
ZARZĄDZENIE NR 22/18
WÓJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.1)) oraz art. 267 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 r.:

1) Dochody- plan: 20.679.509,42 zł; wykonanie – 21.239.386,75 zł.
a)  dochody bieżące – plan: 20.649.509,42 zł.; wykonanie 21.207.919,95 zł.
b)  dochody majątkowe – plan: 30.000,00 zł.; wykonanie 31.466,80 zł.
2) Wydatki – Plan 22.176.526,46; wykonanie:20.710.638,97 zł.
a)  wydatki bieżące – plan 18.564.918,49 zł.; wykonanie: 17.587.815,28 zł.
b)  wydatki majątkowe – plan: 3.611.607,97 zł.; wykonanie: 3.122.823,69 zł.

3) Nadwyżka budżetowa 528.747,78 zł.

§ 2.  Pełna treść sprawozdania stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok:

1) przedkładam organowi stanowiącemu Gminy Bartniczka.

2) przesyłam do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy O/Toruń.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wójt Gminy

Wiesław Biegański

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz.2232 oraz z 2018 r. poz.130.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/18

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.

Budżet gminy na rok 2017 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2016 r. - uchwałą Nr 
XX/131/16.

Uchwalono:

- dochody  w  wysokości: 18.527.653,00  zł
- wydatki  w wysokości: 21.442.653,00 zł
-  w tym: deficyt budżetu w wysokości   2 915 000,00  zł

Budżet  zmieniano:

Uchwałami Rady Gminy:

1) Nr XXII/141/17 w dniu 22.03.2017 r.

2) Nr XXIII/150/17 w dniu 31.05.2017 r.

3) Nr XXIV/158/17 w dniu 22.06.2017 r.

4) Nr XXV/161/17 w dniu 09.08.2017 r.

5) Nr XXVI/165/17 w dniu 27.09.2017 r.

6) Nr XXVIII/178/17 w dniu 29.11.2017 r.

7) Nr XXIX/185/17 w dniu 28.12.2017 r.

Zarządzeniami Wójta:

1) Nr  3/17 w dniu 27.01.2017 r.

2) Nr  5/17 w dniu  31.01.2017 r.

3) Nr  6/17 w dniu 21.02.2017 r.

4) Nr  10/17 w dniu 28.02.2017 r.

5) Nr  12/17 w dniu 13.03.2017 r.

6) Nr  17/17 w dniu 30.03.2017 r.

7) Nr  18/17 w dniu 31.03.2017 r.

8) Nr  22/17 w dniu 27.04.2017 r.

9) Nr  24/17 w dniu 28.04.2017 r.

10) Nr  26/17 w dniu 16.05.2017 r.

11) Nr  30/17 w dniu 21.06.2017 r.

12) Nr  33/17 w dniu 28.06.2017 r.

13) Nr  38/17 w dniu 30.06.2017 r.

14) Nr  43/17 w dniu 25.07.2017 r.

15) Nr  44/17 w dniu 28.07.2017 r.

16) Nr  49/17 w dniu 29.08.2017 r.

17) Nr  50/17 w dniu 31.08.2017 r.
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18) Nr  51/17 w dniu 11.09.2017 r.

19) Nr  53/17 w dniu 14.09.2017 r.

20) Nr  54/17 w dniu 22.09.2017 r.

21) Nr  55/17 w dniu 29.09.2017 r.

22) Nr  57/17 w dniu 10.12.2017 r.

23) Nr  59/17 w dniu 18.10.2017 r.

24) Nr  61/17 w dniu 20.10.2017 r.

25) Nr  62/17 w dniu 27.10.2017 r.

26) Nr  63/17 w dniu 27.10.2017 r.

27) Nr  64/17 w dniu 30.10.2017 r.

28) Nr  65/17 w dniu 31.10.2017 r.

29) Nr  67/17 w dniu 15.11.2017 r.

30) Nr  69/17 w dniu 28.11.2017 r.

31) Nr  72/17 w dniu 13.12.2017 r.

32) Nr  74/17 w dniu 15.12.2017 r.

33) Nr  76/17 w dniu 29.12.2017 r.

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 2 151 856,42 zł i wydatki o kwotę 733 873,46 zł.

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie: Dochody 20 679 509,42 zł

Wydatki  22 176 526,46 zł zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 1 497 017,04 zł.

Wykonanie  budżetu  przedstawia  się następująco:

- dochody   21.239.386,75 zł to  jest  102,70  % planu
- wydatki  20.710.638,97 zł co stanowi 93,38 % planu
-nadwyżka budżetowa 528.747,78 zł

A.      DOCHODY

Plan Wykonanie %
I. Dochody majątkowe, w tym: 30 000,00 31 466,80 104,89

1. Dochody ze sprzedaży majątku 0 1 466,80 X

2. Dotacje na inwestycje 30 000,00 30 000,00 100,00

II. Dochody bieżące, w tym: Plan Wykonanie %
20 649 509,42 21 207 919,95 102,70

1. Dochody z wpływów z podatków i opłat lokalnych oraz innych dochodów  

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp. Określenie Plan Wykonanie %
1. Podatek od nieruchomości 2 030 000,00 2 130 792,63 104,97
2. Podatek rolny 541 432,00 485 543,74 89,68
3. Podatek leśny 38 000,00 40 420,00 106,37
4. Podatek od środków transportowych 101 550,00 120 262,00 118,43

5. Wpływy z opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 440 000,00 425 586,92 96,72

7. Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 5 537,00 184,57
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8. Podatek od czynności cywilno-prawnych 30 300,00 58 549,60 193,23

9. Opłata skarbowa 10 000,00 13 404,00 134,04
11. Wpływy ze sprzedaży wody 475 000,00 502 804,37 105,85
12. Wpływy za oczyszczanie ścieków 560 000,00 613 561,77 109,56

13. Wpływy z mienia gmin i wieczystego 
użytkowania 1 800,00 2 956,21 164,23

14. Wpływy z czynszów 53 000,00 54 861,34 103,51

15. Wpływy z opłat za centralne  ogrzewanie 58 000,00 67 984,47 117,21

16. Wpływy z usług opiekunek 8 000,00 7 357,80 91,97
17. Odsetki od nieterminowych płatności 9 700,00 11 932,65 123,02

18. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 58 000,00 62 594,90 107,92

19. Wpływy za obwody łowieckie 0,00 1 931,09 x
20. Odsetki od środków na rachunkach 30 000,00 124 052,98 413,51
21. Koszty egzekucyjne 1 000,00 5 957,40 595,74

22. Dochody własne gminy z tytułu  świadczeń 
z funduszu alimentacyjnego 0,00 6 573,64 x

23. Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu 
Pomocy Społecznej 0,00 5 691,00 x

24. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze 
środowiska należne Gminie 30 000,00 16 050,22 53,5

25.

Środki  pozyskane z innych źródeł (środki 
od sponsorów na organizację festynu 
gminnego „Święto Miodu”, opłaty  za 
stoiska)

0,00 7 400,00 x

26. Wpłaty rodziców i GOPS-u za wyżywienie 
dzieci w przedszkolu 70 000,00 78 163,80 111,66

27. Opłaty za korzystanie z wychowania dzieci 
w przedszkolu 25 200,00 55 149,74 218,85

28. Opłata za zajęcie pasa drogowego 0,00 2 848,86 x

29. Koszty upomnienia - obowiązek szkolny 
i duplikat legitymacji 0,00 9,00 x

30. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 
wychowawczych 0,00 1 500,00 x

31. Odsetki od nienależnie pobranych 
świadczeń wychowawczych 0,00 168,69 x

32. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 
rodzinnych 3 000,00 998,46 33,28

33. Odsetki od nienależnie pobranych 
świadczeń rodzinnych 700,00 48,37 6,91

34. Zwrot nienależnie pobranych zasiłków 
okresowych z lat ubiegłych 0,00 2 816,79 x

36.
Zwrot nadpłat z lat ubiegłych (korekty 
faktur VAT dot. lat ubiegłych) oraz zwrot 
podatku od towarów i usług za lata ubiegłe

500,00 62 122,66 12424,53

37. Pozostałe dochody 7 300,00 13 772,87 x
38. Usługi specjalistyczne-dochód UG 0,00 134,75 x

39. Kara umowna dot. Inwestycji EWPROM 0,00 89 916,09 x

40. Kara umowna  KAPANAAL  272,38 x
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41. Kara umowna MATROL 4 690,47 x

42.
Wpływ z tytułu zwrotu kosztów utrzymania 
zwierząt odebranych  na podstawie ustawy 
o ochronie zwierząt

0,00 18 752,69 x

43. Odszkodowania 0,00 29 537,85 x
Podliczenie 4 585 482,00 5 132 436,82 112,00

2.  Dochody z udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 

Wykonanie przedstawia się następująco:

Lp. Określenie Plan Wykonanie %

1. Udziały we wpływach podatku 
dochodowego od osób prawnych

190 000,00 166 244,96 87,50

2. Udziały we wpływach podatku 
dochodowego od osób fizycznych

2 208 558,00 2 257 741,00 102,21

Podliczenie 2 398 558,00 2 423 985,96 101,06

3.  Dochody z subwencji 

Wykonanie przedstawia się następująco:

Kwoty subwencji Plan Wykonanie %

1) część wyrównawcza 2 482 797,00 2 482 797,00 100,00
2) część oświatowa 4 030 068,00 4 030 068,00 100,00
3) część równoważąca 66 420,00 66 420,00 100,00
Podliczenie 6 579 285,00 6 579 285,00 100,00

4.  Dochody z dotacji na zadania zlecone i własne bieżące 

Wykonanie przedstawia się następująco:

1) Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Lp. Cel dotacji Plan Wykonanie %

1. Zwrot części podatku akcyzowego 421 278,19 421 278,19 100,00
2. Na utrzymanie administracji 50 662,00 50 447,79 99,58
3. Świadczenia rodzinne 1 941 054,00 1 918 403,41 98,83
4.
5.

Prowadzenie rejestru wyborców
Świadczenia wychowawcze tzw. 500+

931,00
4 000 379,00

931,00
4 000 117,98

100,00
99,99

6. Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 
pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna

7 787,00 7 785,54 99,98

7.
8.
9.
10.

11.

Karta dużej rodziny
Dodatki mieszkaniowe energetyczne
Specjalistyczne usługi opiekuńcze
Program pomocy uczniom na zakup podręczników 
i materiałów edukacyjnych
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

166,16
390,43

22 820,00

63 602.64
4 878,00

166,16
313,75

22 820,00

62 462,63
4 872,00

100,00
80,36

100,00

98,21
99,88

. Podliczenie 6 513 948,42 6 489 598,45 99,63

2)   Dotacje na zadania własne

Lp. Cel dotacji Plan Wykonanie %
1. Stypendia dla uczniów 93 586,00 93 586,00 100,00
2. Dotacja na wychowanie przedszkolne 107 040,00 107 040 100,00
3. Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 79 777,00 79 776,37 100,00
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4. Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) 91 850,00 91 511 65 99,63

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 114 957,00 114 700,01 99,78

6. Na dożywianie 71 985,00 67 715,62 94,07
7. Asystent rodziny 2 788,00 2 788,00 100,00
8. Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków 

stałych
6 239 00 6 239,00 100,00

8. Na wychowanie przedszkolne (wyrównanie 
szans dzieci niepełnosprawnych)

4 014,00 4 014,00 100,00

Podliczenie 572 236,00 567 370,65 99,15

5. Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 15 243,07 zł.

B.      W Y D A T K I

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 22 176 526,46 zł zrealizowano w wysokości 
20 790 528,06 zł, co stanowi 93,75 % kwot planowanych.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie  3 611 607,97 zł, a wykonano w wysokości 3 122 823,69 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r.

Lp. Nazwa inwestycji
Wydatek 

poniesiony 
w 2017

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - efekt rzeczowy uzyskany wyniku 
realizacji inwestycji:
1)Sieć wodociągowa w miejscowości Samin o długości 40 m – wartość 6 654,60 zł.
2)Sieć wodociągowa w miejscowości Komorowo o długości 726 m – wartość 
16 385,92 zł.
3)Sieć wodociągowa w miejscowości Stare Świerczyny o dł. 500 m – wartość 
13 327,07 zł.
4)Sieć wodociągowa w miejscowości Grążawy o dł. 160 m – wartość 9 740,15 zł.
5)Dodatkowo w trakcie realizacji

57 213,75

2. Budowa sieci kanalizacyjnej 61 083,92
3. Budowa chodników na terenie gminy- efekt rzeczowy uzyskany w wyniku realizacji 

inwestycji to:
1)Chodnik w miejscowości Jastrzębie  o długości 217,28 m2 – wartość rozliczonego 
efektu rzeczowego - 18 974,02 zł.
2)Chodnik w miejscowości Jastrzębie o długości 98,50 m2 –wartość rozliczonego efektu 
rzeczowego – 22 034,83 zł. 41 008,85

4. Modernizacja odcinka drogi gm. Jastrzębie (w kierunku remizy OSP) 90 302,05
5. Modern. odcinka drogi gm. Jastrzębie (ob. ośrodka) 15 598,25
6. Modernizacja odcinka drogi gm. Jastrzębie (ob. kościoła) 26 560,99
7. Modernizacja odcinka drogi w Bartniczce (ul. Długa) 59 068,07
8. Modernizacja dróg gminnych projekty na 2018/2019 9 927,04
9. Modernizacja odc. drogi gm. w Komorowie (osiedle) 47 554,14

10. Przebudowa. nawierzchni jezdni drogi gminnej z dojazdem do UG 32 983,58
11. Zakup samochodu do obsługi zadań drogowych 69 500,00
12. Budowa drogi Nowe Świerczyny w kier. Szczuki 260 428,45
13. Przebudowa drogi Łaszewo – dokumentacja 3 300,00
14. Zakup i montaż wiaty autobusowej w Bartniczce 4 720,50
15. Wykup gruntów pod drogi gminne 5 089,50
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16. Zakup samochodu dla OSP Łaszewo 36 000,00
17. Ułożenie kostki na placu szkolnym przy SP Radoszki 22 942,58
18. Utwardzenie drugiego wjazdu do Przedszkola Łaszewo 21 403,21
19. Dom dziennego pobytu w Grążawach 747 255,29
20. Zakup samochodu do obsługi zadań Domu Dziennego pobytu w Grążawach 99 957,00
21. Monitoring oraz alarm w budynku Domu Dziennego pobytu w Grążawach 21 000,00
22. Tablica interaktywna do świetlicy środowiskowej w Gutowie 5 999,00
23. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce 46 421,00
24. Oświetlenie uliczne przy przystanku autobusowym w Świerczynkach 21 974,50

25.
Wykonanie projektu na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Bartniczka (dot. 
miejscowości Jastrzębie i Komorowo) 13 628,50

26.

Termomodernizacja 4 obiektów kultury: Łaszewo, Jastrzębie, Nowe Świerczyny, Samin:
1)Samin – wydatek 2017 r. 4.522,57 zł.
2)Łaszewo – wydatek 2017 r. 159.047,28 zł.
3)Nowe Świerczyny – wydatek 2017 r. 154.790,30 zł.
4)Jastrzębie – 79.733,00 zł. 436 903,13

27. Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej 149 254,08
28. Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce 368 111,30
29. Wykonanie chłodni do świetlicy wiejskiej Stare Świerczyny 13 399,83
30. Baza edukacyjno-ekologicznego Jastrzębie i Radoszki 5 000,00
31. Przebudowa Boiska do piłki nożnej w Radoszkach 124 735,18

2 918 323,69
Dodatkowo udzielono dotacji na zadania inwestycyjne:

 1. Dotacja dla Zarządu Dróg Powiatowych na budowę drogi – Komorowo-Jastrzebie. 150 000,00

 2.
Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup samochodu do realizacji zadań 
Policji 10 000,00

 3. Dotacja na kościół-instalacja alarmowa 20 000,00
 4. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie 24 500,00

 Razem dotacje majątkowe: 204 500,00

Razem wykonanie wydatków majątkowych : 3 122 823,69 zł.

Wydatki poniesione na realizację inwestycji dotyczyły bezpośrednio opłat dostawcom towarów i usług, 
a także opłaty dotyczące dokumentacji niezbędnych do realizacji inwestycji.

Wydatki bieżące

1. Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią Plan – 431 278,19 zł wykonanie 430 746,84  zł  
i przedstawiają się w sposób następujący:

a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2 % wykonanego podatku rolnego – plan 10.000,00 zł; wydatkowano 
9 703,66 zł. Plan zrealizowano w 97,04 %.

b) pozostała działalność – plan 421 278,19 zł; wydatkowano 421 043,18 zł - plan zrealizowano w 99,94 %. 
Rozdział obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej.

2. Leśnictwo

Na wydatki działu w jakiego zakresie mieści się gospodarowanie drzewostanem zaplanowano kwotę 
3.000,00 zł.

W  2017 r. roku w dziale tym wydatkowano kwotę 301,67 zł na zakup wydawnictw fachowych z ww. 
zakresu.

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
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Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 450 518,12 zł; a wydatkowano 409 864,77 zł; plan 
zrealizowano w 90,98 %. 

W dziale tym rozliczone zostały wydatki na utrzymanie dwóch hydroforni z siecią wodociągową, w tym 
w szczególności wydatki na:

- płace i pochodne -  108 886,48 zł
- odpis na ZFŚS -  2 568,93 zł
- energię elektryczną -  140 621,51 zł

Dodatkowo w ramach ww. działu poniesiono również wydatki:

a) Na zakup wody dla mieszkańców gminy 
Bartniczka

-  41 893,36 zł

b) Badanie wody, analizy chemiczne -  16 129,47 zł
c) podatek VAT - 20 201,87 zł
d) eksploatacja i utrzymanie wodociągu, 

hydroforni 
- 46 026,53 zł 

e) delegacje i ryczałty pracownicze, rozmowy 
telefoniczne

- 6 252,48 zł

f) opłaty za pobór wód - 24  992,00 zł
g) materiały biurowe i pozostałe wydatki -  2 292,14 zł

4. Transport i łączność

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę 590 922,39 zł; a wydatkowano 561 951,09 zł; 
realizując  tym samym plan w 95,10 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały 
w poniżej przedstawionych grupach.

Płace 136 740,29 zł
Płace z tytułu umowy zlecenie 11 553,99 zł
Pochodne od wynagrodzeń 28 942,10 zł
Materiały biurowe, sprzęt komputerowy, delegacje, ryczałty, rozmowy 
telefoniczne, woda dla pracowników, odpis na ZFŚS, badanie lekarskie, 
szkolenie

  13 886,34  zł

Odśnieżanie dróg  26 822,34 zł
Odwadnianie dróg na terenie gminy i zakup rur 56 316,56 zł
Zakup znaków drogowych i lustra 1 188,68 zł
Remont cząstkowy dróg gminnych  11 585,44 zł
Zakup żużlu  12 084,01 zł 
Kliniec i kruszywo remont dróg 52 239,33zł
Zakup żwiru 553,50 zł
Zakup  soli i żwiru (zimowe utrzymanie dróg) 4 986,42 zł
Remont nawierzchni drogi Jastrzębie-Przydatki –Łaszewo  21 873,19 zł
Modernizacja drogi Radoszki przy kościele 12 905,60 zł  
Modernizacja drogi w Jastrzębiu 13 800,60 zł
Masa na zimno 2 542,66 zł
Gruz do utwardzania dróg 8 819,10 zł
Remont chodników 5 738,48 zł
Budowa wjazdu w miejscowości Grążawy  4 650,00 zł
Opróżnianie pojemników(śmieci) przystanki 7 714,11 zł
Mapy i wypis z rejestru gruntów, znaki graniczne 436,30zł

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg

wydatkowano:

olej napędowy,  etylina 43 730,97 zł
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części zamienne do remontów sprzętu mechanicznego, ubezpieczenia, 
usługi remontowe i inne, artykuły gospodarcze

82 841,08 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

Dział ten obejmuje wydatki związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel kwotę 
167 137,92 zł; natomiast wydatkowano 153 574,91 zł. Plan zrealizowano w 91,89 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki:

wynagrodzenia i pochodne 50 576,60 zł
energia elektryczna 2 241,82 zł
odpis na ZFŚS 1 185,66 zł
umowa zlecenie palenie w budynku Gutowo i Bartniczka 8 521,93 zł
usługi dotyczące utrzymania obiektów komunalnych (ubezpieczenie obiektów 
mieszkalnych, przegląd przewodów kominowych ich inwentaryzacja)

10 942,60 zł

węgiel 43 208,73 zł
materiały biurowe, tonery 932,04 zł
pozostałe wydatki, w tym odszkodowania, opłaty sądowe, delegacje, ogłoszenie 
prasowe, mapy

5 916,68 zł

remont lokalu Gutowo,  N.Świerczyny,  Łaszewo 29 167,85 zł
podatek od nieruchomości 881,00 zł

6. Działalność usługowa

Na wydatki działu zaplanowano – 70 822,40 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę 
69 481,03 zł. Plan zrealizowano w 98,11 % w ramach rozdziału poniesiono wydatki na decyzje o warunkach 
zabudowy – 12 782,22 zł; na porozumienie w sprawie systemu informacji danych przestrzennych – 366,01 zł, 
opracowanie studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego – 52 742,40 zł oraz  
ogłoszenia prasowe –  590,40 zł.

Dodatkowo przekazano dotację dla powiatu na utrzymanie systemu informacji przestrzennej -  3 000,00 zł.

7. Administracja publiczna

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 1.754 183,86 zł, natomiast wydatkowano kwotę 
1 637 000,72 zł. Plan zrealizowano w 93,32 %.

W dziale ujęte są następujące rozdziały:

Plan Wykonanie
Urzędy Wojewódzkie 50 662,00 zł 50 447,79 zł
Rady Gmin 
(miast i powiatów na prawach 
powiatów)

130 750,90 zł 124 455,45 zł

Urzędy Gmin 
(miast i powiatów na prawach 
powiatów)

1 466 889,65 zł 1 372 364,74 zł

Pozostała działalność 105 881,31 zł 89 497,73 zł
Razem dział 750 1.754.183,86 zł 1.636.765,71 zł

Rozdział “Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji 
i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. W 2017 r. Urząd Wojewódzki sfinansował 
ww. zadanie w kwocie 50 447,79 zł.

W rozdziale „Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” poniesiono wydatki w kwocie 
124 455,45 zł. w szczególności  na następujące wydatki:

Wynagrodzenia 45 187,76 zł
pochodne od wynagrodzeń 8 874,90 zł
odpis na ZFŚS 1 185,66 zł
diety radnych oraz Przewodniczącego RG 64 850,00 zł
rozmowy telefoniczne 125,46 zł
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materiały biurowe, telefon, artykuły spożywcze na posiedzenia Rady 
Gminy, odnowienie podpisu 

4 231,67 zł

Rozdział “Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania 
obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano 
1 372 364,74 zł.

Istotne pozycje wydatków to:

Płace 924 007,11 zł 
pochodne od wynagrodzeń 163 985,67 zł
odpis na ZFŚS 19 417,16 zł
zakup materiałów, w tym: materiałów biurowych, remontowych, 
prenumeraty, prasy, art. spożywcze, książek, środków czystości, węgla, 
czajnik, telefony

70 514,28 zł

energia elektryczna 20 579,35 zł
przesyłki pocztowe, usługi reklamowe, opłaty za wodę, rozmowy 
telefoniczne, abonament za Internet i telefon, wywóz zanieczyszczeń, 
abonament RTV, aktualizacja podpisu elektronicznego, konserwacja 
kserokopiarki, usługa ABI inne wydatki

114 187,37 zł

prace remontowe przy budynku UG 7 840,00 zł
zakup sprzętu informatycznego 11 917,65 zł
zakup oprogramowania komputerowego 14 003,14 zł
usługi informatyczne 1 612,86 zł
ubezpieczenie budynku i sprzętu informatycznego 2 030,00 zł
szkolenia pracowników, delegacje i ryczałty pracownicze 20 066,06 zł
woda dla pracowników, badania lekarskie,
dofinansowanie zakupu okularów korygujących, ekwiwalent za odzież

2 204,09 zł

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie 89 497,73 zł, w tym:

diety sołtysów 15 600,00 zł 
prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych 17 230,16 zł
wpłaty na PFRON 27 414,00 zł
 zakup materiałów biurowych, tablice ogłoszeń 13  188,95 zł
usługi informatyczne 3 404,31 zł
opłaty komornicze i sądowe 1 799,91 zł
dostęp do internetu, abonament 9 815,40 zł 
Szkolenie 1 045,00 zł 

8.  Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa 

Na wydatki działu  zaplanowano kwotę 931,00 zł wydatkowano 931,00 zł. Plan wydatków zrealizowano 
w 100%.

Wydatki w przedmiotowym dziale dotyczą prowadzenia rejestru wyborców.

9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Na wydatki bieżące przedmiotowego działu zaplanowano kwotę 110 845,03 bez inwestycji i bez 10 000,00 
dofinansowanie zł, natomiast poniesiono wydatki bieżące w kwocie 98 257,11 zł. 

Główne pozycje wydatków bieżących stanowią:

a)  wydatki dla jednostki terenowej Policji - zaplanowano 2.000,00 zł na dofinansowanie wydatków Policji  i  
wydatkowano  2 000,00 zł.  Dodatkowo wydatkowano również kwotę 10 000,00 zł. jako wsparcie Policji na 
mocy porozumienia na zakup samochodu.

b)  wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne – wydatkowano 96 257,11 zł, finansowano utrzymanie pięciu jednostek 
OSP:
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- Bartniczka – 6 375,95 zł (energia elektryczna, paliwo,  ubezpieczenia budynku i strażaków,  przegląd 
kominów, artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, prenumerata Strażak, umundurowanie, żarówka, 
udział w akcjach gaśniczych, badanie lekarskie, pieczątki, badanie pojazdu, kalendarze, delegacje);

- Grążawy – 50 000,81 zł (wynagrodzenie konserwatora, odpis na ZFŚS, paliwo, energia elektryczna, przegląd 
techniczny pojazdu , rozmowy telefoniczne, ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia budynku i strażaków, 
ubezpieczenie sprzętu do ratownictwa drogowego,  przegląd kominów i gaśnic, artykuły spożywcze, usługa 
gastronomiczna, prenumerata Strażak, filtr,  wycieraczka, wkład suszący, farba i zaprawa murarska, usługa 
jednoczesne alarmowanie, umundurowanie, przegląd i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd 
i legalizacja zestawu ratowniczego, legalizacja reduktora i butli powietrznej, opłata za dowód rejestracyjny, 
udział w akcjach gaśniczych, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy, kalendarze);

-  Nowe Świerczyny – 9 906,10 zł (paliwo, energia elektryczna, ubezpieczenia budynku i strażaków,  przegląd 
kominów i gaśnic, wąż tłoczny, artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, prenumerata Strażak, udział 
w akcjach gaśniczych, kurs kwalifikacyjny pierwszej pomocy, kalendarze, badanie lekarskie);

- Łaszewo – 9 677,71 zł (umundurowanie, energia elektryczna,  paliwo, ubezpieczenia budynku i strażaków,  
przegląd kominów, artykuły spożywcze, usługa gastronomiczna, prenumerata Strażak, udział w akcjach 
gaśniczych, kalendarze, żarówka, badanie lekarskie, badanie pojazdu, opłata za dowód rej.);

- Jastrzębie – 20 296,54 zł (paliwo, energia elektryczna, przegląd techniczny pojazdu, umundurowanie, 
konstrukcja stalowa garaż, beton do garażu, ubezpieczenia budynku i strażaków, opłata za wkładkę na 
pojazdy , badanie lekarskie, przegląd kominów i gaśnic, artykuły spożywcze,  usługa gastronomiczna, 
prenumerata Strażak, udział w akcjach gaśniczych, kalendarze, garaż, festyn ).

10. Obsługa długu publicznego

Na wydatki działu zaplanowano 40 000,00 zł, wydatkowano 27 404,56 zł.

Środki przeznaczono na spłatę odsetek z tytułu pożyczek krajowych z WFOŚ.

11. Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące działu w 2017 r. zaplanowano kwotę 5 672 248,78 zł, natomiast wydatkowano 
5 485 383,24 zł.

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł:

1.Szkoły podstawowe 2 576 146,60 
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”    144 297,20   
3.Przedszkola 769 491,30
4.Punkty przedszkolne – dotacja 59 332,99
5.Gimnazja 1 223 567,20
6.Dowożenie uczniów do szkół 260 506,32
7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 638,40
8.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 
podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

84 462,84

9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 
pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych

120 238,42

10.Pozostała działalność 243 701,97
Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe:

- Szkołę Podstawową w Radoszkach,

- Szkołę Podstawową w Nowych Świerczynach,

- Przedszkole Publiczne w Łaszewie

- Publiczne Gimnazjum w Jastrzębiu,

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Grążawach - dotacja.
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12. Ochroa zdrowia

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 76.000,00  a wydatkowano 43 189,78 zł. 

Jak nazwa działu wskazuje wydatki ponoszone w tym dziale dotyczą szeroko rozumianej ochrony zdrowia.

Kwoty wydatkowane w przedmiotowym dziale dotyczą rozdziałów:

a) Programy profilaktyki zdrowotnej, na których realizację zaplanowano 18 550,00 zł,      a wydatkowano 
3 589,20 zł na konsultacje specjalistyczne.

b) Zwalczanie narkomanii  - na której realizację zaplanowano – 4 000,00 zł,                     a wydatkowano 
150,00 zł na konferencję profilaktyki zdrowotnej.

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na którego realizację zaplanowano 53 450,00 zł,      a wydatkowano 
39 450,58 zł.

Wydatki rozdziału obejmują:

wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Gminnej Komisji d/s Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

12 200,00 zł

programy profilaktyczne i kolonie dla dzieci 17 080,00 zł
konsultacje specjalistyczne, usługi psychologiczne 7 178,40 zł
inne wydatki z ww. zakresu 2 752,93 zł
porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko –
Pomorskiego w Toruniu w sprawie współpracy dotyczącej realizacji 
i uczestniczenia w finansowaniu zadania Kujawsko – Pomorska 
„Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

239,25 zł

13. Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w dziale zaplanowano na kwotę: 1 273 264,43 zł, a wydatkowano 1 113 538,95 zł, co 
stanowi 87,46% wydatków zaplanowanych. Na wydatki działu składają się wydatki na:

1)  Domy pomocy społecznej – pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę 25.684,14 zł;

2)  Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – wydatkowano 12.492,41 zł: 

–     umowa zlecenie w zakresie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego – 3.565,60 zł,

- zakup laptopa, drukarki, oprogramowania MS Office 2016 z przeznaczeniem do pracy zespołu 
interdyscyplinarnego – 4.055,00 zł,

- zakup materiałów biurowych – 2.092,77 zł,

- nagrody na konkursy związane z tematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 975,04 zł,

- prenumerata Niebieska Linia 2018 dla zespołu interdyscyplinarnego – 100,00 zł,

- pokaz filmów, prelekcja multimedialna w świetlicy środowiskowej w Gutowie o tematyce przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie – 504,00 zł,

- szkolenie z tematu przeciwdziałania przemocy – 1.200,00 zł - wydatek współfinansowany przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Brodnicy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 960,00 zł;

3)  Składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane z budżetu państwa za osoby

 objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym  227  świadczeń      14.024,70 zł

4)  Zasiłki i pomoc w naturze 116.372,73 zł

w tym:

- zasiłki okresowe – 221 świadczeń – 79.776,37 zł

- zasiłki jednorazowe – 86 świadczeń – 32.924,36 zł

- pobyt w Ośrodku Wsparcia dla Bezdomnych dla 2 osób – 3.672,00 zł

5)  Dodatki mieszkaniowe                      46 świadczeń                              5.924,19 zł
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6)  Dodatki energetyczne                       26 świadczeń                                 307,60 zł

W 2017 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano wraz z obsługą kwotę 313,75 zł. Koszty 
związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 6,15 zł, co stanowi 2 % wypłaconych dodatków 
energetycznych. Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji wypłat 
dodatków energetycznych.

7)  Zasiłki stałe                                    193 świadczenia                           91.511,65 zł

8)  Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeznaczono 
4.800,00 zł – wypłacono 6 świadczeń. Koszty związane z obsługą sfinansowane z dotacji wyniosły 72,00 zł. 
Środki przeznaczono na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadania.

9)  Obsługę pomocy społecznej prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany ze 
środków Wojewody. Wydatkowano 270.611,24 zł; są to następujące wydatki:

- wynagrodzenia – 192.528,30 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 36.464,15 zł,

- ryczałty, delegacje – 8.279,60 zł,

- umowa zlecenie – procedura przetargowa na dożywianie w 2018 roku – 1.779,00 zł,

- szkolenia wraz z kosztami dojazdu – 2.142,02 zł,

- odpis na ZFŚS – 4.762,40 zł,

- materiały biurowe, książki do użytku służbowego, prenumerata – 7.237,00 zł,

- studia podyplomowe pracownika GOPS – 5.600,00 zł - wydatek współfinansowany przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Brodnicy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.480,00 zł;

- artykuły przemysłowe, środki czystości – 218,02 zł,

- podpis elektroniczny kierownika GOPS – 315,50 zł,

- monitor do komputera – 415,00 zł,

- pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informatycznego – 4.428,00 zł,

- aktualizacja systemu POMOST – 922,50 zł,

- domena gopsbartniczka.pl, hosting aplikacji BIP – 799,50 zł,

- opieka autorska nad oprogramowaniem – 2.383,54 zł,

- usługi pocztowe – 2.001,71 zł,

- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 135,00 zł,

- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł.

10)  Usługi opiekuńcze – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w  2017 roku zamknęły się 
kwotą 151.262,53 zł, są to:

- wynagrodzenia – 113.453,99 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 17.853,92 zł,

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi (zastępstwo opiekunek środowiskowych w trakcie urlopów 
wypoczynkowych oraz w trakcie niezdolności do pracy) – 13.135,67 zł,

- odpis na ZFŚS – 4.388,75 zł,

- delegacje, ryczałty – 2.173,50 zł,

- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł,

- rękawiczki jednorazowe – 56,70 zł.

11)  Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2017 roku wydatkowano 22.820,00 zł na rehabilitację ruchową 
dwojga dzieci w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych.
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12)  Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywiano 159 osób, wydano 16.050 
posiłków, wypłacono 32 świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności. 

Łączny koszt dożywiania w 2017 roku wyniósł 84.644,52 zł (posiłki 79.314,52 zł, zasiłki 5.330,00 zł). 

13)  Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w Grążawach – wydatki bieżące: 251.996,85 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia – 85.468,28 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 16.258,66 zł,

- umowy zlecenie z pielęgniarką oraz psychologiem wraz z pochodnymi – 11.079,96 zł,

- odpis na ZFŚS – 3.035,29 zł,

- posiłki dla uczestników – 17.451,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 1.134,97 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz autocasco pojazdu – 4.137,00 zł,

- zakup węgla (27,165 tony) – 21.994,28 zł,

- zakup materiałów remontowo – budowlanych – 4.357,40 zł,

- zabudowa rur i ściany z płyt kartonowo – gipsowych – usługa – 650,00 zł,

- zakup drzwi (wraz z kosztem transportu) – 1.760,00 zł,

- zakup artykułów przemysłowych (naczynia, pojemnik na śmieci na kółkach, kwiaty, ziemia, doniczki, środki 
czystości, środki kosmetyczne) – 6.091,89 zł,

- artykuły biurowe, przemysłowe, spożywcze zakupione na zajęcia uczestników – 4.525,98 zł,

- zakup kosiarki, kosy spalinowej oraz kompresora olejowego – 3.797,00 zł,

- zakup lodówki, szafy kartotekowej, moskitier ramkowych, chodnika 3,2 mb, wycieraczek – 3.061,17 zł,

- zakup szaf – 2 szt, blatu kuchennego ze stelażem, taboretów kuchennych, szafki TV oraz komody – 
4.640,00 zł,

- zakup sprzętu rehabilitacyjnego (UGUL, sprzęt do mechanoterapii, stacjonarny stół rehabilitacyjny) – 
5.280,00 zł,

- zakup siedzenia prysznicowego uchylnego z podporą – 1.333,00 zł,

- zakup artykułów przemysłowych oraz spożywczych na uroczystości w DDP – 1.006,22 zł,

- zakup kapeluszy dla uczestników – 434,80 zł,

- materiały biurowe – 469,56 zł,

- artykuły spożywcze – 927,66 zł,

- artykuły mechaniczne do samochodu – 431,37 zł

- artykuły informatyczne (transmiter sieci komputerowej, przedłużacze, karta sieciowa, switch, antena, myszki 
komputerowe, nagrywarka DVD) – 1.265,89 zł,

- usługa montażu anteny i wykonania instalacji – 160,00 zł,

- olej napędowy – 5.367,20 zł,

- opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu wraz z niezbędnymi załącznikami w ramach RPO WKP na 
lata 2014-2020 – konkurs dla Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych – 5.535,00 zł,

- montaż wykładziny z materiałem (217 m kw) – 20.412,54 zł,

- energia elektryczna – 2.103,40zł,

- wsparcie merytoryczne pracowników DDP – 2.100,00 zł,

- usługi fizjoterapeutyczne 12/2017 – 2.800,00 zł,
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- usługa gastronomiczna, nagłośnieniowa, wideofilmowanie – uroczyste otwarcie DDP – 4.519,00 zł,

- bieżące usługi remontowe (uzupełnienie tynku, gruntowanie ścian, ułożenie płytek w gabinecie pielęgniarki, 
montaż balustrady) – 4.311,89 zł,

- usługa wyklejenie samochodu – 469,00 zł,

- wynajem osuszaczy powietrza – 650,00 zł,

- ogłoszenie w prasie – 413,28 zł,

- okresowa kontrola stanu technicznego budynku DDP, przegląd gaśnic – 646,98 zł,

- przegląd techniczny pojazdu, wymiana opon – 229,00 zł,

- wywóz śmieci – 697,20 zł,

- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł,

- usługi pocztowe – 125,98 zł,

- podatek od nieruchomości – 405,00 zł,

- szkolenie kierowcy – 260,00 zł.

14)  Świetlica Środowiskowa w Gutowie – wydatki bieżące 44.170,75 zł

Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenia wychowawców – 2.567,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 300,96 zł,

- odpis na ZFŚS – 35,57 zł,

- zakup wyposażenia (meble, tablice, stół do tenisa stołowego, piłkarzyki, laptop, urządzenie wielofunkcyjne, 
faks, mini wieża,  sprzęt AGD, gry planszowe, naczynia) – 25.403,95 zł,

- zakup monitorów, klawiatur, myszy komputerowych, przedłużaczy, routera, głośników, kart sieciowych  – 
1.668,43 zł,

- zakup zlewozmywaka, ogrzewacza elektrycznego, zlewozmywaka na mop, odkurzacza, piekarnika, 
gofrownicy – 2.564,22 zł,

- zakup żaluzji – 1.700,06 zł,

- materiały remontowe, fototapeta, nawiewniki – 1.645,55 zł,

- materiały papiernicze, przemysłowe do zajęć z dziećmi – 2.403,75 zł,

- środki czystości, artykuły przemysłowe, ręczniki – 1.343,39 zł,

- zakup artykułów ppoż – 1.321,64 zł,

- artykuły spożywcze – 282,85 zł,

- energia elektryczna – 105,89 zł,

- badanie lekarskie pracownika – 40,00 zł,

- usługi pocztowe – 152,49 zł,

- odbiór przewodów kominowych – 246,00 zł,

- wykupienie wydłużonej gwarancji na zakupiony sprzęt AGD – 70,00 zł,

- bieżące usługi remontowe (odnowienie balustrady, montaż mebli oraz sprzętu AGD, usługa szklarska) – 
2.170,00 zł,

- usługa transportowa zakupionych mebli – 70,00 zł,

- opłata za uczestnictwo w dopuszczeniu do użytku Świetlicy Środowiskowej w Gutowie – 79,00 zł;
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15)  Na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą programu żywnościowego FEAD 2016 „Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016”  wydatkowano 3.500,75 zł.

Na dofinansowanie kosztów związanych z obsługą programu żywnościowego FEAD 2017 „Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017”  wydatkowano 1.582,13 zł.

16) Na zakup doposażenia stołówki Przedszkola Publicznego w Łaszewie wydatkowano 2.872,64 zł.

17)  Prace społecznie użyteczne – 7 043,76 zł.

18) Wydatki poniesione przez UG na Senior Wigor – 1 838,21 zł (wydatki dot. energii elektrycznej i usługi opłaty 
rejestracyjnej samochodu)

14. Edukacyjna opieka wychowawcza

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 146 086,00 zł, a wydatkowano       124 350,17 zł.

Pomoc stypendialną w postaci stypendiów szkolnych otrzymało  111 uczniów w I półroczu i 87 uczniów w II 
półroczu  2017 r. na łączną kwotę 118 525,60 zł oraz na stypendia za wyniki w nauce na łączną kwotę 
5 610,00 zł; inne wydatki to opieka autorska programu do obsługi stypendiów -  214,57 zł.

15. Rodzina

Wydatki w rodziale zaplanowano na kwotę: 6 030 235,16 zł., a zrealizowano 5 994 354,69 zł. Plan wydatków 
zrealizowano w 99,41 %.

1) Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 3.941.002,94 zł – wypłacono 7.881 świadczeń.

2) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń wychowawczych w 2017 roku wyniosły 59.525,08 zł, składają 
się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 37.875,47 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 7.446,91 zł,

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi (okres przyjmowania wniosków oraz wydawania decyzji na 
świadczenia wychowawcze) – 6.476,27 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.185,66 zł,

- materiały biurowe – 3.653,85 zł,

- badanie lekarskie pracownika – 40,00 zł,

- usługi pocztowe – 746,10 zł,

- opieka autorska nad oprogramowaniem – 632,84 zł,

- szkolenia pracownicze wraz z kosztami dojazdu  -1.467,98 zł.

3)  Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 1.685.756,61 zł. Wypłaty realizowane były zarówno 
w formie gotówkowej jak i w formie przelewów bankowych.

W 2017 roku wypłacono następujące świadczenia:
Lp. Rodzaj świadczenia Ilość świadczeń Łączna kwota

1. Zasiłki rodzinne 5.320 607.409,71
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych 2.917 285.830,24
2.1 dodatki z tytułu urodzenia dziecka 23 23.000,00
2.2 dodatki z tytułu opieki na dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego
88 34.569,22

2.3 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka 109 18.863,94
2.4 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego
252 26.115,62

2.5 dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza 
miejscem zamieszkania

593 40.583,48

2.6 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie 
wielodzietnej

1.202 110.611,87
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2.7 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 650 32.086,11
3. Zasiłki pielęgnacyjne 1.564 239.292,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne 207 290.861,00
5. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 45 45.000,00
6. Zasiłki dla opiekuna 69 35.393,10
7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 43 22.309,60
8. Świadczenia rodzicielskie 176 159.660,96

4)  Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – wypłacono 298 świadczeń na łączną kwotę 81.623,52 zł.

5)  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 281 świadczeń na łączną kwotę 99.390,00 zł.

6)  Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego 
w 2017 roku wyniosły 83.078,83 zł, składają się na nie następujące pozycje:

- wynagrodzenia – 58.775,15 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 11.286,55 zł,

- materiały biurowe, druki – 1.960,82 zł,

- dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok – 400,00 zł,

- zakup wentylatora – 279,99 zł,

- opieka autorska nad oprogramowaniem – 2.106,37 zł,

- badanie lekarskie pracownika – 40,00 zł,

- usługi pocztowe – 2.072,99 zł,

- ryczałty pracownicze – 1.785,52 zł,

- odpis na ZFŚS – 1.482,08 zł,

- szkolenia pracownicze wraz z kosztem dojazdu – 2.889,36 zł.

7)  Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” - w 2017 roku 
wydatkowano 539,09 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych oraz szkolenie pracownika. Wydano 
64 karty ( rodzice – 24 karty, dzieci – 40 kart).

8)  Wspieranie rodziny – wydatki obejmują zatrudnienie asystenta rodziny na ½ etatu. Do zadań asystenta 
rodziny należy m.in.: opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w 
konsultacji z pracownikiem socjalnym, opracowanie we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem 
rodzinnej pieczy zastępczej planu pracy z rodziną, udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji 
życiowej, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, 
wychowawczych z dziećmi, wspieranie aktywności społecznej rodzin, motywowanie członków rodzin do 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Asystent w 2017 roku miał pod opieką 10 rodzin, które mają problemy 
z wypełnianiem swoich funkcji. 

 Wydatkowano na ten cel 17.220,73 zł:

- wynagrodzenia – 10.660,71 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 3.209,05 zł,

- ryczałty na dojazdy – 2.758,14 zł,

- odpis na ZFŚS  - 592,83 zł.

Na podstawie umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: „Programu asystent 
rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017” zawartej w dniu 11.10.2017 roku Gmina 
Bartniczka otrzymała środki finansowe pozabudżetowe z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego 
gminy z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 
asystentów rodzin w kwocie 5.654,00 zł. Poza w/w kwotą wydatków budżetowych w wysokości 17.220,73 zł 
wydatkowano na wynagrodzenia asystenta rodziny pozabudżetowe środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 
5.654,00 zł.

9)  Rodziny zastępcze – partycypacja w kosztach utrzymania sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych oraz 
trojga dzieci w rodzinnym domu dziecka – wydatkowano na ten cel 20.222,24 zł;
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10)  Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – wydatkowano 463,37 zł na opłatę za pobyt 
wychowanka w Domu Dziecka.

11)  Zwrot nienależnie pobranych świadczeń – 5 532,31 zł ( 5 205,14 kw. Główna i 327,17 odsetki).

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 1 087 764,34 zł; wydatkowano 1 010 193,13 zł. Plan zrealizowano 
w  92,87 %.

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 467 788,90 zł, wydatkowano 384 330,05 zł, plan zrealizowano w 82,16 %.

W rozdziale ujęto wydatki na konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, 
przy zatrudnieniu 2 etatów obsługi oczyszczalni.

Dominujące pozycje wydatków to:

Płace 85 997,17 zł
 pochodne od wynagrodzeń 16 082,47 zł
 energia elektryczna 178 624,60 zł
naprawy i regeneracja pomp na oczyszczalni i przepompowniach 30 812,00 zł 
 eksploatacja i utrzymanie oczyszczalni ścieków i przepompowni 28 591,77 zł
 analiza ścieków i osadów 4 542,74 zł
wprowadzanie ścieków do wód 5 320,00 zł
 opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym 
urządzeń kanalizacyjnych  2 452,28 zł 
 abonament telefoniczny  2 398,98 zł
delegacje i ryczałty pracownicze  5 661,19 zł
 odpis na ZFŚS 2 371,32 zł
 VAT 13 902,69 zł
 wywóz śmieci 1 985,15 zł
 materiały biurowe i pozostałe wydatki 5 587,69 zł
b) Gospodarka odpadami

Na wydatki rozdziału zaplanowano 449 475,44 zł, wydatkowano 424 577,47 zł. Wydatki zrealizowano 
w 94,46 %.

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią:

płace 40 907,32 zł
pochodne od wynagrodzeń 8 034,19 zł
odpis na ZFŚS 1 114,52 zł
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 348 298,50 zł
 usuwanie azbestu 21 775,82
materiały biurowe, sprzęt informatyczny,programy 2 861,89 zł
pozostałe wydatki, w tym delegacje, woda dla pracowników, koszty 
komornicze

1 585,23 zł

c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Na rozdział zaplanowano 3.000,00 zł, wydatkowano 2.671,00 zł, plan zrealizowano w 89,03 % - wydatki 
dotyczą wprowadzania płynów i gazów do powietrza.

d) Schroniska dla zwierząt

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 8 593,09 zł. Wydatki te 
dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami odebranymi zgodnie z przepisami o ochronie 
zwierząt; plan wydatków zrealizowano w 85,93 %.

e) Oświetlenie ulic, placów i dróg
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Na rozdział zaplanowano 157 500,00 zł, wydatkowano 150 115,06 zł, plan zrealizowano w 95,31 %.

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 62 667,98 zł, na konserwację 
oświetlenia drogowego wydatkowano 79 971,45 zł oraz na podniesienie standardu oświetlenia w Bartniczce 
i Saminie  7 475,63 zł.

17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 425 944,28 zł, natomiast wydatkowano 351 360,35 zł. Plan 
zrealizowano w 82,49%.

Na omawiany dział składają się trzy rozdziały:

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

2) Biblioteki

3) Ochrona zabytków

4) Pozostała działalność

1)  Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

W rozdziale zaplanowano na wydatki 160 521,68 zł, wydatkowano 111 661,21 zł, wydatki zrealizowano 
w 69,56 %.

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano:

a) Świetlica Samin 4 025,21 zł
- energia elektryczna 2 074,03 zł
- internet 1 816,18 zł,
- przegląd kominów i gaśnic  110,70 zł,
- ubezpieczenie 24,30 zł.

b) Świetlica Igliczyzna 1 335,37 zł
- energia elektryczna 1 243,27zł,
-  przegląd kominów 79,95 zł,
-  Ubezpieczenie 12,15 zł.
c) Świetlica Stare Świerczyny 50 779,86 zł
- energia elektryczna 4 272,05 zł
- przegląd kominów i gaśnic 119,31 zł
- wywóz śmieci 931,00 zł
- materiały  remontowe 10 555,50 zł
- szafy i stół 5 535,00 zł
- naprawa  dachu  usługa 160,00 zł
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej 6 500,00 zł
- remont  świetlicy usługa i umowa zlecenie 18 475,09 zł
- wykonanie  okapu 4 086,11 zł
-  ubezpieczenie 145,80 zł

d) Świetlica Nowe Świerczyny 4 278,21 zł
-  węgiel 4 233,01 zł
- energia elektryczna 12,00 zł 
- wywóz śmieci 33,20 zł
e) Świetlica Grążawy 5 788,64 zł
- energia elektryczna 5 172,89 zł
- moskitiery 340,00 zł
- przegląd kominów 79,95 zł
- odwodnienie świetlicy zakup rury 120,80 zł
- ubezpieczenie  75,00 zł
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f) Świetlica Radoszki  6 876,88 zł
- energia elektryczna 6 405,67 zł
- ubezpieczenie 222,75 zł
-  przegląd kominów i gaśnic 248,46 zł
g) Świetlica Łaszewo 5 926,30 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej 5 900,00 zł
- mapy 26,30 zł

i)  Świetlica Gutowo 30 190,74 zł
- energia elektryczna 406,21 zł
- materiały remontowe  5.642,76 zł
- drzwi stalowe  2.458,77 zł
- instalacja oświetleniowa 2.800,00 zł,
-  wykładzina 7.165,00 zł,
- ekspertyza opracowanie zabezpieczenia p.poż.   3.690,00 zł,
- wykonanie sufitów 5.390,00 zł, 
- opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania części budynku 2.638,00 zł.

Reklama w prasie kulinarne wędrówki po Kujawach     -   2 460,00 zł.

2)  Biblioteki

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności 
bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 167.000,00 zł. 
Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie, z którego wynika, że 
wydatkowano 167.000,00 zł. Przyznaną dotację wykorzystano w 100,00 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa 
zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Bartniczce wyniosło 2,1 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

Zgodnie ze sprawozdaniem dotację przekazaną przez Gminę Bartniczka Instytucja Kultury wydatkowała 
na:

- wynagrodzenia – 109.711,31 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.106,79 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 1.847,70 zł,

- zakup książek do Bibliotek – 8.000,00 zł,

- zakup dwóch szaf (szafa biurowa, szafa gospodarcza), biurka, krzeseł dla czytelników 17 szt – 9.323,00 zł,

- prenumerata – 3.964,61 zł,

- odpis na ZFŚS – 2.809,05 zł,

- energia elektryczna – 1.204,87 zł,

- przeprowadzenie zajęć dla dzieci kl.”O” pt. „Dzień dziecka” – za aktywność czytelniczą oraz udział 
w warsztatach „Bądź bezpieczny w Internecie” – 400,00 zł,

- artykuły spożywcze i przemysłowe – GBP w Bartniczce współorganizatorem Dnia Kaszubskiego 
w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu – 416,02 zł,

- zakup nagród książkowych oraz artykułów spożywczych dla dzieci kl. „O” za aktywność czytelniczą oraz 
udział w warsztatach „Bądź bezpieczny w Internecie” – 333,52 zł,

- dyplomy dla uczestników konkursu plastycznego dla uczniów klas I-VI SP w Radoszkach – 25,80 zł,

- zakup książki do użytku służbowego – 194,50 zł,

- zakup czajnika bezprzewodowego – 99,99 zł,
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- zakup myjki do okien KARCHER wraz z akcesoriami – 344,95 zł,

- zakup niszczarki, aparatu cyfrowego – 1.619,00 zł,

- zakup laptopa – 3.490,00 zł,

- zakup oprogramowania biurowego - MSOffice 2016 – 1.170,00 zł,

- okleina do obłożenia książek zakupionych do Biblioteki – 172,34 zł,

- abonament radiowy (RTV) – 226,80 zł,

- materiały biurowe do Bibliotek – 298,59 zł,

- artykuły przemysłowe, środki czystości – 1.085,40 zł,

- oprogramowanie antywirusowe - odnowienie licencji – 369,00 zł,

- usługi Internet – 1.261,45 zł,

- usługa informatyczna (domena Biblioteka, hosting www) – 281,77 zł,

- usługi pocztowe – 204,02 zł,

- przegląd gaśnic – 29,52 zł,

- ubezpieczenie sprzętu informatycznego – 10,00 zł.

3)   Ochrona zabytków 

Zaplanowano kwotę 10.000,00 zł na usługi remontowe krzyża zabytkowego, zadanie to jednak zostanie 
zrealizowane w 2018 r.

4)  Pozostała działalność  

W rozdziale zaplanowano 88 422,60 zł; wydatkowano 72 699,14 zł; wydatki zrealizowano w 82,22 %.

1) Organizacja festynu gminnego Święto Miodu – wydatkowano na ten cel 63 355,28 zł, w szczególności na 
usługi rozrywkowe, muzyczne, ochronę, konsumpcję oraz usługi pocztowe, prasowe i materiały oraz baner 
reklamowy,

2) Organizacja uroczystości  gminnego Dnia Kobiet w świetlicy wiejskiej  – 5 162,15 zł.

3) Ubezpieczeniu budynku w Bartnicze 45,00 zł.

4) Mapy do budowy ścieżki edukacyjnej w Radoszkach   -  26,30 zł.

5) Statuetki, puchary, kwiaty, podziękowania, nagrody, artykuły spożywcze na uroczystości gminne -  4 110,41 zł.

18.  Kultura Fizyczna i Sport

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 185 178,59 zł, wydatkowano                 123 117,64;  plan 
zrealizowano w 66,49 %. 

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach:

1) Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce; 
wydatkowano 119 565,64 zł. Wydatki rozdziału dotyczą takich pozycji jak: wynagrodzenia i pochodne od 
wynagrodzeń -   56 866,09 zł, odpis na ZFŚS- 1 185,66 zł, zakup sprzętu sportowego i bieżącego wyposażenia 
– 2 154,00 zł,  energia elektryczna- 7 720,35 zł , wywóz śmieci – 398,40 zł,  środki czystości  i chemiczne -  
429,09 zł, konserwacja boiska Orlik 1 944,00zł; mapy do budowy siłowni zewnętrznych 105,00 zł; wykonanie 
boiska w Grążawach 10 480,00 zł; remont i utrzymanie placów zabawa 32 569,11 zł; pozostałe wydatki w tym 
ubezpieczenie,   nagrody na turniej piłki nożnej – 2 248,37 zł. W rozdziale wydatkowano również kwotę 
3 006,70 zł na energię elektryczną placu imprez w Bartnicze oraz kwotę 458,87 zł na energię elektryczną 
boiska sportowego w Radoszkach.

2) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatkowano 3 552,00 zł; na nagrody dla uczestników 
zawodów wędkarskich i turniejów sportowych - 1 461,00 zł oraz 2 091,00 na kontrole stanu technicznego 
palców zabaw.

C.     NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY
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Wykonanie  budżetu  przedstawia  się następująco:

- dochody   21.239.386,75 zł to  jest  102,70  % planu
- wydatki  20.710.638,97 zł co stanowi 93,38 % planu
-nadwyżka budżetowa 528.747,78 zł

Zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 r. - wynosi 772 681,84 zł z czego:

2)  pożyczka Nr PT13025/GW su z dnia 21.08.2013 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
realizację zadania roku 2013 – Modernizacja Hydroforni Grążawy, zaciągnięta w kwocie 258 000,00; 
zadłużenie pozostałe do spłaty – 93 780,00 zł. spłata w 2017 46 920,00 zł.,

3)  pożyczka Nr PT14034/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach 
w kwocie zadłużenie pozostałe 196 215,85 zł; spłata w 2017 r. 52 320,00 zł.,

4)  pożyczka Nr PT14035/OA-wnc zaciągnięta w 2014 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
realizację zadania roku 2014 – Termomodernizacja i remont Szkoły Podstawowej w Radoszkach, zadłużenie 
pozostałe 277 164,99 zł,  spłata w 2017 r. - 73 900,00 zł.

5) pożyczka Nr PT14035/OA-wnc zaciągnięta w 2015 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 
realizację zadania roku 2015 – Modernizacja Przepompowni Ścieków w kwocie 342.535,00 zł, zadłużenie 
pozostałe na 31.12.2017 r.. 205 521,00 zł; spłata w 2017 r. 68 507,00 zł.

Id: 706EE9A4-C319-42E6-A621-5D8581C00CE6. Podpisany Strona 21



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 22/18

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 30 marca 2018 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bartniczce za 2017 roku.

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2017 rok dotację podmiotową organizatora 
z budżetu Gminy Bartniczka  w wysokości 167.000,00 zł.

Plan finansowy zwiększono o:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 25,00 zł,

- dofinansowanie z Programu Wieloletniego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Narodowy Program 
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – 6.151,00 zł,

- zwrot nadpłaty za energię elektryczną za rok ubiegły z Energa – Obrót SA  – przychód Biblioteki w kwocie 
481,60 zł,

- dar od rzecznika Praw Dziecka w postaci dwóch książek na łączną kwotę 20,00 zł – ujęto je w zbiorach 
bibliotecznych – przychód Biblioteki.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za 2017 r. Gminnej Biblioteki Publicznej 
przedstawia się następująco :

Przychody
Paragraf Nazwa plan wykonanie %

Przychody z prowadzonej 
działalności 0,00 - -

2480 Dotacja podmiotowa z budżetu 
organizatora (Urząd Gminy) 167.000,00 167.000,00 100,00

2480 Dofinansowanie z Biblioteki 
Narodowej 6.151,00 6.151,00 100,00

0920 Pozostałe odsetki od środków na 
rachunku bankowym 25,00 33,15 132,60

0970

Pozostałe przychody operacyjne 
– zwrot nadpłat za energię 
elektryczną – korekty faktur za 
rok ubiegły

481,60 481,60 100,00

0970

Pozostałe przychody operacyjne 
–wynagrodzenie płatnika z tytułu 
terminowego wpłacania 
podatków 

0,00 23,00 -

0970 Pozostałe przychody operacyjne 
– dar od rzecznika Praw Dziecka 20,00 20,00 100,00

RAZEM 173.677,60 173.708,75 100,02

Koszty i inne obciążenia
Nazwa plan wykonanie %

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 109.712,00 109.711,31 100,00

Składki na ubezpieczenia 
społeczne 18.107,00 18.106,79 100,00

Składki na Fundusz Pracy 1.848,00 1.847,70 99,98
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Zakup materiałów i wyposażenia 23.101,60 23.099,91 99,99

Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 14.171,00 14.171,00 100,00

Zakup energii 1.205,00 1.204,87 99,99

Zakup usług obcych 2.404,00 2.403,56 99,98

Świadczenia na rzecz 
pracowników 0,00 0,00 -

Odpis na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 2.820,00 2.809,05 99,61

Podatki i opłaty 0,00 0,00 -

Pozostałe koszty 309,00 10,00 3,24

Amortyzacja środków trwałych 0,00 0,00 -

Płatności odsetkowe wynikające 
z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00

Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00

Środki przyznane innym 
podmiotom 0,00 0,00 0,00

OGÓŁEM 173.677,60 173.364,19 99,82

Wyszczególnienie
Stan na początek 

okresu 
sprawozdawczego

Stan na koniec okresu 
sprawozdawczego

Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 224,39 568,95

Należności - -

Pozostałe środki obrotowe - -

Zobowiązania i inne rozliczenia - -

Stan środków obrotowych netto 224,39 568,95

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Przychody zrealizowano w 100,02 %, zaś plan kosztów w 99,82 %.

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa 
zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Bartniczce wyniosło 2,1 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,1 etatu.

Wynagrodzenia to koszt na kwotę 109.711,31 zł, pochodne od wynagrodzeń 19.954,49 zł. Zakupiono dwie 
szafy do Biblioteki za 6.000,00 zł, biurko za 1.980,00 zł, krzesła (17 szt) za 1.343,00 zł.

Zakupiono książki dla czytelników za kwotę 14.151,00 zł. Umorzenie książek otrzymanych w formie daru od 
rzecznika Praw Dziecka to koszt w kwocie 20,00 zł.

Na nagrody książkowe oraz artykuły spożywcze dla dzieci kl. „O” za aktywność czytelniczą oraz udział 
w warsztatach „Bądź bezpieczny w Internecie” przeznaczono 333,52 zł.

Zorganizowano zajęcia dla dzieci kl. „O” pt. „Dzień dziecka” – za aktywność czytelniczą oraz udział 
w warsztatach „Bądź bezpieczny w Internecie” – wydatkowano na ten cel 400,00 zł.
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Biblioteka jako współorganizator Dnia Kaszubskiego w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu zakupiła 
artykuły spożywcze i przemysłowe – przeznaczono na zakup 416,02 zł.

Na dyplomy dla uczestników konkursu plastycznego dla uczniów kl. I – VI SP w Radoszkach wydatkowano 
25,80 zł.

Zakupiono materiały biurowe za kwotę 491,78 zł, książkę do użytku służbowego za 194,50 zł.

Na przedłużenie licencji programu komputerowego antywirusowego Kaspersky wydatkowano 369,00 zł.

Zakupiono: czajnik, myjkę do okien wraz z akcesoriami, niszczarkę, aparat cyfrowy za łączną kwotę 
2.063,94 zł.

Na zakup laptopa wraz z oprogramowaniem przeznaczono 4.660,00 zł.

Na środki czystości wydatkowano 1.085,40 zł, na okleinę do obłożenia książek 172,34 zł.

Ubezpieczenie sprzętu informatycznego to wydatek na kwotę 10,00 zł.

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2017 rok – 2.809,05 zł. Zapłacono koszty 
zużycia energii elektrycznej – 1.204,87 zł.

Na prenumeratę wydatkowano 3.964,61 zł, abonament RTV – 226,80 zł, usługi Internet dla czytelników – 
1.261,45 zł. Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 281,77 zł.

Na koszty usług pocztowych przeznaczono 204,02 zł, na przegląd gaśnic 29,52 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w 2017 roku zrealizowała 
następujące prace oświatowe:

- przygotowanie oraz prezentacja dla rodziców dzieci w Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu pt. „Czy warto 
czytać książki”;

- zajęcia kulturalne dla dzieci w trakcie ferii zimowych – cykl czterech spotkań;

- ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Okładki naszych lektur” – organizacja wraz ze szkolną biblioteką 
w Radoszkach;

- warsztaty dla dzieci ostrzegające przed zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego korzystania z Internetu; 
edukacja dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedniego korzystania z nowoczesnych technologii;

- zorganizowano wraz z Publicznym Gimnazjum w Jastrzębiu „Dzień Kaszubski”;

- zorganizowano spotkanie „Książka moim przyjacielem” dla dzieci  klas „O” ze szkół Gminy Bartniczka;

Pozostałe działania:

- współpraca ze szkołami – gromadzenie i wyszukiwanie materiałów niezbędnych do przygotowania uroczystości 
okolicznościowych;

- kontynuacja prac związanych z tworzeniem bazy katalogowej w programie MAK;

- REGIONALIA – gromadzenie i opracowanie materiałów tematycznie związanych z Gminą Bartniczka;

Zorganizowano wystawy:

1) styczeń – CZYTAĆ – CZY WARTO? – wystawa ukazująca korzyści wynikające z czytania książek;

„2017 rok rzeki Wisły” – gazetka poświęcona największej polskiej rzece;

2) luty – 8 luty – Dzień bezpiecznego Internetu;

3) kwiecień – Rok 2017 Rokiem Josepha Conrada – Korzeniowskiego;

4) lipiec – Rok 2017 rokiem marszałka Józefa Piłsudskiego;

5) październik – 200 rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki;

6) grudzień – tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia;

Zrealizowane projekty:
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- program Biblioteki Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” Priorytet 1 „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – środki finansowe 
Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z budżetu państwa – pozyskano 6.151,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku stan:

- należności (stan środków na rachunku bankowym) Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 
568,95 zł,

- zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce wynosi 0,00 zł

BO rachunek bankowy              224,39 zł

+ Przychody                       173.708,75 zł

- Koszty                            - 173.364,19 zł

--------------------------------------------------------

     Σ:                            568,95 zł

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w 2017 roku, z uwzględnieniem kwoty BO 
rachunku bankowego uzyskano wynik 568,95 zł odzwierciedlający stan środków pieniężnych na 
rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce na dzień 31.12.2017 roku.

Bartniczka, 27.02.2018 rok.
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 22/18

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 30 marca 2018 r.

Informacja o stanie mienia Gminy Bartniczka na 31.12.2017.

1. Środki trwałe 34.816.920,49 zł

Grupa 0 Grunty 693.427,13 zł

Zwiększenia 10.847,04 zł

- nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Bartniczka nieruchomości niezabudowanej we wsi Nowe Świerczyny – 
grunty zajęte pod drogę – 10.847,04 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Grupa I Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe 
prawo do lokalu mieszkalnego 10.208.775,39 zł

Zwiększenia 1.599.285,30 zł

- termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na 
budynki służące realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Wigor) – 1.069.553,05 zł

- monitoring oraz alarm w budynku Senior Wigor w Grążawach – 21.000,00 zł

- termomodernizacja i remont obiektu kultury w miejscowości Łaszewo – 167.477,95 zł

- termomodernizacja i remont obiektu kultury w miejscowości Jastrzębie – 86.853,26 zł

- termomodernizacja i remont obiektu kultury w miejscowości Nowe Świerczyny – 162.961,37 zł

- termomodernizacja i remont obiektu kultury w miejscowości Samin – 47.093,88 zł

- ułożenie kostki na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej w Radoszkach – 22.942,58 zł

- utwardzenie drugiego wjazdu do Przedszkola Publicznego w Łaszewie – 21.403,21 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 22.431.670,41 zł

Zwiększenia 860.557,97 zł

- modernizacja drogi w Jastrzębiu (w kierunku remizy) – 93.090,94 zł

- modernizacja drogi gminnej w Jastrzębiu (przy ośrodku zdrowia) – 16.322,49 zł

- modernizacja drogi gminnej w Jastrzębiu (od skrzyżowania do kościoła) – 27.867,86 zł

- modernizacja drogi gminnej w Komorowie (osiedle domków jednorodzinnych) – 49.768,14 zł

- przebudowa odcinka jezdni drogi gminnej w Bartniczce (przy UG) – 35.269,58 zł

- inwestycja w obcym środku trwałym – ułożenie kostki na placu szkolnym przy Szkole Podstawowej 
w Radoszkach – 22.942,58 zł

- inwestycja w obcym środku trwałym – utwardzenie drugiego wjazdu do Przedszkola Publicznego w Łaszewie – 
21.403,21 zł

- modernizacja drogi w Bartniczce (część ulicy Długiej) – 62.080,07 zł

- oświetlenie uliczne przy przystankach autobusowych w Świerczynkach – zasilane ze źródeł odnawialnych – 
21.974,50 zł

- przebudowa boiska do piłki nożnej w Radoszkach – 124.735,18 zł
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- budowa drogi Nowe Świerczyny w kierunku Szczuki (przy udziale dotacji z FOGR) – 260.428,45 zł

- budowa chodnika w miejscowości Jastrzębie – 22.034,83 zł

- budowa chodnika w miejscowości Jastrzębie – 18.974,02 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Stare Świerczyny – 13.327,07 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Samin – 6.654,60 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorowo – 16.385,92 zł

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grążąwy – 9.740,15 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – przebudowa przepompowni ścieków w Radoszkach – 
17.764,37 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – przebudowa przepompowni ścieków Nad Brynicą Bartniczka – 
14.014,71 zł

- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy – budowa sieci kanalizacyjnej w Bartniczce – 5.779,30 zł

Zmniejszenia 44.345,79 zł

- przekazanie - inwestycja w obcym środku trwałym - ułożenie kostki na placu szkolnym przy Szkole 
Podstawowej w Radoszkach – 22.942,58 zł

- przekazanie - inwestycja w obcym środku trwałym - utwardzenie drugiego wjazdu do Przedszkola Publicznego 
w Łaszewie – 21.403,21 zł

Grupa III Kotły i maszyny energetyczne 6.000,00 zł

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 313.101,20 zł

Zwiększenia 19.398,83 zł

- wykonanie chłodni w świetlicy wiejskiej w Starych Świerczynach – 13.399,83 zł

- zakup tablicy interaktywnej do Świetlicy Środowiskowej w Gutowie – 5.999,00 zł

Zmniejszenia 48.453,34 zł

- likwidacja komputerów zespół – 31.341,80 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja komputerów – 6.720,00 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja kserokopiarki SHARP- 6.169,54 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja kserokopiarki PANASONIC- 4.222,00 zł – P.G. Jastrzębie

Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne 496.957,77 zł

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Grupa VI Urządzenia techniczne 46.808,28 zł

Zwiększenia 0,00 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

Grupa VII Środki transportu 539.008,71 zł

Zwiększenia 205.457,00 zł

- samochód do obsługi zadań drogowych – 69.500,00 zł

- samochód do obsługi zadań Senior Wigor – 99.957,00 zł

- samochód pożarniczy dla OSP Łaszewo – 36.000,00 zł
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Zmniejszenia 00,00 zł

Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane 81.171,60 zł 

Zwiększenia 4.720,50 zł

- zakup i montaż wiaty autobusowej w miejscowości Bartniczka – 4.720,50 zł

Zmniejszenia 0,00 zł

2. Pozostałe środki trwałe 2.206.923,23 zł

Zwiększenia 129.702,05 zł

- zakup myjki ciśnieniowej – 1.499,00 zł

- zakup kosy spalinowej 2 szt – 3.798,00 zł

- zakup wentylatora – 92,15 zł

- zakup UPS do komputerów, UPS do serwera – 3.850,00 zł

- zakup pompy do wody – 259,00 zł

- zakup niszczarek – 1.197,00 zł

- zakup szafy biurowej – 307,50 zł

- zakup żaluzji pionowych – 1.010,10 zł

- zakup komputerów – 6.596,90 zł

- zakup aparatów telefonicznych – 278,00 zł

- zakup czajników – 405,50 zł

- zakup świeczników do USC – 587,00 zł

- zakup tablic ogłoszeń 16 szt – 10.400,00 zł

- zakup odzieży dla OSP – 12.569,89 zł

- zakup konstrukcji stalowej – garaż dla OSP – 2.600,00 zł

- zakup opryskiwacza – 157,99 zł

- zakup moskitier do świetlicy – 340,00 zł

- zakup mebli do świetlicy – 5.535,00 zł

- zakup drabiny - Orlik – 349,00 zł

- zakup urządzenia do poprawy łączności komórkowej (repeater, przewód, złącze, antena sufitowa wewnętrzna) – 
1.868,93 zł

- zakup szaf – 2 szt – 6.000,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup biurka – 1.980,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup krzeseł – 17 szt – 1.343,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup czajnika – 99,99 zł – GBP w Bartniczce

- zakup myjki do okien – 199,99 zł – GBP w Bartniczce

- zakup aparatu cyfrowego – 779,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup torby do laptopa – 80,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup laptopa – 3.410,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup niszczarki – 840,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup laptopa – 2.400,00 zł - GOPS

- zakup toreb do laptopów – 140,00 zł - GOPS
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- zakup myszy, głośników do komputera – 125,00 zł - GOPS

- zakup drukarki – 535,00 zł - GOPS

- zakup wentylatora stojącego – 279,99 zł - GOPS

- zakup monitora – 415,00 zł - GOPS

- zakup kuchni AMICA - Przedszkole Publiczne w Łaszewie – 979,00 zł

- zakup robota kuchennego do Przedszkola Publicznego w Łaszewie – 999,00 zł

- zakup transmitera sieci komputerowej (Senior Wigor)  – 200,00 zł

- zakup pojemnika na śmieci plastikowego na kółkach (Senior Wigor) – 180,00 zł

- zakup kosy spalinowej (Senior Wigor) – 1.899,00 zł

- zakup kosiarki (Senior Wigor) – 1.549,00 zł

- zakup lodówki (Senior Wigor) – 369,99 zł

- zakup nagrywarki DVD (Senior Wigor) – 115,00 zł

- zakup blatu kuchennego ze stelażem (Senior Wigor) – 1.552,50 zł

- zakup taboretów kuchennych 12 szt (Senior Wigor) – 687,37 zł

- zakup szafy gospodarczej, komody, szafki RTV, szafy kartotekowej, szafy (Senior Wigor) – 2.988,07 zł

- zakup zegara ściennego (Senior Wigor) – 99,00 zł

- zakup kompresora olejowego (Senior Wigor) – 349,00 zł

- zakup garnka (Senior Wigor) – 119,70 zł

-  zakup: UGUL -a (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) - konstrukcja stosowana w kinezyterapii, 
sprzętu do mechanoterapii, stołu rehabilitacyjnego (Senior Wigor) – 5.280,00 zł

- zakup ławki szatniowej (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 773,13 zł

- zakup krzeseł 30 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 2.278,02 zł

- zakup stołów świetlicowych 8 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie)– 1.331,25 zł

- zakup regałów bibliotecznych 2 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 747,31 zł

- zakup meblościanki, szafy  (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 2.378,82 zł

- zakup stołów komputerowych 3 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 879,22 zł

- zakup biurka komputerowego 1 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 435,20 zł

- zakup foteli biurowych 4 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 656,34 zł

- zakup tablicy 2 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 938,15 zł

- zakup stołu do tenisa stołowego 1 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 1.562,10 zł

- zakup piłkarzyków 1 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 672,00 zł

- zakup laptopa (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 2.917,12 zł

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego, faksu, routera (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 602,63 zł

- zakup miniwieży, 3 kpl słuchawek, głośników (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 667,99 zł

- zakup mebli kuchennych (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 3.001,20 zł

- zakup stołu kuchennego, taboretów kuchennych 2 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 487,99 zł

- zakup płyty indukcyjnej (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 874,74 zł

- zakup chłodziarko-zamrażarki (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 1.176,00 zł

- zakup czajników elektrycznych 2 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 132,00 zł
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- zakup monitorów, klawiatur, myszy komputerowych 3 kpl (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 1.182,00 zł

- zakup zlewozmywaka (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 199,50 zł

- zakup ogrzewacza elektrycznego (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 365,75 zł

- zakup żaluzji pionowych 6 szt (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 1.700,06 zł

- zakup chusty animacyjnej (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 259,00 zł

- zakup piekarnika, odkurzacza, gofrownicy (Świetlica Środowiskowa w Gutowie) – 1.749,97 zł

- zakup Projektora RICOH PJ X2240 HDMI/VGA - 1.444,00 zł – S.P. Nowe Świerczyny

- zakup Drukarki BROTHER DCP-T300YJ1 - 700,01 zł – S.P. Nowe Świerczyny

- zakup Laptopa ASUS X555LA – DM 1672T i5 – 52000 – 2.198,99 zł – S.P. Nowe Świerczyny (  budynek 
szkoły Jastrzębie 14)

- Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-J105 -  600,00 zł – S.P. Radoszki

- Segment  Ola 9 6szt. (513,00) -   3.078,00 zł – S.P. Radoszki

- Aparat cyfrowy NIKON B 500 -   1.220,00 zł – S.P. Radoszki

- Tablica TRYPTYK zielona z liniaturą 2 szt. (650,00) -  1.300,00 zł – S.P. Radoszki

- Zakup kosiarki spalinowej - 1.499,00 – P.G. Jastrzębie

Zmniejszenia 50.042,80 zł

- likwidacja telewizora SAMSUNG – 1.600,00 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja stołu do tenisa RELAX – 972,34 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja stojaka do skoków wzwyż – 648,00 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja odkurzacza PHILIPS – 599,00 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja drukarki laserowej kolor – 750,00 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja zespołu multimedialnego – pracownia – 41.531,30 zł – P.G. Jastrzębie

- likwidacja komputera PC Logic – 1.477,76 zł - SP. N. Świerczyny

- likwidacja wideoprojektora – NECVT59 – 2.464,40 – S.P. N. Świerczyny

3. Wartości niematerialne i prawne 162.509,46  zł

Zwiększenia 2.519,00 zł

- zakup oprogramowania MSOffice 2016 - oprogramowanie biurowe – 1.170,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup programu antywirusowego Kaspersky – 369,00 zł – GBP w Bartniczce

- zakup programu MS Office 2016 – 980,00 zł - GOPS

Zmniejszenia 1.480,00 zł

- likwidacja programów komputerowych – 1.480,00 zł P.G. Jastrzębie

4. Zbiory biblioteczne 400.589,99 zł

Zwiększenia 94.519,36 zł

- zakup książek – 14.151,00 zł (8.000,00 zł dotacja od organizatora – UG Bartniczka, 6.151,00 zł dofinansowanie 
z Biblioteki Narodowej) – GBP w Bartniczce

- dar od Rzecznika Praw Dziecka – 20,00 zł – GBP w Bartniczce

- podręczniki 2017 klasa I – 1.559,25 zł – S.P. Radoszki

- podręczniki 2017 klasa IV – 7.322,62 zł – S.P. Radoszki

- podręczniki 2017 klasa VI – 3.728,20 zł – S.P. Radoszki

- podręczniki 2017 klasa VII – 7.177,50 zł – S.P. Radoszki
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- podręczniki 2017 – 15.858,80 zł – S.P. N. Świerczyny

- podręczniki 2017- 13.648,06 – P.G. Jastrzębie

- przyjęcie na stan zbiorów bibliotecznych (budynek szkoły Jastrzębie 14) – 31.053,93 zł – S.P. N. Świerczyny

Zmniejszenia 934,30 zł

- selekcja księgozbioru – 934,30 zł – GBP w Bartniczce

Bartniczka, dnia 30.03.2018 r.
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 22/18

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 30 marca 2018 r.

MIENIE  KOMUNALNE

Opis według stanu na dzień 31.12.2017 r.

Nieruchomości wykazane w zestawieniu stanowią własność Gminy Bartniczka i mają  uregulowany  stan  
prawny. Obszar wynosi –  176,6506 ha. Położone są w czternastu wsiach gminy. Są to grunty:

1) użytkowane  rolniczo – grunty  orne,  łąki,  pastwiska  i nieużytki  (położone  we wsiach: Igliczyzna, 
Świerczynki, Koziary, Grążawy, Łaszewo), są wydzierżawione   osobom fizycznym na podstawie umów 
dzierżawy zawartych pomiędzy Wójtem  Gminy Bartniczka a Dzierżawcami,

2) wody – jeziorka, położone  w miejscowościach:  Łaszewo  i Grążawy,

3) grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym o łącznej pow.  2,9290 ha,

4) pod budynkami: mieszkalnymi, szkołami, hydroforniami, oczyszczalnią ścieków, przepompowniami ścieków, 
świetlicami wiejskimi, przedszkolem, remizami OSP i pod budynkiem urzędu gminy,

5) pod drogami i rowami,

według wykazu mienia skomunalizowanego, stanowiącego  załącznik  do  zestawienia.

Wartość mienia skomunalizowanego, stanowiącego grunty wynosi kwotę w wysokości – 693.427,13 zł.

I.  W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. nie było sprzedaży nieruchomości gminnych.

II.  W okresie od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. przychód stanowiły grunty przejęte nieodpłatnie od osób fizycznych 
i osoby prawnej. Są to grunty zajęte pod drogę gminną we wsi Nowe Świerczyny, obręb geodezyjny 
Świerczyny, o pow. 0,0558 ha, oznaczone w ewidencji gruntów działkami: nr 233/10, nr 233/12 i nr 233/14 
(uregulowanie stanu prawnego). Wartość księgowa szacunkowa tych gruntów – 5.022,00 zł, koszty związane 
z przejęciem w/wym nieruchomości (koszty geodezyjne, sądowe, notarialne) – 5.825,04 zł.. 

Przychód na rzecz gminy stanowiły w/w działki, o wyżej podanej powierzchni, wartości księgowej 
i kosztach związanych z ich przejęciem na rzecz gminy.

Wyjaśnienie: 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia granic, zmiany 
nazw i siedzib władz niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1767) – z dniem 1 stycznia 2005 r. zmieniła się w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie 
brodnickim – nazwa gminy Grążawy z siedzibą władz w Grążawach na Bartniczka z siedzibą władz 
w Bartniczce.

Ponadto został utworzony nowy obręb geodezyjny wsi Bartniczka. Powstał on z części nieruchomości 
wchodzących w skład obrębu wsi Grążawy i część nieruchomości wchodzących w skład obrębu wsi Zdroje. 
W wyniku utworzenia nowego obrębu geodezyjnego wsi Bartniczka zmianie – zmniejszeniu uległa 
powierzchnia obrębu wsi Grążawy i obrębu wsi Zdroje, gdyż ta wydzielona część nieruchomości stanowi 
nowy obręb geodezyjny wsi  Bartniczka.
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Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 4

M I E N I E     K O M U N A L N E

Stan z dnia 31.12.2016 r. Przychody Rozchody Stan na dzień 31.12.2017 r.Lp. Wyszczególnienie

Pow. w ha. Wartość w zł. Pow. w ha Wartość w zł Pow. w ha Wartość w zł Pow. w ha Wartość w zł

uwagi

G R U N T Y:

1. pod UG 0,4600 6.900,00 ---- ---- ---- ----      0,4600         6.900,00
2. wody 5.9000 2.693,00 ---- ---- ---- ----      5,9000         2.693,00
3. łąki 0,3400 754,00 ---- ---- ---- ----      0,3400            754,00
4. nieużytki  0,7000 284,00 ---- ---- ---- ----      0,7000            284,00
5. pod przedszkolem 0,2700 4.100,00 ---- ---- ---- ----      0,2700         4.100,00
6. grunty orne 6,4296 10.006,25 ---- ---- ---- ----      6,4296       10.006,25
7. działki budowlane 0,0054 80,08 ---- ---- ---- ----      0,0054              80,08
8. żwirownia 0,8400 385,00 ---- ---- ---- ----      0,8400            385,00
9. wyrobisko śmieci 3,1600 1.450,00 ---- ---- ---- ----      3,1600         1.450,00
10. pod remizami OSP 0,6206 7.175,00 ---- ---- ---- ----      0,6206         7.175,00
11. pod bud. mieszkalny 0,4200 1.270,00 ---- ---- ---- ----      0,4200         1.270,00
12. pod hydroforniami 0,5275 5.278,00 ---- ---- ---- ----      0,5275         5.278,00
13. pod oczyszczalnią 

w Bartnicze
1,5000 15.000,00 ---- ---- ---- ---- 1,5000     15.000,00

14. pod oczyszczalnią 
w Komorowie

0,1239 2.000,00 ---- ---- ---- ----      0,1239         2.000,00

15. cmentarz nieczynny 0,1400 65,00 ---- ---- ---- ----      0,1400              65,00
16. pod przepompownia 0,0910 11.003,00 ---- ---- ---- ----      0,0910       11.003,00
17. pod szkołami 5,5195 29.915,00 ---- ---- ---- ----      5,5195       29.915,00
18. pod drogami 117,7029 310.645,74 ---- ---- ---- ----  117,7029     310.645,74
19. pod rowami 18,8400 8.627,00 ---- ---- ---- ----    18,8400         8.627,00
20. użytkow. wieczyste 2,9290 42.881,33 ---- ---- ---- ----      2,9290       42.881,33
21. pod strzelnicą 0,1000 46,00 ---- ---- ---- ----      0,1000              46,00
22. pod świetlicami 0,2435 6.020,84 ---- ---- ---- ----      0,2435         6.020,84
23. drogi asfaltowe 2,3936 2.807,35 ---- ---- ---- ----      2,3936         2.807,35
24. pod przystanki PKS 0,0655 1.485,00 ---- ---- ---- ----      0,0655         1.485,00
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25. pod boiskiem 2,5391 145.067,16 --- --- --- ---      2,5391     145.067,16
26 pod pałacem 0,3835 2.000,00 ---- ---- ---- ----      0,3835         2.000,00 
27. dz. szkoln Jastrzębie 3,1200 18.720,00 ---- ---- ---- ----      3,1200       18.720,00
28.  gr. pod chodnikiem 0,0400 4.000,00 ---- ---- ---- ----      0,0400         4.000,00
29. gr. pod drogą 0,0052 5.000,00 ---- ---- ---- ----      0,0052         5.000,00
30. poszerzenie drogi 0,0600 2.400,00 ---- ---- ---- ----      0,0600         2.400,00
31. drogi wewnętrzne 0,2786 11.684,40 ---- ---- ---- ----      0,2786       11.684,40
32. droga – poszerzenie 

wjazdu do szkoły 
0,0005 3.594,80 ---- ----- ---- ----      0,0005         3.594,80

33. grunty pod drogami 
Komorowo i  Radoszki)

0,7195 14.711,31 ---- ---- ---- --- 0,7195 14.711,31
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 22/18

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 30 marca 2018 r.

WYKAZ  MIENIA SKOMUNALIZOWANEGO

–   stan na dzień 31.12.2017 r.

L.p. Nazwa  wsi  i  treść Pow. 
w  ha 

Wartość gruntów
 w zł

1.
 I.  GRĄŻAWY 

Minie wiejskie:
-  jeziorko – dz. nr 480
-  łąka – dz. nr 634
-  nieużytki – dz. nr 448,  dz. nr 425 

4,3000
0,2400
0,5400

1.960,00
532,00
211,00

   2. Żwirownia – dz. nr 461/2 0,8400            385,00
   3. Wyrobisko na śmieci – dz. nr 461/6  i nr 461/7 3,1600         1.450,00
   4. Remiza – klub, dz. nr 406 0,0300            450,00
   5. Hydrofornia – dz. nr: 433/1, 433/3, 433/7, 433/8, 

433/9. 
0,3828         3.828,00

   6. Remiza OSP – dz. nr 362/6 0,0700 1.000,00
   7. Przepompownia ścieków – dz.        nr  412/1. 0,0031    316,00
   8. Szkoła podstawowa – dz. nr 424. 2,0000 3.970,00
   9. Drogi gminne 18,6095 7.034,39
  10. Rowy gminne 2,2200 1.017,00
   X Razem wieś Grążawy 32,3954     22.153,39

Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 
wykonywania posiadania za  2017 r.: 63.662,03 zł.
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