
Komentarz do Budżetu na 2015 rok

Projekt Budżetu Gminy Bartniczka na rok 2015 przygotowano w oparciu o

art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U z 2013 poz.

885 z późn. zm.)

Dochody ogółem 13 836 655,87 zł.

Wydatki ogółem 15 226 655,87 zł.

Deficyt budżetowy -1 390 000,00 zł.

Dochody ogółem: 13 836 655,87 zł.

I. Dochody majątkowe: 793 078,00 zł.

II. Dochody bieżące: 13 043 577,87 zł.

I. Źródła dochodów majątkowych:

1. Dotacja na zadanie inwestycyjne  Przebudowa gminnych przepompowni 

ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie centralnego systemu 

monitoringu głównych obiektów wodociagowych i kanalizacyjnych Gminy 

Bartniczka wraz z projektem - w ramach Programu, oś 3 ,Jakość życia na 

obszarach wiejskich i rożnicowanie gospodarki wiejskiej", dzialanie 

321,,Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętego 

PROW na lata 2007-2013 

721 567,00 zł.

2. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie realizowane w roku 2014 

- Plac zabaw w Igliczyźnie

19 991,00 zł.

3. Dotacja ze środków Unii Europejskiej  na zadanie realizowane w roku 

2014 -Plac zabaw w Starych Świerczynach

19 980,00 zł.

4. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie realizowane w roku 2014 

- Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Jastrzębie

15 000,00 zł.

5. Dotacja ze środków Unii Europejskiej na zadanie realizowane w roku 2014 

- Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Bartniczka

16 540,00 zł.

II. Źródła dochodów bieżących :

1. Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych. 3 114 992,00 zł. tj. 22,5 % dochodów 

budżetowych.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego. 1 706 813,00 zł. tj. 12,3 % dochodów 

budżetowych.

3. Subwencja ogólna. 6 353 003,00 zł. tj. 45,9 % dochodów 

budżetowych.

4.  Dotacje z Budżetu Państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań 

bieżących.

1 713 892,00 zł. tj. 12,4 % dochodów 

budżetowych.

5. Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł: 154 877,87 zł. tj. 1,1 % dochodów 

budżetowych.

1.Wpływy z podatków lokalnych i opłat lokalnych oraz pozostałe 

dochody własne:

3 114 992,00 zł. tj. 22,5 % dochodów 

budżetowych.

   w tym: - Podatek od nieruchomości 936 000,00 zł.

               - Podatek rolny 487 000,00 zł.

               - Podatek leśny 33 800,00 zł.

               - Opłata za gospodarowanie odpadami 427 000,00 zł.

               - Podatek od środków transportowych 96 982,00 zł.

               - Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 zł.

               - Podatek od czynności cywilno prawnych 31 000,00 zł.

               - Podatek z karty podatkowej 0,00 zł.

               - Wpływy za sprzedaż wody 350 000,00 zł.

               - Wpływy za oczyszczanie ścieków 390 000,00 zł.

               - Wpływy z  opłaty skarbowej 10 000,00 zł.

               - Wpływy z opłat za sprzedaż alkoholu 56 000,00 zł.

               - Wpływy z czynszów  lokali 65 000,00 zł.

               - Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 1 300,00 zł.

               - Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie 53 000,00 zł.

               - Wpływy z odsetek od śr. na rachunkach 30 000,00 zł.

               - Usługi opiekunek społecznych 8 000,00 zł.

               - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 30 000,00 zł.
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                za korzystanie ze środowiska

               - Zwrot nienaleznie pobranych świadczeń 3 700,00 zł.

               - Zwrot za wyżywienie w Przedszkolu Gminnym 62 510,00 zł.

               - koszty egzekucyjne 1 000,00 zł.

               - odsetki od należnośći 7 500,00 zł.

               - fundusz alimentacyjny oraz zaliczka alimentacyjna 5 000,00 zł.

               - VAT 8 000,00 zł.

               - wpłaty ludności na sieć wodociągową 14 000,00 zł.

               - wpłaty za tel itp. 3 700,00 zł.

               - pozostałe dochody (zwroty za rozm. tel. , VAT) 1 500,00 zł.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego   od osób 

fizycznych i osób prawnych:

Plan 1 706 813,00 zł. tj. 12,3 % dochodów 

budżetowych.

   w tym: od osób fizycznych: 1 508 183,00 zł.

               od osób prawnych: 198 630,00 zł.

3. Subwencja ogólna: Plan 6 353 003,00 zł. tj. 45,9 % dochodów 

budżetowych.

   w tym: - część oświatowa subwencji: 3 871 358,00 zł.

              - część wyrównawcza subwencji ogólnej: 2 481 645,00 zł.

                z tego : kwota podstawowa: 1 859 549,00 zł.

                             kwota uzupełniająca: 622 096,00 zł.

Powyższe kwoty przyjęto na podstawie Informacji Ministra Finansów Nr

ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r.

4. Dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych  jst na realizację 

zadań bieżących

Plan 1 713 892,00 zł. tj. 12,4 % dochodów 

budżetowych.

Wstępne wielkości dochodów budżetu jst oraz dotacji celowych przyjęto

na podstawie otrzymanych pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w

Bydgoszczy i Krajowego Biura Wyborczego Delgatura Toruń.

z tego: 

a)Dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu  

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

1 464 192,00 zł. tj. 10,6 % dochodów 

budżetowych.

     w tym:

    - Administracja publiczna na zatrudnienie 2 pracowników 46 000,00 zł.

    - Urzędy Naczelnych Organów Władz Państwowej i Kontroli 792,00 zł.

      na  prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

    - Pomoc społeczna:

            - na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na 1 413 200,00 zł.

              ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

             z ubezpieczenia społecznego: 

          - na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 4 200,00 zł.

            pobierające świadczenia rodzinne

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin w wysokości:

249 700,00 zł. tj. 1,8 % dochodów 

budżetowych.

 w tym:

 - pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze) 32 500,00 zł.

 - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające  niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej

5 700,00 zł.

 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 98 000,00 zł.

 - dożywianie 52 500,00 zł.

 - zasiłki okresowe 61 000,00 zł.

dotacja z NZOŚiGW na wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Gminy Bartniczka

5. Środki na zadania bieżące pozyskane z innych źródeł

zewnętrznych

154 877,87 zł. tj. 1,1 % dochodów 

budżetowych.

1) Dotacja z WFOŚiGW na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej 34 425,00 zł.

2) Dotacja na zadanie realizowane w roku 2014 „Organizacja festynu 

gminnego Święto Miodu” w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju -  Odnowa i Rozwój Wsi- zadanie roku 2014

19 999,00 zł.
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3) Dotacja na zadanie: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na 

terenenie Gminy Bartniczka" w ramach programu: Program Operacyjny 

Innowacyjna Gospodarka Oś Priorytetowa Społeczeństwo informacyjne – 

zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

90 856,87 zł.

4) Środki pozyskane z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida jako 

dofinansowanie Projektu w ramach Programu English Teaching
9 597,00 zł.

Wydatki budżetu roku 2015 stanowią  kwotę: 15 226 655,87 zł.

 w tym:                   -   wydatki majątkowe: 2 883 976,07 zł. tj. 18,9 % wydatków 

ogółem.

                               -   wydatki bieżące: 12 342 679,80 zł. tj. 81,1 % wydatków 

ogółem.

Wydatki majątkowe - inwestycyjne roku 2015 przedstawiono w

załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. 

Nazwa zadania:

Kwota 

planowanego 

wydatku ogółem w 

zł.

1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy 60 000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji na terenie gminy 60 000,00 zł.

3. Budowa chodników na terenie gminy 80 000,00 zł.

4. Projekty budowlane na modernizacje dróg gminnych 45 000,00 zł.

5. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów 

pod drogi i inne inwestycje

5 000,00 zł.

6. Infostrada Kujaw i Pomorza - zadanie współfinansowane środkami Unii 

Europejskiej

27 901,07 zł.

7. Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI SP Nowe Świerczyny i 

Radoszki (25% jako wkład własny) -zadanie współfinansowane środkami 

Unii Europejskiej

22 075,00 zł.

8. Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz

utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociagowych i

kanalizacyjnych Gminy Bartniczka wraz z projektem.

1 201 000,00 zł.

Zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej - kwota dotacji 721 

567,00 zł.

9. Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce -zadanie zaplanowane do 

realizacji przy udziale i pod warunkiem uzyskania środków Unii 

Europejskiej.spłaty w 2016 r. z dotacji.

1 383 000,00 zł.

2 883 976,07 zł.

Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach:

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo Plan 130 000,00 zł. tj. 0,9 % wydatków 

ogółem.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Wydatki inwestycyjne 120 000,00 zł.

Zaplanowano środki na realizację nastepujących zadań inwestycyjnych:

1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy 60 000,00 zł.

2. Budowa kanalizacji na terenie gminy 60 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych zaplanowano w wysokości 2 %

kasowego wykonania podatku rolnego co stanowi kwotę:

10 000,00 zł.

                                                          

Dział 020 Leśnictwo Plan 5 000,00 tj. 0,03 % wydatków 

ogółem.

Zaplanowano zakup materiału zadrzewieniowego w kwocie:

5 000,00 zł.
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Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i 

wodę

Plan 382 064,53 zł. tj. 2,5 % wydatków 

ogółem.

Ww. kwotę zaplanowano w ramach rozdziału 40002 Dostarczanie wody.

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie i konserwację oraz

obsługę hydroforni Radoszki i Grążawy:  

Najbardziej istotną  pozycję wydatków stanowi: 

  - zakup energii elektrycznej: 100 000,00 zł.

  - zakup materiałów w celu usunięcia awarii na liniach                                       48 000,00 zł.

   wodociągowych oraz obsługę tego działu:          

  - różne opłaty i składki (związane z poborem  wód gruntowych): 20 000,00 zł.

 - zakup usług pozostałych 28 000,00 zł.

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 125 664,53 zł.

(w tym wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłat za

wodę - 4200 zł..)

 - zakup usług remontowych 5 000,00 zł.

 - podatek od towarów i usług VAT: 38 000,00 zł.

 - pozostałe wydatki związane z obsługą działu: 17 400,00 zł.

Dział 600  Transport i Łączność Plan 854 091,62 zł. tj. 5,6 % wydatków 

ogółem.

Wydatki inwestycyjne:

Zaplanowano realizację następujących zadań inwestycyjnych o łącznej

wartości:

130 000,00 zł.

1. Budowa chodników na terenie gminy 80 000,00 zł.

2. Projekty budowlane na modernizacje dróg gminnych 45 000,00 zł.

3. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-wykup gruntów 

pod drogi i inne inwestycje

5 000,00 zł.

Zadania bieżące: Plan 724 091,62 zł.

1. Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące dróg oraz zakup kamienia

oraz paliwa do sprzętu drogowego:

215 000,00 zł.

2. Odśnieżanie 40 000,00 zł.

3. Usługi obce 160 000,00 zł.

4. Usługi remontowe sprzętu drogowego i remontu dróg 20 000,00 zł.

5. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (za 4 pracowników-3 i1/3

etatu):

238 891,62 zł.

w tym dodatkowy koszt utrzymania pracowników zatrudnionych

sezonowo 

6. Składki na PFRON. 17 000,00 zł.

7. Różne opłaty i składki 15 000,00 zł.

8. Pozostałe wydatki 18 200,00 zł.

                                        

Dział 700  Gospodarka Mieszkaniowa Plan 134 941,23 zł. tj. 0,9 % wydatków 

ogółem.

1) Kwotę w przedmiotowym dziale planuje się przeznaczyć między innymi

na przeprowadzenie drobnych remontów i konserwację obiektów

mieszkalnych, opłaty za usługi administracyjne i ubezpieczenie budynków,

w tym zakup węgla i utrzymanie palacza budynku komunalnego w

Gutowie.

134 941,23 zł.

1. Zakup materiałów, w tym na remonty bieżące oraz opał 30 000,00

2. Usługi obce 4 500,00

3. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56 041,23

4. Usługi remontowe 30 000,00

5. Pozostałe wydatki 14 400,00

Dział 710  Działalność Usługowa: Plan 97 000,00 zł. tj. 0,6 % wydatków 

ogółem.

1. Decyzje o warunkach zabudowy (zatw. organ uprawn.) 94 000,00 zł.

2. System informacji przestrzennej (dotacja dla Powiatu Brodnica) 3 000,00 zł.

Dział 750  Administracja Publiczna: Plan 1 602 860,73 zł. tj. 10,5 % wydatków 

ogółem.

Urzędy Wojewódzkie                               46 000,00 zł.
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Rady Gmin 112 686,94 zł.

Urzędy Gmin 1 272 115,85 zł.

Władza Wdrażająca Programy Europejskie 90 856,87 zł.

Pozostała działalność (pobór podatków, opłat i niepodatkowych 

należności budżetowych, diety sołtysów)

81 201,07 zł.

1) Rozdział “Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów

pracowników administracji i finansowany jest przez Kujawsko-

Pomorski Urząd Wojewódzki.

46 000,00 zł.

2) W rodziale Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)

zaplanowano wydatki:

112 686,94 zł.

  wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                51 286,94 zł.

  diety Radnych Rady Gminy Bartniczka 55 000,00 zł.

 -  pozostałe koszty funkcjonowania            6 400,00 zł.

3) Urzędy Gmin 1 272 115,85 zł.

a) Wydatki inwestycyjne:

1. Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach projektu RPO-(wkład własny 80% 

w 2014, 20% 2015 r.)

27 901,07 zł.

b) Wydatki bieżące: 1 272 115,86 zł.

Rozdział “ Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)”

obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu

Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, w tym w

szczególności:

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 980 635,89 zł.

 - zakup materiałów papierniczych, wyposażenia i innych materiałów w 

celu realizacji bieżących zadań

113 879,97 zł.

         - zakup energii elektrycznej 30 000,00 zł.

        - zakup usług remontowych 6 000,00 zł.

        - zakup usług zdrowotnych (obowiązkowe badania lekarskie BHP) 1 000,00 zł.

        - zakup usług remontowych zł.

      - różne opłaty i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie 12 000,00 zł.

        na rzecz organizacji do których przynalezy gmina)

   - wydatki na usługi pocztowe, oprogramowania inne usługi i inne. 60 000,00 zł.

        - zakup usług telekomunikacyjnych 17 500,00 zł.

        - zakup usług dostepu do sieci internet 6 000,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z obsługą (w tym szkolenia, odpisy na

ZFŚS,podróże służbowe, koszty opłat sądowych,podatek naliczony VAT)

45 100,00 zł.

W wynagrodzeniach ujęto nagrody jubileuszowe oraz zabezpieczenie 

umów na prace interwencyjne po stażach oraz na zastępstwa.

4) Władza Wdrażająca Programy Europejskie 90 856,87 zł.

5) Pozostała działalność 53 300,00 zł.

 -  wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych 17 000,00 zł.

  (prowizja sołtysów za inkaso podatkowe)

 - zakup materiałów i oprogramowania do obsługi poboru podatków 20 600,00 zł.

 - szkolenia i delegacje 2 000,00 zł.

  - diety sołtysów za udział w sesjach 13 300,00 zł.

  - pozostałe wydatki  rozdziału 400,00 zł.

Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli

i    Ochrony Państwa oraz Sądownictwa 

Plan 792,00 zł. tj. 0,01 % wydatków 

ogółem.

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy finansowania

realizowanych na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury

Wojewódzkiej w Toruniu zadań - prowadzenia i aktualizacji stałego

rejestru wyborców.

Wydatki zaplanowane finansowane są z dotacji z UE oraz BP z instytucji posredniczacej: Władza Wdrażająca 

Wydatki dotyczą usług dostępu do internetu, ubezpieczenia sprzętu oraz obsługi projektu.
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Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Plan 92 291,16 zł. tj. 0,6 % wydatków 

ogółem.

Na rozdział 75403 - Jednostki terenowe POLICJI zaplanowano kwotę: 2 000,00 zł.

Na wydatki bieżące - rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

zaplanowano kwotę:

90 291,16 zł.

Gmina utrzymuje 5 jednostek OSP w tym 1 konserwatora sprzętu,

samochody do akcji  gaśniczych oraz remizy strażackie.

Wyodrębniono środki z podziałem na jednostki: 

OSP:

1) Utrzymanie stanowiska konserwatora: 16 315,16 zł.
2) Utrzymanie OSP: 73 976,00 zł.
 - udział w akcjach ratowniczych: 11 626,00 zł.

 - energia elektryczna: 18 000,00 zł.

 - badania lekarskie: 2 000,00 zł.

 - ubezpieczenie budynków, pojazdów i NNW 10 000,00 zł.

 - węgiel na opał 4 400,00 zł.

 - zakup kalendarzy 350,00 zł.

 - zakup materiałów remontowych i paliwa 17 250,00 zł.

 - pozostałe wydatki OSP, w tym: 10 350,00 zł.

 -       Bartniczka 2 070,00 zł.

 -        Grążawy 2 070,00 zł.

 -        Świerczyny Nowe 2 070,00 zł.

 -        Łaszewo 2 070,00 zł.

 -        Jastrzębie 2 070,00 zł.

Dział 757 Obsługa Długu Publicznego Plan 90 000,00 zł. tj. 0,6 % wydatków 

ogółem.

Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy spłaty odsetek od 

zaciągniętych pożyczek i kredytów na finansowanie inwestycji.                                                    

Dział 758 Różne  Rozliczenia Plan 162 000,00 zł. tj. 1,1 % wydatków 

ogółem.

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

rezerwę ogólną 

127 000,00 zł. 0,8 % wydatków 

ogółem.

                                                            

2) Rezerwa na zarządzanie kryzysowe utworzona zgodnie z art. 26 ust 4

ustawy  „o zarządzaniu kryzysowym”(Dz. U Nr 89 poz 590 z późn. zm.).

35 000,00 zł. 0,2 % wydatków 

ogółem.

                                                

Dział 801  Oświata i Wychowanie Plan 5 239 164,39 zł. tj. 34,4 % wydatków 

ogółem.

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków:

Wydatki majatkowe: 22 075,00 zł.
0,1 % wydatków 

ogółem.

1. Zakup tablic interaktywnych dla klas IV-VI SP Nowe Świerczyny i 

Radoszkach (25% jako wkład własny) 22 075,00 zł.

Wydatki bieżące:

1) Szkoły podstawowe 2 375 906,05 zł.

w tym: 

- na płace i składki od nich naliczane 1 845 249,10 zł.

- na bieżące utrzymanie 521 059,95 zł.
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- projekt w ramach Programu English Teaching realizowany przez Szkołę

Podstawową w Nowych Świerczynach dofinansowany ze środków

pozyskanych z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida jako dofinansowanie

(wkład własny 1000,00 zł.)

9 597,00 zł.

Środki pozyskane z Nidzickiej Fundacji Rozwoju Nida jako dofinansowanie Projektu

w ramach Programu English Teaching

0,00 zł.

234 121,97 zł.

- na płace i pochodne 188 995,76 zł.

- na bieżące utrzymanie 45 126,21 zł.

741 490,52 zł.

- na płace i pochodne 394 956,78 zł.

- na bieżące utrzymanie 346 533,74 zł.

- wydatki na opłaty za przedszkola niepubliczne mieszkanców gminy

Bartniczka 102 500,00 zł.

- dotacja dla niepublicznego Odzdiału przedszkolnego 67 500,00 zł.

1 357 807,35 zł.

- na płace i pochodne 1 082 363,12 zł.

- na bieżące utrzymanie 275 444,23 zł.

255 000,00 zł.

21 648,39 zł.

      7) Pozostała działalność                                           231 115,11 zł.

 w tym: 

 a) płace i pochodne Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu     210 739,16 zł.

 b) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           3 450,00 zł.

c) pozostałe koszty obsługi oświaty                12 500,00 zł.

d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 425,95 zł.

 -(pomoc zdrowotna dla nauczycieli i emerytów nauczycieli)

                                                                                                                             

Dział 851 Ochrona Zdrowia Plan 64 000,00 zł. tj. 0,4 % wydatków 

ogółem.

W planie ujęto wydatki na: 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1) Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł.

2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 52 000,00 zł.

Środki finansowe na realizację programu pochodzą w całości z opłat za

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.  

3) Programy profilaktyki zdrowotnej 8 000,00 zł.

Wydatki obejmują dwa programy realizowane przez gminę : Program 

zdrowia psychicznego oraz Program profilaktyki i promocji zdrowia

                                                                 

Dział 852  Pomoc  Społeczna Plan 2 167 084,00 zł. tj. 14,2 % wydatków 

ogółem.

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej.

GOPS realizuje zadania własne i zlecone:

 - zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie 1 417 400,00 zł.

 -  zadania własne dofinansowywane z dotacji 249 700,00 zł.

 -  zadania realizowane ze środków własnych gminy 499 984,00 zł.

Planowane wydatki z podziałem  na poszczególne jednostki, dla których organem prowadzacym jest Gmina Bartniczka:

2)      Oddziały przedszkolne  w Szkołach Podstawowych

           3) Przedszkola

4)      Gimnazja

5)      Dowożenie

6)      Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dla nauczycieli zaplanowano  dodatek motywacyjny, środki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w wysokości 1% planowanych 
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Planowane środki przewiduje się na realizację następujących wydatków:

 1) Świadczenia rodzinne  1 451 598,00 zł.

w tym na:                                                           

              - na płace i składki od nich naliczane 74 026,00 zł.

              - na bieżące utrzymanie 19 068,00 zł.

              - świadczenia społeczne 1 324 804,00 zł.

              - składki ZUS od świadczeń 30 000,00 zł.

              - zwrot nienależnie pobranych świadczeń 3 700,00 zł.

2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne  9 900,00 zł.

3) Zasiłki i pomoc w naturze, w tym: 81 000,00 zł.
  - zasiłki okresowe 61 000,00 zł.

 - zasiłki jednorazowe celowe 20 000,00 zł.

6) Pobyt w DPS 2 osób 56 000,00 zł.

7) Dodatki mieszkaniowe  20 000,00 zł.

8) Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                       238 850,00 zł.

9) Dożywianie uczniów (ze środków własnych) 96 500,00 zł.

10) Środki na prace społecznie użyteczne 12 000,00 zł.

11)Zasiłki stałe 32 500,00 zł.

12) Koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych 125 310,00 zł.

13) Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3 350,00 zł.

14) Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 000,00 zł.

15) Rodziny zastępcze 17 000,00 zł.

16) Wspieranie rodziny 20 076,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan 0,00 zł. tj. 0 % wydatków 

ogółem.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 50 500,00 zł. tj. 0,3 % wydatków 

ogółem.

W przedmiotowym dziale zaplanowano szacowany 20 % wkład własny do

realizacji zadania w postaci wypłaty pomocy materialnej dla uczniów w

formie stypendiów oraz 500 zł na szkolenia pracowników w ww. zakresie.

Dział 900  Gospodarka  Komunalna i Ochrona Środowiska 2 300 933,88 zł. tj. 15,1 % wydatków 

ogółem.

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód zaplanowano: 1 595 512,05 zł.

Zadania inwestycyjne:
1) Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz

utworzenie centralnego systemu monitoringu głównych obiektów wodociagowych i

kanalizacyjnych Gminy Bartniczka wraz z projektem.

1 201 000,00 zł.

 Zadanie współfinansowane środkami Unii Europejskiej - dotacja w kwocie 

721 567,00 zł.

Zadania bieżące :

Konserwacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków  i przepompowni 394 512,05 zł.

Najwyższą  pozycję wydatków stanowi: 

      - zakup energii elektrycznej 140 000,00 zł.

 - zakup materiałów w celu usunięcia awarii w oczyszczalni ścieków 

oraz bieżącego utrzymania oczyszczalni

20 000,00 zł.

      - różne opłaty i składki (związane z wprowadzeniem zanieczyszczeń 

do środowiska i wywozem szkła  i plastików)

14 000,00 zł.

    - usługi remontowe 30 000,00 zł.

 -  zakup usług pozostałych, 30 000,00 zł.

 - na płace i składki od nich naliczane 110 442,05 zł.

 -  podatek od towarów i usług VAT 35 000,00 zł.

 -  pozostałe wydatki związane z obsługą działu 15 070,00 zł.

Gospodarka odpadami Plan 497 421,83 zł. tj. 3,3 % wydatków 

ogółem.

Najbardziej istotną  pozycję wydatków stanowi: 

  - zakup usług wywozu odpadów: 410 000,00 zł.

  - zakup materiałów 29 000,00 zł.

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 54 371,83 zł.

 - pozostałe szacowane wydatki związane z obsługą działu: 4 050,00 zł.
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Schroniska dla zwierząt

27 000,00 zł. tj. 0,2 % wydatków 

ogółem.

Wydatki związane z wyłapywaniem psów z terenu gminy oraz innych

zadań z zakresu oczyszczania 

Oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 134 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

 - oświetlenie uliczne -  zakup energii elektrycznej   71 000,00 zł.

 - konserwacja urządzeń oświetleniowych: 63 000,00 zł.

Dział 921  Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Plan 1 727 112,30 zł. tj. 11,3 % wydatków 

ogółem.

1. Utrzymanie świetlic 1 504 347,20 zł.

 - energia elektryczna 17 500,00 zł.

- bieżące funkcjonowanie lokali (węgiel, ubezpieczenie bud.,drobne

remonty):  

1 426 847,20 zł.

 - remonty świetlicy w Nowych Świerczynach 20 000,00 zł.

 - remonty pozostałych świetlic 40 000,00 zł.

2. Bieżąca działalność kulturalną 90 355,10 zł.

 - organizację imprez  okolicznościowych, festynów  na terenie gminy 36 900,00 zł.

 - organizacja konkursu dla organizacji pozarządowych 4 000,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

zleconych 

4 000,00 zł.

-pozostałe działania w zakresie kultury 45 455,10 zł.

3. Dotacja podmiotową z budżetu dla Instytucji Kultury: 132 410,00 zł.

Dział 926  Kultura Fizyczna i Sport Plan 126 820,02 zł. tj. 0,8 % wydatków 

ogółem.

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 114 820,02 zł.

2. Plac zabaw zł.

Najbardziej istotną  pozycję wydatków stanowi: 

  - zakup energii elektrycznej: 25 000,00 zł.

 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 64 220,02 zł.

 - zakup materiałów i wyposażenia kompleksu 5 000,00 zł.

 - usługi pozostałe 7 000,00 zł.

 - usługi remontowe i konserwacyjne 10 000,00 zł.

 - pozostałe wydatki związane z obsługą działu: 3 600,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planuje się zabezpieczenie wydatków na organizację zawodów

sportowych, imprez wędkarskich, strzeleckich, turniejów tenisowych, 

piłki ręcznej i nożnej itp. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

12 000,00 zł.

Budżet zamyka się kwotą w wysokości: -1 390 000,00 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2014 r. wyniesie 1 423 470,84 zł.

w tym:  

187 620,00 zł.

400 000,00 zł.

46 920,00 zł.

461 914,99 zł.

1)  Pożyczka zaciągnięta na zadanie przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociagowej

Grążawy nr umowy PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota zaciągniętej w 2013 r. pożyczki:

258 000,00 zł.

2)      kredyt inwestycyjny z Banku Ochrony Środowiska Oddział w Toruniu Nr umowy

538/03/2009/1304/F/INW na realizację zadań inwestycyjnych roku 2009 (drogi gminne) w

kwocie 2 400.000,00 zł.

3) pożyczka z WFOŚiGW na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy nr umowy

PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota zaciągnietej w 2013 r. pożyczki:w kwocie 200 000,00 
3) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 461 914,99 zł. zaciągnięta w roku 2014 na

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radoszkach nr umowy PT 14035/OA-wnc
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327 015,85 zł.

Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2015 r. :

Zadłużenie na koniec 2014 r.    1 423 470,84 zł.

241 000,00 zł.

721 567,00 zł.

843 000,00 zł.

Spłata pożyczek w roku 2015 1 231 597,00 zł.

721 567,00 zł.

510 030,00 zł.

Zadłużenie koniec 2015 r. 1 997 440,84 zł.

Sporządził:

E. Mówińska-Siuda

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego " Budowa świetlicy

wiejskiej w Bartniczce" zaplanowanego do realizacji przy udziale i pod warunkiem 

 - w tym spłata pożyczki zaciagniętej celem wyprzedzającego finansowania zadania roku 

  - w tym spłata pozostałych pożyczek i kredytów w roku 2015

4) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 327 015,85 zł. zaciągnięta w roku 2014 na

Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach PT 14034/OA-wnc

Planowana pożyczka preferencyjna z WFOŚiGW 

Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego z udziałem środków

unijnych - planowana do zaciągnięcia i spłaty w 2015 r. z dotacji - umowa dotacji podpisana w 
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