Wójta:
Nr 3/07 w dniu 30.03.2007 r.
Nr 5/07 w dniu 14.05.2007 r.
Nr 11/07 w dniu 30.08.2007 r.
Nr 12/07 w dniu 28.09.2007 r.
Nr 14/07 w dniu 09.10.2007 r.
Nr 17/07 w dniu 26.11.2007 r.
Nr 18/07 w dniu 10.12.2007 r.
Nr 19/07 w dniu 31.12.2007 r.

Ogólem zwiekszono dochody o 843.605 zl r wydatki o kwote 693.605 zl
Po dokonaniu zmian ustalono plan budzetu w kwocie :
dochody 9.585.198 zl
wydatki 9.716.115 zl deficyt budzetu zmniejszono do kwoty 130.917 zl

Wykonanie budzetu przedstawia sie nastepujaco:
- dochody 9.784.359,81 zl to jest 102,07% planu
-JVydatki 9.531.430,18 zl "" 98,09% planu
- wyliczono nadwyzke budzetowa - 252.929,63 zl
z tytulu przekroczenia planu w dochodach o 2,07% i nizszego wykonania
planu wydatków o 1,91 %.
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Szcze2ólowe omówienie wykonania budzetu
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91.375,00
9.585.198.100

Dochody
Zródla pochodzenia dochodów Plan
1. Dochody wlasne 2.482.684,00
2. Dotacje celowe 2.653.899,00
3. Subwencja ogólna 4.357.240,00
4. Srodki pochodzace

funduszy strukturalnych UE
Podliczenie

Wykonanie
2.683.339,10
2.652.405,71
4.357.240,00

91.375,00
9.784.359.181

%
108,0
99,9

100,0

100,0
102.107

Dochody wlasne stanowia 27,5 % dochodów ogólem.

Wykonanie przedstawia sie nastepulaco:

-

.~

,- Lp. Okreslenie PlanWykonanie0/0

1.Wplywy za sprzedaz wody

165.000180.331,31/109,3
2.Wplywy za oczyszczanie scieków

165.000138.173,56.183,7

3.Wplaty ludnosci jako udzial w budowie wodociagów wykonane w latach poprzedn.

12.000'I 24.400,00"203,3

4.Wplywy za obwody lowieckie

1.0002.119,21J211,9
5.Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan gminy z róznych zródel 1.500,00 JGR Komorowo dla gimnazjum

1.000150,0

6.Wplywy z mienia gmin.i wieczystego

20.00026.218,33131,1

uzytkowania oraz wykup gruntu 7.Wplywy z czynszów

52.40053.977,50103,0

8.Wplywy z uslug opiekunek

6.5004.976,65 J76,5...r-" 9.Udzialy we wplywach z podatku od
osób fizycznych

1.099.5101.188.771,00./108,1

10.Udzialy we wplywach z podatku od osób prawnych

4.4901.362,71.130,3

11.Podatek rolny

290.000320.069,71110,3

12.Podatek lesny

21.00026.259,72125,0
13.Podatek od nieruchomosci

470.000508.962,75108,3

14.Podatek od srodków transportowych

57.00065.483,00114,8

15.Podatek w form. karty podatkowej

1.0000,000,0

16.Podatek od spadków i darowizn

1.5002.241,00149,4

17;;Podatek od psów

1000,000,0

18.0dsetki od nieterminowych platnosci

3.4003.452,65J100,7
19.0plata skarbowa

12.00014.595,31 J121,6
20.Podatek od czynnosci cywilno-praw.

37.00052.669,58142,3

21.Wplywy z oplat za zezwolenie na

42.000)(44.656,09 J 106,3



sprzedaz alkoholu
22.0dsetki od srodków na rachunkach

23.Wplywy róznych oplat i dochodów
24.Wplywy z oplaty admin.za czynnosci

urzedowe
25.Wplywy z wplat ist
Podliczenie
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14.684
2.100

4.000

2.482.684

x 13.023,75:JX 6.228,20

'" 2.889,00 J
978.07

2.683.339.110
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88,7
296,5

72,2

98,:10

2.Dotacje celowe - stanowia 27,1 % dochodów ogólem

Na zadania zlecone z zakresu administracii rzadowei

~
Plan

1.Zwrot czesci podatku akcyz. 147.641
2.Na utrzymanie administracji 53.995
3.Swiadczenia rodzinne 1.692.000
4.Prowadzenie rejestru wyborców 718
5.Wybory do Sejmu i Senatu 6.761
6.Na ubezpieczenia zdrowotne 5.100
7.Zasilki i pomoc w naturze 51.802

Podliczenie: 1.958.017

Dotacie na zadania wlasne

Wykonanie
147.639,70
53.995,00

1.691.979,18
718,00

6.761,00
5.080,67

51.086,36
1.957.259.191

%

99,9
100,0
99,9

100,0
100,0
99,6
98,6
99.19

.•

7.Dofinansowanie pracodawcom
do kosztów przygotowania zawod. 203.957

203.957,00100,0
.~

8.Na wdrozenie reformy w oswiacie7200,00

9.Na nauke jezyka angielskiego

2.9242.924,00100,0

w kI. Iszkoly podstawowej 10.Zasilki i pomoc w naturze

140.383140.383,00100,0

11.Utrzymanie Osrodka Pomocy

61.50061.500,00100,0

12.Na dozywianie

96.00096.000,00100,0

13.Na pomoc materialna uczniom

171.238171.238,00100,0

stypendia 14.Zakup podreczników do kI. I-III

11.46011.443,8099,8

15.Zakup iednolitego stroiu uczniom

7.7007.700.00100.0
Podliczenie

695.882695.145.8099.9
'f

02ólem dotacie celowe

2.653.8992.652.405,7199,9
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4. Subwencia o2ólna-4.357.240,00 stanowi
- czesc wyrównawcza
z tego: podstawowa

uzupelniaj aca
- czesc oswiatowa -
- uzupelnienie subwencj i
ogólnej dla jst

916.277,00
547.461,00
368.816,00

3.276.739,00

164.224,00

44,5% dochodów ogólem.
916.277,00 100,0
547.461,00 100,0
368.816,00

3.276.739,00 100,0

164.224,00 100,0

- 2.950,00 zl
539,00 zl

53,00zl

34.820,95
16.702,07
13.929,50

O

153,46
3.250.65

68.92t95

,~

/-,

5. Srodki Dochodzace 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. Zadanie to wykonano w 100 %
i rozliczono zgodnie z umowa w roku 2006. Dofinansowanie
otrzymano w 2007 roku w wysokosci 91.375 zl.
Stanowia 0,9 % dochodów budzetowych.

Dochody budzetu gminy zanizono z tytulu obnizenia górnych
stawek podatków na kwote: 541.386,00 - 4,3% budzetu.
z tego: w podatku rolnym 39.781,00

w podatku od nieruchomosci 501.605,00

Skutki udzielonych ulg, odroczen, umorzen, zwolnien w podatkach
stanowia kwote 3.542,00 zl
dotyczyly: podatku rolnego

=" = od nieruchomosci
= = lesnego"

Istotny wplyw na wykonanie dochodów mala nieterminowe platnosci
zobowiazan podatkowych- zaleglosci

Zaleglosci na koniec 2006 r. Zaleglosci na dzien 31.12.2007r
l. za pobór wody i oczyszczanie

scieków 43.389,33

2. w podatku rolnym 18.984,87
3. w podatku od nieruchomosci 15.139,42
4,'tw podatku od srodków transport. 4.866,00
5. w podatku lesnym 306,18
6. za czynsze i wieczyste uzytkowanie 6.174.77

Podliczenie 88.860.57
Stanowia 0,7 % ubytku dochodów budzetowych.

_J
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Wydatki

Zaplanowane w budzecie wydatki w kwocie 9.716.115 zl zrealizowano w
wysokosci 9.531.430,18 zl, co stanowi 98,09 %, które zrealizowano
nastepuj aco:

1. Wydatki majatkowe
2. Wydatki biezace

Plan
728.210

8.987.905

Wykonanie
710.001,56

8.821.428,62

%
96,4
98,2

I. Wydatki majatkowe-inwestycyjne wg zródel finansowania

..-, -------- --
Lp

Nazwa zadania Ogólem

inwestycyjnego

wydatkiSrodki z budzetuwplaty ludnosci

Przylacza 1.
wodociagowe na 116.655,7692.255,7624.400,00

terenie gminy 2.

Odwiert studni w

Grazawach

132.595,24132.595,24
-

3.

Projekty budowlane
modernizacji dróg

39.505,0039.505,00
-

gminnych i prace geodezyjne4.
Budowa zatok

autobusowych
75.586,4975.586,49

-

5.

Budowa chodników

ulicznych

198.138,00198.138,00-Plac k. Swietlicy 31.291,0031.291,00

Kladka dla pieszych

9.029,009.029,00
6.

Budowa nowych
punktów swietlnych

36.944,9136.944,71
7.

Remont kapitalny
budynku swietlicy

19.874,0019.874,00-

Nowe Swierczyny 8.

Plac zabaw dla -
dzieci na terenie wsi "t

Gutowo 610,00610,00

9.

Dotacja do zakupu 5.000,005.000,00
sanitarki Podliczenie

665.229,40640.829,4024.400,00

~

/',

Wydatki . 'k, , ,del fi



-Gutowo

-Grazawy

-Golkówko

-Bartniczka ul Kreta

-Radoszki

-Radoszki wybudowanie

"
-,,-

------
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Efekt rzeczowy

1.Przylacza wodociagowe wykonano15 przylaczy, dlugosc sieci 4.370 m dlugosci
nitki o róznych przekroj ach na laczna kwote 116.655,76 zl jako realizacj a
wniosków mieszkanców i radnych, w miejscowosciach:
-Laszewo pod Jastrzebie - 1.254,24 zl posesja: Manerowska
-Laszewo - 5.557,37 zl oraz 7.907 zl zakup materialów do budowy

wodociagów zakupionych z wydatków
biezacych posesje: Zurawski, Banc,Rucinski

- 1.043,57 zl (" Kwiatkowski)
- 23.593,25 zl (" Kalczynska U, Szczypiorski,

Galczynski)
- 10.858,78 zl (Przeracka Helena, )
- 59.972,96 zl (Och, Sendecki, Szrmach,Lythgoe J,

Kulkowski, Sugalski, )
- 1.025,21 zl ( Gutowski W. )
- 13.350,38 zl przebudowa linii istniejacej

2.0dwiert studni glebiniowei w Grazawach koszt 132.595,24 zl
wykonanie projektu prac geologicznych na kwote 1.830 zl
odwiert studni koszt 130.765,24

3. Proiekty budowlane modernizacii dróg gminnych oraz prac geodezyinych,
na kwote 39.505 zl wykonawcy:

- Uslugi Projektowe W Budownictwie Maciej Michalski Torun 155 zl
_ Uslugi Geodezyjno-Kartograficzne Stanislaw Wisniewski 22.950 zl
- Uslugi Projektowe Barbara Lewinska Brodnica 16.400 zl

w tym: droga gminna Jastrzebie - Laszewo 8.000 zl
Komorowo-Golkówko 4.500 zl

Jastrzebie - Gortatow 3.900 zl

4. Budowa zatok autobusowych i plyt pod wiaty autobusowe
za kwote 75.586,32 zl
a) zatoki autobusowe wraz z plytami pod wiaty:
- Zdroje 18.117,36 zl
- Radoszki 20.438,09 zl
- Komorowo 22.654,09 zl ( wraz z chodnikiem)
b) plyty pod wiaty autobusowe:
- Golkówko 1.339,70 zl
- Nowe Swierczyny 7.428,61 zle wraz z chodnikiem)"t

- Gutowo 2.912,32 zl
- Sokolowo 2.695,87zl
W w/w miejscowosciach ze srodków biezacych zakupiono 7 szt. wiat po 3.416 zl
i ustawiono.
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Budowa chodników ulicznych na laczna kwote 198.138 zl
W wyniku przeprowadzonych inwestycji uzyskano 1.390 mb (2.262 m2)
chodników w nastepujacych miejscowosciach:

- Bartniczka 183 mb (183 m2 )0 wartosci 32.454,78 zl
- Radoszki Dworzec 177 mb ( 287 m2) -,,- 16.568,40 zl
- Zdroje 88 mb (137 m2) -,,- 12.987,61 zl
- Jastrzebie 245 mb (430 m2) -,,- 40.834,66 zl

- Sarnin 148 mb ( 172 m2) -,,- 18.435,36 zl
- Stare Swierczyny 377 mb ( 632 m2) - ,,- 47.370,95 zl(w tym:

odwodnienie 5.916,36 zl)
29.486,24 zl- Gutowo 252 mb (303 m2) " "

~

Utwardzenie placu kostka przed budynkiem swietlicy w Nowych Swierczynach
428 m2 - 30.681,61 zl
w tym koszt odwodnienia 1.642,02 zl
Plac zabaw Bartniczka- koszt projektu 610 zl wykonanej przez Zaklad
Inwestycyjny IWANUS Brodnica.
Projekt budowlany na kladke Bartniczka wykonany przez Uslugi Projektowe w
Budownictwie Maciej Michalski Torun oraz mapka 9.029 zl

6.Rozbudowa oswietlenia ulicznego ogólny koszt 36.944,91 zl
w miejscowosciach: Koziary

Jastrzebie
Bartniczka
Radoszki

Grazawy
Stare Swierczyny

5.616,98 zl
9.655,63 zl
2.508,01 zl
1.378,21 zl
9.971,32 zl
7.814,76 zl

~

7.Remont kapitalny budynku swietlicy w Nowych Swierczynach wydatek 19.874 zl
podnoszac stan techniczny budynku i wyglad estetyczny,
zalozono 12 okien - koszt 9.936 zl

elewacja budynku " 9.938 zl
ze srodków biezacych zakupiono 2 szt.drzwi za kwote 2.797,47 zl i zamontowano.

8.Plac zabaw dla dzieci na terenie wsi Gutowo 610 zl wydatek na opracowanie
dokumentacji wykonanej przez Zaklad Inwestycyjny IW ANUS Brodnica.

9.Dofinansowanie do zakupu ambulansu ratunkowego dla jednostki Pogotowia
Ratunkowego w Brodnicy wchodzacej w sklad Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. Wladyslawa Bieganskiego w Grudziadzu 5.000zl

Do poniesionych wydatków w roku 2007 nalezy wliczyc zakupione materialy.
pozostale do budowy chodników (kostke, krawezniki, obrzeza) w kwocie 72.345,94
pomniejszone o materialy pozostale z 2006 o wartosci 35.179,78 zl oraz
przekazane srodki 7.606 zl do budowy wodociagów.



122.531,39 zl
83.505,67 zl

177.524,96 zl

9.931,75 zl
4.100,00 zl
2.933,80 zl
7.606,00 zl

49.421,51 zl
2.048,00 zl
1.002,15 zl

13.783,73 zl

-----l z
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II. Wydatki biezace Plan 8.987.905 zl, wykonanie 8.821.428,62 zl.
Wydatki realizowano w podziale na dzialy, rozdzialy, wg klasyfikacji
budzetowej.

1. Rolnictwo i lowiectwo

Wydatki stanowia 1,7 % ogólnej wartosci wydatków budzetowych;

a) Izby Rolnicze - plan 6.000 zl, wydatkowano 6.000 zl - w wysokosci
2% zainkasowanego podatku rolnego. Plan zrealizowano w 100 %.

b) Pozostala dzialalnosc - plan 147.641 zl, wydatkowano 147.639,70 zl,
plan wydatków zrealizowano w 100 %. Rozdzial obejmuje wydatki
zwiazane ze zwrotem czesci podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napedowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

2. Lesnictwo

Wydatki stanowia 0,01 % calkowitej wartosci wydatków biezacych. Plan 1.110 zl,
wydatkowano 1.109,48 zl. Plan zrealizowano w 99,9 %.Wydatki w rozdziale
dotycza zakupu krzewów i drzewek dla Kola Lowieckiego "Szarak" w Brodnicy
oraz dla Szkoly Podstawowej w Nowych Swierczynach.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrvczn~, gaz i wode

Wydatki stanowia 3,2 % calkowitej wartosci wydatków biezacych.
Plan 294.800 zl, wydatkowano 288.406,80 zl, plan zrealizowano w 56,9 %.
W rozdziale rozlicza sie utrzymanie 2 hydroforni z siecia wodociagowa.
Utrzymanie:
- hydroforni wGrazawach
- hydroforni w Radoszkach

w tym: - place i pochodne od wynagrodzen
(w tym:odprawa emerytalna)

- energia elektryczna
- dozór techniczny
- materialy remontowe (elewacja - hydrofornia Grazawy)

Zakup wody dla mieszkanców wsi: Golkówko i Igliczyzna
od gmin sasiednich

Oplata za korzystanie ze srodowiska
Bfldanie wody, analizy chemiczne
Zakup dodatkowych pojemników na smieci
Zakup materialów do budowy wodociagów w Laszewie
Pozostale wydatki zwiazane z rolnictwem (zatrudnienie
pracownika do obrotu ziemia) 39.466,37 zl
Podatek VAT wyodrebniony w celu rozliczenia miedzy okresami



- 36.236,59 zl

- 9.545,56 zl
- 9.829,00 zl

~
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rozliczeniowymi - faktury dotyczace zakupu energii elektrycznej
oraz materialów niezbednych do usuwania awarii 4.548,09 zl

4. Transport i la.cznosc
Wydatki stanowia 3,2% budzetu. W 2007 roku, zaplanowano 294.990 zl,
wydatkowano 285.848,64 zl, realizujac tym samym plan w 96,9 %.

Place i pochodne od wynagrodzen - 119.054,95 zl
Materialy biurowe, delegacje, ryczalty, ekwiwalent za
odziez, rozmowy telefoniczne
Wplaty na rzecz PFRON

Przeprowadzono remont nawierzchni asfaltowej drogi
gminnej Jastrzebie - Igliczyzna - 9.248,21 zl
Zakup klinca 606 ton do remontu dróg w Radoszkach - 47.133,48 zl
Bartniczce, Laszewie, S1. i Nowych Swierczynach, Jastrzebiu
Zakup wiat na przystanki autobusowe 7 szt. - 23.912,00 zl
Zakup zuzla 208 ton na biezace remonty dróg gminnych - 6.344,00 zl
Oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej - 2.452,28 zl
Naprawa równiarki drogowej, przeglad instalacji,
ubezpieczenia oc - 6.745,81 zl
Odsniezanie dróg, zakup piasku - 770,40 zl
Materialy remontowe - utrzymanie warsztatu - 9.744,30 zl
Wycena nieruchomosci, uslugi geodezyjne, wypis z rejestru
Gruntów -4.297,06 zl
Usluga -przewóz osób 535,00 zl
Na utrzymanie sprzetu gminnego wykorzystanego do
napraw dróg wydatkowano

- olej napedowy: 6.139 l na kwote 23.555,62 zl
- etylina 95 l, na kwote 594,60 zl
- czesci zamienne do biezacych remontów sprzetu

mechanicznego na kwote 12.086,37 zl
Do prac na drogach zatrudniono 8 osób w ramach prac publicznych i prac
melioracyjnych. Wynagrodzenie pracowników jest refundowane przez Powiatowy
Urzad Pracy w Brodnicy.

5. Gospodarka Mieszkaniowa

Wydatki stanowia 0,1 % calkowitej wartosci wydatków biezacych. Na wydatki
zwiazane z utrzymaniem budynków mieszkalnych zaplanowano 15.360 zl,
wydatkowano 13.538,42 zl, plan wydatków budzetowych zrealizowano w 88, l %.
Z~rzadzanie nieruchomoscia wraz z ubezpieczeniem budynków to wydatek na
kwote 4.609,01 zl. Na usluge geodezyjna - rozgraniczenie i podzial nieruchomosci
gminnej w miejscowosci Grazawy w zwiazku z przeznaczeniem nieruchomosci
gminnej do sprzedazy - wydatkowano 1.324,34 zl. Operat szacunkowy, dotyczacy
nieruchomosci gminnej w miejscowosci Swierczynki (w zwiazku z przeznaczeniem
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lokali mieszkalnych na sprzedaz) to wydatek na kwote 1.037 zl. Umieszczono
ogloszenie w prasie - sprzedaz dzialki - wydatkowano na ten cel 263,52 zl.
Na remont budynku mieszkalnego w Gutowie wydatkowano 2.508,62 zl, remont
budynku w Laszewie 2.369,15 zl. Na energie elektryczna (oswietlenie klatek
schodowych w Gutowie) wydano 100 l ,82 zl. Za uslugi kominiarskie zaplacono
424,96 zl.

6. Dzialalnosc uslugowa

Wydatki stanowia 0,02 % calkowitej wartosci wydatków biezacych.Plan -20.000 zl,
wydatkowano 14.870 zl. Plan zrealizowano w 74,3 %. Wydatki te obejmuja
wydanie decyzji o warunkach zabudowy oraz uslug geodezyjnych.

7. Administracia Publiczna

Udzial wydatków w budzecie wynosi 10,7 %, plan 968.085 zl, wydatkowano
946.842,11 zl, plan zrealizowano w 97,8 %.
W tym dziale ujete sa nastepujace rozdzialy :

plan
53.995 zl
90.300 zl

823.790 zl

~

Urzad Wojewódzki
Rada Gminy
Urzad Gminy

wykonanie
53.995,00 zl
89.840,68 zl

803.006,43 zl

- 16.911,39 zl

- 40.395,75 zl

- 626.134,39 zl

- 35.515,51 zl
- 46.185,00 zl

- 1.998,38 zl
- 5.541,79 zl

- 600,00 zl
utrzymania obiektu

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

- place i pochodne od wynagrodzen
- diety radnych i Przewodniczacego RG
- posilki i przewóz osób - szkolenie radnych
- zakup materialów, rozmowy telefoniczne
- artykul w prasie - reklama gminy

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

Istotne pozycje wydatków to:
- place i pochodne od wynagrodzen

(w tym: dwie odprawy emerytalne)
- zakup materialów, w tym: wegla, mialu, mat. biurowych,
prenumerata dzienników urzedowych, prasy, herbaty - 45.525,99 zl

- energia elektryczna - 6.499,35 zl
- przesylki pocztowe, nadzór informatyczny, prowizje bankowe,
tozmowy telefoniczne, wywóz zanieczyszczen, ekwiwalent
za odziez, ubezpieczenie sprzetu elektronicznego, naprawa
kserokopiarki, oprawa introligatorska

- zakup komputera, oprogramowania, aparatu telefonicznego,
odkurzacza, ekspresu do kawy, bindownicy

,r--
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- szkolenia pracowników, delegacje i ryczalty pracownicze
- zakup mebli, krzesel, dywanu
- remonty biezace- biura UG
- diety oraz prowizja soltysów za inkaso zobowiazan

podatkowych
- skladki - ZGPM, ZGW
- prezenty okolicznosciowe dla jubilatów (koce, kwiaty)

artykuly w prasie
- umowy zlecenia ( sprzatanie, obicie drzwi)

- 16.299,37 zl
- 19.591,01 zl
- 7.940,43 zl

- 18.204,00 zl
1.794,52 zl

- 2.118,86 zl
1.591,75 zl

&OJ,tj-8/05

~.

r--

8. Urzedy Naczelnych Or!!anów Wladzy Panstwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sadownictwa

Wydatki stanowia 0,08 % calkowitej wartosci wydatków biezacych.
Plan 7.479 zl, wydatkowano 7.476,89 zl, plan zrealizowano w 99,9 %.
Wydatki poniesiono w zwiazku z prowadzeniem: "Rejestru wyborców" 717,30zl
i przeprowadzeniem Wyborów do Sejmu i Senatu 6.759,59 zl w calosci
finansowane z budzetu panstwa.

9. Bezpieczenstwo Publiczne i Ochrona Przeciwpozarowa

Udzial wydatków w budzecie wynosi 0,7 %,plan 70.000 zl, realizacja 68.134,70 zl.
plan zrealizowano w 94,7 %.
Finansowano utrzymanie pieciu jednostek OSP:
- Bartniczka - 4.774,42 zl (paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie
budynku, posilki - Dzien Strazaka);
- Grazawy - 34.464,97 zl (wynagrodzenie konserwatora OSP, paliwo,
energia elektryczna, rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie OC, ubezpieczenie
budynku, prostownik, posilki - Dzien Strazaka, odziez, przeglad pojazdu i urzadzen
hydraulicznych, prowizja za utrzymanie konta bankowego, zakup 60 szt. krzesel);
- Swierczyny Nowe - 8.866,20 zl (paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie
budynku, akumulator, przeglad pojazdu, posilki - Dzien Strazaka, materialy
remontowe, wegiel);
-Laszewo - 9.518,18 zl (energia elektryczna, ubezpieczenie budynku,
posilki - Dzien Strazaka, materialy remontowe);
-Jastrzebie - 6.879,83 zl (paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenie
budynku, przeglad pojazdu, posilki - Dzien Strazaka, odziez);
- wynagrodzenie z pochodnymi Komendanta - 3.631,11 zl.

10. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
'f nie posiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich

poborem

Wydatki stanowia 0,05 % wydatków budzetowych, plan 4.640 zl, wydatkowano
4.639,58 zl, plan zrealizowano w 99,9 %.
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Rozdzial obejmuje nastepujace wydatki:
- materialy biurowe i kserograficzne ,toner do drukarki 1.667,72 zl
- prenumerata 390,10 zl
- oplata komornicza 90,60 zl
- program komputerowy i opieka autorska, akcesoria komputerowe 2.491,16 zl

11. Obslu2a dlu2u publiczne20

Wydatki rozdzialu stanowia 0,2 % ogólnej wartosci wydatków biezacych.
Plan wynosi 15.000 zl, wydatkowano 14.552,11 zl, plan zrealizowany w 97 %.

Srodki przeznaczono na splate odsetek od:
- pozyczki z WFOSiGW w Toruniu - 10.764,65 zl
- kredytu bankowego - 3.787,46 zl.

12.Rózne rozliczenia

W budzecie utworzono rezerwe ogólna stanowiaca 1% wydatków budzetowych
( zgodnie z art. 173 pkt 4 ustawy o finansach publicznych) rozdysponowano
czesciowo w 44%, pozostalo do rozdysponowania 40.000 zl

13. Oswiata i Wychowanie

Wydatki stanowia 46,7 % calkowitej wartosci wydatków biezacych. Zaplanowano
4.173.601 zl, wydatkowano 4.113.354,50 zl, plan zrealizowano w 98,5 %. Wydatki
dotycza nastepuj acych dzialów:
- szkoly podstawowe - 2.325.414,25 zl
- oddzialy klas "O" - 197.585,73 zl
- gimnazja - 1.133.113,79 zl
- dowozenie dzieci - 237.486,73 zl
- pozostala dzialalnosc - 228.254,00 zl
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1.500,00 zl
Wydatki rozdysponowano dla 2 szkól podstawowych, 3-klasowy oddzial filialny,
gimnazjum i 6-cio klasowa niepubliczna szkole podstawowa wGrazawach.
Uczeszcza 322 uczniów do szkól podstawowych, a do gimnazjum 220 uczniów.
Do 4 oddzialów "O" uczeszcza 48 dzieci. Zatrudnia sie nauczycieli w wymiarze
52,54 etatu.
Obsluge finansowa prowadzi 2 pracowników, 3 pracowników administracyjnych,
utrzymaniem obiektów zajmuja sie pracownicy obslugi w wymiarze 15,5 etatu.
1) Wynagrodzenia i pochodne z odpisem na Zakladowy Fundusz

"t Swiadczen Socjalnych - 2.901.761,99 zl
2) Dotacja dla niepublicznej Szkoly Podstawowej wGrazawach - 288.704,32 zl
3) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzen:

dodatki mieszkaniowe i wiejskie, swiadczenia rzeczowe



- 4.219,04 zl

- 3.330,42 zl
- 2.707,69 zl
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wynikajace z przepisów dotyczacych BHP - 148.103,08 zl
4) Wynagrodzenia za prace zlecone - 8.300,00 zl
5) Zakup materialów i wyposazenia - 173.782,11 zl

w tym: opal (olej opalowy dla SP Radoszki -73.684,14 zl,
121,29 ton wegla i 19,91 ton mialu za kwote 64.225,63 zl

oraz 5.824 Itr oleju napedowego do autobusu - 23.025,40 zl
- meble i materialy do ogrodzenia, (SP Swierczyny Nowe) - 7.905,21 zl
- kociol co, odkurzacz i bramki na boisko( SP Laszewo) - 7.481,53 zl
- monitor, aparat fotograficzny, ogrzewacz wody, materialy

do montazu rynien, odkurzacz (SP Radoszki)
- bojler, farby do malowania swietlicy, materialy do wymiany
- pieca dla Gimnazjum
- materialy do remontu w oddziale "O" Bartniczka

,,----.,
7) Energia elektryczna, woda, kanalizacja, gaz

w szkolach podstawowych i gimnazjum
8) Zakup pomocy naukowych

30.416,36 zl

9.940,06 zl

565,00 zl
- 445.852,97 zl

- 209.439,14 zl
1.500,00 zl

r-

9) Prace remontowe (prace elektroinstalacyjne zwiazane z rozbudowa sieci
internetowej, remont instalacji kanalizacyjnej, czesciowa wymiana
instalacji elektrycznej, zainstalowanie pieca c.o, naprawa dachu na
Gimnazjum, naprawa kserokopiarek ) - 45.628,08 zl

10) Uslugi zdrowotne - badania okresowe pracowników
11) Uslugi pozostale

w tym: dowozenie dzieci do szkól
- doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli
- przeglad i wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie
inwentaryzacji budynków, zalozenie ksiazek obiektów,
przeglady kominiarskie, uslugi RTV, szkolenia pracowników
przeglady gasnic, zakup znaczków pocztowych, oplaty bankowe
oplat za RTV, uslug kominiarskich, prowizji bankowych - 32.951,83 zl
Pozostale wydatki dotycza sfinansowania wobec pracodawców
kosztów ksztalcenia mlodocianych pracowników -201.962,00 zl

12) Dostep do sieci internet - 3.876,16 zl
13) Uslugi telekomunikacyjne telefonii komórkowej - 732,00 zl
14) Uslugi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej - 9.391,83 zl
15) Podróze sluzbowe krajowe - 10.779,10 zl
16) Ubezpieczenie budynków, sal komputerowych oraz autobusu - 9.994,13 zl
17) Materialy papiernicze do sprzetu drukarskiego - 791,08 zl
18) Zakup akcesoriów komputerowych - 999,00 zl
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Zestawienie wydatków za 2007 rok

~

Lp. Nazwa szkoly WydatkiStan uczniów uczesz-
czajacych do szkólna dzien 30.06.2007 r.1.

Gimnazjum Jastrzebie 1.133.113,79220
2.

SP Swierczyny Nowe 710.860,50123

3.

SP Laszewo- filia 347.923,4427
4.

SP Radoszki 910.876,47172
5.

Oddzialy "O" 197.585,7348
6.

SP Grazawy 288.704.3250
7.

Dowozenie uczniów 237.486,73-
8. Administracj a 66.279,01-
9. Dokszt. i doskon. nauczycieli 1.500,00-

10.
Pozostala dzialalnosc 228.254,00-

11.
SP Grazawy 770,51

Podliczenie
4.123.354,50640

14. Ochrona zdrowia

Wydatki stanowia 0,4 % calkowitej wartosci wydatków biezacych.
a) Zwalczanie narkomanii
Plan 5.000 zl, wydatkowano 2.508,36 zl, plan zrealizowano w 50,1%.
Srodki wydatkowano na szkolenie Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i
Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, pakiet i prezentacja multimedialna,
nagrody na konkurs i ksiazki.
b) Przeciwdzialanie alkoholizmowi

~" Plan 37.000 zl, wydatkowano 34.712,41 zl, plan zrealizowano w 93,8 %.
Wydatki rozdzialu obejmuja:
- diety za udzial w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki i

Rozwiazywania Problemów Alkoholowych - 8.325,00 zl
- skladki ZUS i FP od w/w diet - 1.020,07 zl
- udzial dzieci z rodzin z problemami patologicznymi w koloniach -14.250,00 zl
- wynajem autokaru do przewozu dzieci na kolonie letnie i

spektakl o tematyce zwiazanej z uzaleznieniem alkoholowym,
biwak sportowy - noclegi - 8.099,59 zl

- paliwo do samochodu policji w celu przeprowadzenia kontroli
punktów sprzedazy napoi alkoholowych, zakup dyktafonu - 1.984,87 zl

- 'jo szkolenie czlonków GK d/s PIRP A - 1.000,00 zl
- delegacje GK d/s PIRP A - 32,88 zl
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15.0pieka spoleczna

Wydatki stanowia 25,6 % calkowitej wartosci wydatków biezacych.
Plan 2.268.005 zl, wydatkowano kwote 2.263.467,97 zl, plan zostal
zrealizowany w 99,8 %.
Na wyplate swiadczen rodzinnych przeznaczono 1.573.334,90 zl. Wyplaty
realizowane sa zarówno w formie gotówkowej jak i w formie przelewów
bankowych.
Od I-XII 2007 roku wyplacono nastepujace swiadczenia:

1. zasilki rodzinne
2. dodatki do zasilku rodzinnego

- z tytourodzenia dziecka
- z tyto opieki nad dzieckiem w okresie
korzyst. z urlopu wychowawczego

- z tyto samotnego wych. dziecka
- z tytoutraty prawa do zasilku dla

bezrobotnych
- z tytoksztalcenia i rehabilitacji

dziecka niepelnosprawnego
- z tytopodjecia nauki poza miejscem

zamieszkania

- z tytowychowywania dziecka w
rodzinie wielodzietnej 2.357

3. swiadczenia opiekuncze 1.593
- zasilki pielegnacyjne 1.424
- swiadczenia pielegnacyjne 169

4. jednorazowa zapomoga z tytour. dziecka 63
5. skladki na ubezpieczenia

emerytalno-rentowe 116 15.024,89 zl
6.Zaliczka alimentacyjna 239 54.338,28 zl
7. wynagrodzenia i pochodne pracownika 38.999,89 zl
Skladki na ubezpieczenia zdrowotne -oplacane z budzetu panstwa
za osoby objete powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym 5.080,67 zl

Zasilki i pomoc w naturze
w tym:

,~

~

"l'

ilosc
10.535
5.715

53

274
299

9

497

1.617

zasilki stale 181 swiadczen
zasilki okresowe 795 swiadczen

zasilki celowe jednorazowe 93 swiadczenia
(w tym: pobyt 1 osoby w DPS - 535,10 zl

pobyt 1 osoby w noclegowni- 594 zl)

kwota
638.916 zl
582.693 zl

53.000 zl

104.400 zl
51.310 zl

3.453 zl

38.780 zl

82.290 zl

188.560 zl
288.726 zl
217.872 zl

70.854 zl
63.000 zl

219.247,05 zl

51.086,36 zl
140.383,00 zl

27.242,59 zl

Dodatki mieszkaniowe - wyplacono 167 swiadczen 20.753,87 zl



- 10.089,57 zl
- 921,23 zl

- 9.839,56 zl
- 5.499,89 zl

- 55.132,31 zl
705,72 zl

- 2.955,23 zl

-
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Dozywiano 337 dzieci i 5 osób doroslych, wydano 41.282 posilków w szkolach
podstawowych i gimnazjum na calkowita kwote 120.000 zl.
Zatrudniano 3 osoby w wymiarze 40 h/m-c w ramach prac spolecznie uzytecznych,
wynagrodzenie w czesci refundowane przez Powiatowy Urzad Pracy w Brodnicy.
w kwocie 1.668,93 zl .
Obsluge udzielonej pomocy prowadzi Gminny Osrodek Pomocy Spolecznej,
który jest wspólfinansowany ze srodków Wojewody w kwocie 61.500 zl.
Lacznie utrzymanie GOPS kosztowalo 204.742,43 zl, co stanowi 2,3 % wartosci
wydatków budzetowych.

16.Edukacvina opieka wychowawcza

Wydatki stanowia 2,1 % calkowitej wartosci wydatków biezacych 2007 roku. Na
pomoc stypendialna oraz inne formy pomocy dla uczniów zaplanowano 190.398 zl,
wydatkowano 190.381,80 zl. Plan zrealizowano w 99,9 %.
Pomoc uzyskalo 315 uczniów.

17. Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

Wydatki stanowia 2,4 % calkowitej wartosci wydatków biezacych.
a) Gospodarka sciekowa i ochrona wód
Plan 221.800 zl, wydatkowano 209.292,54 zl, plan zrealizowano w 94,4 %.
W rozdziale rozlicza sie konserwacje i utrzymanie oczyszczalni scieków wraz z 21
przepompowniami, przy zatrudnieniu 2,3 etatu obslugi oczyszczalni.
Dominujace pozycje wydatków to:
- place i pochodne od wynagrodzen (dwóch pracowników zatrudnionych

w pelnym wymiarze czasu pracy, konserwator 0,33 etatu) - 95.409,78 zl
- materialy remontowe, naprawa pomp - 24.717,25 zl
- badanie scieków - 4.022,00 zl

- zakup uslug pozostalych: rozmowy telefoniczne, uslugi pocztowe,
prenumerata, materialy biurowe, wywóz smieci, ubezpieczenie
budynków

- Vat - rezerwa na rozliczenia miedzyokresowe
- oplata za korzystanie ze srodowiska
- delegacje i ryczalty pracownicze
- energia elektryczna
- przeglad okresowy zurawia
- nadzór informatyczny, przeglady instalacji elektrycznej
b) Oswietlenie ulic, placów i dróg
Plan 77.232 zl, wydatkowano 72.815,81 zl, plan zrealizowano w 94,2 %.
Zakup energii elektrycznej - oswietlenie uliczne to wydatek na kwote 63.711,61 zl
w tym: program oszczednosciowy w zakresie oswietlenia drogowego 29.021,40 zl
Na konserwacje oswietlenia drogowego wydatkowano 9.104,20 zl.



&02,Ij- 9(06
-17-

18. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowe2o

/~

Wydatki stanowia 1,3 % calkowitej wartosci wydatków biezacych. Zabezpieczono
w budzecie 118.264 zl, wydatkowano 115.586,82 zl, plan zrealizowano w 97,7 %.
W rozdziale ujeto: Plan Wykonanie

-utrzymanie bibliotek 85.800 zl 85.243,91 zl
- -//- swietlic 32.464 zl 30.342,91 zl

Na terenie gminy funkcjonuja 3 biblioteki, obslugiwane przez 2 pracowników.
Place i pochodne - 68.406,76 zl
Na zakup ksiazek wydatkowano - 9.993,23 zl
Prenumerata, srodki czystosci, abonament RTV, energia elektryczna, ubezpieczenie
komputerów, delegacje - 6.843,92 zl.
Na terenie gminy funkcjonuje 6 swietlic, w tym punkt informacyjno-doradczy dla
rolników wGrazawach.
Swietlica Sarnin 11.016,91 zl (energia elektryczna, ubezpieczenie,
materialy do remontu swietlicy 5.647,11, zaplata za prace remontowe 4.481 zl);
Swietlica Igliczyzna 326,06 zl (energia elektryczna, ubezpieczenie);
Swietlica Stare Swierczyny 1.494,90zl (energia elektryczna, ubezpieczenie);
Swietlica Nowe Swierczyny - 3.832,78 zl (energia elektryczna, ubezpieczenie,

Drzwi plastik -2.797,47 blaty do stolów);
Swietlica Grazawy - 13.378,03 zl (energia elektryczna 3.596zl,ubezpieczenie,

meble 4.367,60zl zaluzje 550,76 zl ulozenie
plytek 4.073,25 zl bramka zabezpieczajaca);

Swietlica Radoszki - 294,23 zl (ubezpieczenie, energia elektryczna);

19.Kultura Fizyczna i Sport

Wydatki stanowia 0,1 % calkowitej wartosci wydatków biezacych. Zaplanowano
kwote 11.500 zl, wydatkowano 10.049,68 zl; plan zrealizowano w 87,3 %.

,~, Finansowano imprezy sportowe mlodziezy szkolnej i starszej, nagrody na zawody
wedkarskie, turnieje halowej pilki noznej, tenisa stolowego - na ten cel
przeznaczono 5.375,75 zl.
Wynajem hali sportowej to wydatek na kwote 2.424,89 zl.
Zakupiono slupy do zawieszenia siatki na boisku sportowym za kwote 462,04 zl.
Za opracowanie mapy w zwiazku z przygotowaniem wniosku do Urzedu
Wojewódzkiego o dofinansowanie budowy placu zabaw zaplacono 1.000 zl.
Nadruk na odziez grupy sportowej - 99 zl.
Stroje pilkarskie 550 zl, hantle 138 zl

P;zyjety deficyt budzetowy w kwocie 130.917 zl wykonano wynikiem dodatnim
252.929,63 zl. Wplyw na wykonanie budzetu z wynikiem dodatnim stanowi wykonanie
dochodów o 2,070/0 wiecej miedzy innymi: przekroczenie planu w pozycji udzialy we
wplywach podatku od osób fizycznych, podatku rolnym, lesnym, od srodków
transportowych, od spadków i darowizn oraz mniejsze wykonanie wydatków o 1,91 Oh
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srodków transportowych, od spadków i darowizn oraz mniej sze wykonanie wydatków
o 1,91 0-10 tj rozdysponowano czesc rezerwy celowej, pozostalo 40.000 zl
utworzonej na nieprzewidziane wydatki w trakcie realizacji budzetu oraz oszczedne
wydatki w róznych dzialach.
Zadluzenie gminy na koniec roku 2007 r. wynosi 377.904,54 zl.

~

Realizacia Gminnego Funduszu Ochrony Srodowiska
Stan Funduszu na poczatku roku
Przychody zaplanowano w wysokosci 12.561 zl wykonano w kwocie
które uzyskano: z oplat przekazanych z Urzedu Marszalkowskiego

odsetek od srodków na koncie

Rozchody zaplanowano w kwocie 48.000 zl wykonano w kwocie
Zaplanowano wydatki jako dofinansowanie do budowy oczyszczalni
przyzagrodowych -15.000 zl wykonanie 3 szt.
wydatki inwestycyjne: budowa kolektora sciek. 30.000 zl wykonanie

w miejscowosci Bartniczka
" zakup dokumentacji na ujecie wody wGrazawach

Stan srodków obrotowych netto na koniec roku

50.439,42 zl
15.852,12 zl
14.841,47 zl

1.0l 0,65 zl
31.074,47 zl

3.985,17 zl
27.089,30 zl

0,00 zl
35.217,07 zl

.~

Sporzadzil:
A. Kiczynska

"l

Bartniczka dnia, 1.03 2008r .


