
ZARZĄDZENIE NR 58/22 
WÓJTA GMINY BARTNICZKA 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Bartniczka za I półrocze 2022 r. 

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 (j.t. 
Dz. U z 2022 poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 267 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.  
Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)2) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I pórocze 2022 r.: 

1) Dochody- plan: 27 404 266,08 zł; wykonanie – 15 629 142,09 zł. 
a)  dochody bieżące – plan: 22 487 980,69 zł.; wykonanie 15 583 912,07 zł. 
b)  dochody majątkowe – plan: 4 916 285,39 zł.; wykonanie 45 230,02 zł. 
2) Wydatki – Plan 30 038 313,17; wykonanie: 13 031 752,50 zł. 
a)  wydatki bieżące – plan 22 555 050,06 zł.; wykonanie: 12 473 507,09 zł. 
b)  wydatki majątkowe – plan: 7 483 263,11 zł.; wykonanie: 558 245,41 zł. 

3) Nadwyżka budżetowa    2 597 389,59 zł. 

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

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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) Brak treści przypisu 
2) Zm. ogłoszono w Dz. U z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 

poz. 695 i poz. 1175). 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 58/22 

Wójta Gminy Bartniczka 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Sprawozdanie opisowe 
z  wykonania   budżetu   gminy  za  I półrocze 2022 roku 

  

Budżet gminy na rok 2022 został uchwalony przez Radę Gminy dnia 29 grudnia 2021 r. uchwałą Nr 
XXIX/202/21. 

Uchwalono: 

- dochody  w  wysokości: 23 424 891,00 zł 
- wydatki  w wysokości: 25 502 316,00 zł 
-  w tym: deficyt budżetu w wysokości    2 077 425,00  zł 

Budżet  zmieniano: 

1) Uchwałami Rady Gminy: 

Nr:  XXX/208/22, XXXI/216/22, XXXII/227/22; 

2) Zarządzeniami Wójta: 

Nr:  7/22, 8/22, 12/22, 15/22, 16/22, 17/22, 18/22, 22/22, 27/22, 29/22, 30/22, 31/22, 32/22, 34/22, 37/22, 
40/22. 

Ogółem zwiększono dochody o kwotę 3 979 375,08 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 
4 535 997,17 zł. 

Po dokonaniu zmian ustalono plan budżetu w kwocie : 

Dochody 27 404 266,08 zł   

Wydatki 30 038 313,17 zł, zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 2 634 047,09 zł. 

Wykonanie  budżetu  przedstawia  się następująco: 

- dochody    15 629 142,09 zł  co stanowi 57,03 % planu 
- wydatki 13 031 752,50 zł  co stanowi 43,38 % planu 
- nadwyżka budżetowa  2 597 389,59 zł 

A. DOCHODY 

 Plan Wykonanie % 
I. Dochody majątkowe, w tym: 4 916 285,39 45 230,02 0,92 

1. Dochody ze sprzedaży majątku 0,00 2 400,00 X 

2. Dotacje na inwestycje 4 916 285,39  42 830,02 0,87 

W tym dotacje: 

1. Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 830,02 zł; 

2. Dotacja z UE dot. zadania inwestycyjnego „Cyfrowa Gmina” – 42 000,00 zł. 

 
II. Dochody bieżące: 

 
Plan 

 
Wykonanie 

 
% 
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 22 487 980,69 15 778 376,16 70,16 

Na powyższe dochody składają się: 

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

Wykonanie przedstawia się następująco: 

Lp. Określenie Plan Wykonanie % 
1. Podatek od nieruchomości 1 906 982,00 1 142 160,27 59,89 
2. Podatek rolny 526 000,00 309 952,83 58,93 
3. Podatek leśny 41 200,00 24 633,00 59,79 

4.  
Podatek od środków transportowych 173 600,00 103 400,92 59,56 

5. 
 
Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi 

1 040 000,00 607 449,42 58,41 

6. Podatek od spadków i darowizn 500,00 736,00 147,20 
7. Podatek od czynności cywilno-prawnych 100 100,00 66 782,09 66,72 
8. Karta podatkowa 0,00 4 809,34 X 
9. Opłata skarbowa 14 000,00 7 929,00 56,64 
10. Wpływy ze sprzedaży wody 540 000,00        278 423,48 51,56 
11. Wpływy za oczyszczanie ścieków 550 000,00 309 836,37 56,33 

12. 
 
Wpływy z wieczystego użytkowania, służebności 
przesyłu 

11 000,00  2 028,15 18,44 

13. Wpływy z czynszów i mienia gmin 28 000,00 21 463,32 76,65 
14. Wpływy z opłat za centralne ogrzewanie 60 000,00 27 067,58 45,11 

15. 
 
Opłaty za wykup gruntu, operat szacunkowy, za 
energię (wynajem sal) 

0,00 6 024,95 X 

16. Odsetki od nieterminowych płatności 21 878,00 23 660,65 108,15 

17. 
 
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 

72 000,00 51 234,95 71,16 

18. Wpływy za obwody łowieckie 0,00 1 145,03 X 
19. Odsetki od środków na rachunkach 82 074,00 124 464,07 151,65 
20. Koszty egzekucyjne 1 000,00 4 017,26 401,73 

21. 
 
Dochody własne gminy z tytułu  świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego 

3 000,00 695,44 23,18 

22. Opłata za zajęcie pasa drogowego  15 000,00 16 267,91 108,45 
23. Opłata retencyjna 0,00 122,80 X 

24. Wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska 
należne Gminie  12 000,00 13 075,38 108,96 

     
25. Dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania 

przedszkolnego dzieci zamieszkujących na terenie 
innej gminy (dochody UGB) 

80 000,00 38 811,99 48,51 

26. 
 
Wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w 
przedszkolu (sprawozdania szkół) 

138 000,00 84 842,10 61,48 

27. 
 
Wpłaty GOPS za żywienie dzieci w przedszkolu 
(sprawozdania szkół) 

12 000,00 2 436,70 20,31 

28.  
Dochody z tytułu wpłat rodziców za posiłek w 13 000,00 2 910,00 22,38 
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świetlicy (sprawozdania szkół) 

29. 

 
Dochody z darowizn na wycieczki szkolne w 
ramach projektu „Poznaj Polskę” (sprawozdania 
szkół) 

0,00 22 125,00 X 

30. 

 
Pozostałe dochody szkół, w tym za wynajem sal 
użytkowanych przez szkoły, wynagrodzenie 
płatnika, odszkodowania (sprawozdania szkół)  

0,00 4 130,48 X 

31. 

 
 
Dochody z tytułu wpłat za pobyt w Domu Pomocy 
Społecznej (sprawozdanie GOPS) 

0,00 4 945,50 X 

32. 

 
 
Wpływy z usług opiekuńczych (sprawozdanie 
GOPS i UGB) 

10 000,00 7 855,46 78,55 

33. 
 
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń + odsetki 
od ww. św. (sprawozdanie GOPS) 

7 700,00 1 133,09 14,72 

34. 

 
 
Pozostałe dochody GOPS, w tym wynagrodzenie 
płatnika, zwrot kosztów transportu na szczepienia, 
wpłaty uczestników DDP Grążawy i inne 
(sprawozdanie GOPS) 

0,00 10 170,86 X 

 35. 
 
 
 
36. 
 
 
 
37. 

Przekazanie opłaty od napojów alkoholowych 
(ALK) z urzędów skarbowych  
 
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż 
napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 
 
Pozostałe dochody (w tym darowizny, 
odszkodowania, zwrot nadpłat z lat ubiegłych, 
zwrot podatku od towarów i usług za lata ubiegłe, 
wynagrodzenie płatnika,  itp) – sprawozdanie 
UGB 

0,00 
 
 
 

6 900,00 
 
 
 

22 763,00 

25 378,69 
 
 
 

0,00 
 
 
 

50 661,16 

X 
 
 
 

X 
 
 
 

222,56 

  
Podliczenie 5 488 697,00 3 402 782,24 61,99 

     
     

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 

244 861,00 122 406,75 49,99 

2. Udziały we wpływach podatku 
dochodowego od osób fizycznych 

2 610 049,00 1 305 024,00 50,00 

 Podliczenie 2 854 910,00 1 427 430,75 50,00 

3. Dochody z subwencji  

Wykonanie przedstawia się następująco: 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8EE887C6-2AF2-40BD-BE88-CF65CC7750B8. Podpisany Strona 3



Kwoty subwencji Plan Wykonanie % 

1) część oświatowa 4 011 730,00 2 444 849,00 60,94 
2) część wyrównawcza 3 366 714,00 1 683 360,00 50,00 
3) część równoważąca 39 878,00 19 938,00 50,00 
Podliczenie 7 418 322,00 4 148 147,00 55,92 
    

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 353 869,25 353 869,25 100,00 
2. Na utrzymanie administracji 64 428,04 33 984,04 52,75 
3. Prowadzenie rejestru wyborców 935,00 467,00 49,95 
4. Świadczenia wychowawcze tzw. 500+ 2 438 250,00 2 438 250,00 100,00 
5. Świadczenia rodzinne 1 641 100,00 1 095 408,00 66,75 
6. Na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń 

pielęgnacyjnych i zasiłków dla opiekuna 
13 730,00 10 308,00 75,08 

7. Karta dużej rodziny    187,00 176,00 94,12 
8. Dodatki energetyczne 162,36 49,33 30,38 
9. Specjalistyczne usługi opiekuńcze 72 880,00 52 190,00 71,61 
10. Dodatki osłonowe 524 326,92 524 326,92 100,00 
11. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 5 700,00 3 198,00 56,11 

12. Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne 17 438,63 17 438,63 100,00 
. Podliczenie 5 133 007,20 4 529 665,17 88,25 

2) Dotacje na zadania własne 

Lp. Cel dotacji Plan Wykonanie % 
1. Stypendia dla uczniów 50 000,00 50 000,00 100,00 
2. Dotacja na wychowanie przedszkolne  186 744,00 93 372,00 50,0 

0 
     
3. Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 36 400,00 23 890,00 65,63 
4. Zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) 60 000,00 35 925,00 59,88 

5. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 97 700,00 54 275,00 55,55 

6. Na dożywianie 36 000,00 21 497,00 59,71 
7. 
 
8. 

Na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych 
Wspieranie rodziny 

5 500,00 
 

0,00 

2 896,00 
 

0,00 

52,65 
 

X 
 Podliczenie 472 344,00 281 855,00 59,67 

5. Pozostałe dochody i dotacje:    Plan  Wykonanie   

1) 
2) 
3) 
4)  
5) 

Środki z funduszu COVID-19 
Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” 
Dotacja z WFOŚiGW na usuwanie azbestu 
Dotacja z UE „Cyfrowa Gmina” 
Dotacja z UE „Granty PGR” na komputery 

260 000,00 
0,00 

67 996,90 
99 240,00 

330 100,00 

1 000 470,00 
858,32 

0,00 
99 240,00 

330 100,00 
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6) 
 
 
 

Program „Poznaj Polskę”  
 
Podliczenie 

30 000,00 
 

787 336,90 

30 000,00 
 

1 460 668,32 

6. Dochody z Funduszu Wsparcia otrzymane na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa: 

Nazwa zadania: Plan Wykonanie 
        
1) 
 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
5) 
6) 
 
7) 
8) 
9)  

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy zakwaterowanych w obiektach  
Wypłata świadczeń pieniężnych w wysokości 40,00 zł za 
osobę dziennie 
Dodatkowe wyposażenie w obiektach zakwaterowania 
Zadania oświatowe – stypendia i zasiłki dla uczniów z 
Ukrainy 
Pomoc w formie posiłku 
Wypłata jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 
zł na osobę 
Pomoc psychologiczna 
Świadczenia rodzinne 
Nadawanie nr PESEL uchodźcom  
 
Podliczenie 

118 810,00 
 
 

143 856,00 
 

16 053,50 
 

16 035,00 
 

8 510,00 
20 808,00 

 
500,00 

5 886,00 
2 905,09 

 
333 363,59 

118 810,00 
 
 

143 856,00 
 

16 053,50 
 

16 035,00 
 

8 510,00 
20 808,00 

 
500,00 

5 886,00 
2 905,09  

 
333 363,59 

W I półroczu 2022 roku dochody budżetu gminy zaniżono z tytułu: 

1) Obniżenia górnych stawek podatków  na  kwotę: 354 846,19 zł z tego: 

a) w podatku od nieruchomości: 273 979,66 zł, 

b) w podatku rolnym: 25 509,70 zł, 

c) w podatku od środków transportowych: 55 356,83 zł. 

2) Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych): 

a) podatek od nieruchomości: 2 586,48 zł, 

b) podatek rolny: 0,00 zł, 

c) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 34 262,00 zł. 

B. W Y D A T K I 

Zaplanowane w budżecie wydatki w kwocie 30 038 313,17 zł zrealizowano w wysokości 
13 031 752,50 zł, co stanowi 43,38 % planu. 

 Plan Wykonanie  
I.Wydatki bieżące 22 555 050,06 12 473 507,09  
II.Wydatki majątkowe 7 483 263,11 558 245,41  

Wykonanie wydatków majątkowych w I półroczu 2022 r. 
 
 

1. Przyłącza wodociągowe na terenie gminy 

Na zadanie zaplanowano 40 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

2. Budowa kanalizacji na terenie gminy  
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Na zadanie zaplanowano 40 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 13 885,01  zł.  Wydatki 
dotyczyły zakupu materiałów do wykonanie części odcinka linii kanalizacyjnej. 

3. Odwiert studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie wraz z opracowaniem dokumentacji na budowę 
stacji uzdatniania wody 

Na zadanie zaplanowano 300 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

4. Budowa chodników na terenie gminy  

Na zadanie zaplanowano 30 000,00 zł. W I półroczu 2022 wydatkowano kwotę  3 000,00 zł - mapa do celów 
projektowych - budowa chodnika Igliczyzndz.119/1 i 111/1. 

5. Modernizacja mostu w Grążawach (Długi Most) 

Na zadanie zaplanowano 530 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę  458 227,89 zł. 
Wydatki dotyczyły 438 486,39 zł – wykonanie zadania przez wykonawcę, 9 840,00 zł nadzór inwestorski na 
zadanie, 9 901,50 zł zabezpieczenie pali drewnianych przed szkodliwym działaniem zwierząt. Zadanie 
zakończono. 

6. Dokumentacja projektowo-budowlana dotycząca planowanych budowy i modernizacji dróg gminnych 

 
Na zadanie zaplanowano 25 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 24 768,02 zł. 

Wydatki dotyczyły: 4 320,00 umowa o dzieło - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
przebudowę odcinka drogi gminnej Nr 080602 C i drogi wewnętrznej od miejscowości Igliczyzna do granicy 
gminy, położonych na działce nr ewidencyjny. 95/1 obręb Igliczyzna gmina Bartniczka; 680,00 zł   ZUS umowa 
o dzieło, 492,00 zł mapy Radoszki  - uzyskanie pozwolenia na stałą organizację ruchu; 10 368,00 zł umowa 
o dzieło - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 0806030C 
w Radoszkach; 316,02 zł - uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu działek w Radoszkach; 1.632,00 zł - 
umowa o dzieło; 6 960,00 - wznowienie granic - przebudowa drogi gminnej 080601C  Stare Świerczyny-
Belfort. 

7. Dokumentacja projektowo-budowlana odwodnienie i budowa zbiornika odwadniającego 

Na zadanie zaplanowano 5 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. Zadanie 
będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

8. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod drogi 

Na zadanie zaplanowano 20 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 14 463,00 zł. Wydatki 
dotyczyły wykupu gruntów pod drogę. 

9. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wykup gruntów pod inne cele niż drogi.  

Za zadanie zaplanowano 5 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. Zadanie 
będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

10. Modernizacji budynku komunalnego w Gutowie 

Za zadanie zaplanowano 30 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

11. Zakup sprzętu - 3 urządzeń wielofunkcyjnych w ramach grantu "Cyfrowa gmina" 

Za zadanie zaplanowano 42 00,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. Zadanie 
będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

12. Infostrada 2.0  

Za zadanie zaplanowano 123 396,50 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 976,50 zł. Dalsza realizacja 
zadania jest planowana na II półrocze 2022 r. 

13. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy 
(realizacja w przypadku uzyskania dotacji na wskazany cel) 
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Za zadanie zaplanowano 1 330 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 400,49 zł. Dalsza realizacja 
zadania jest planowana na II półrocze 2022 r. 

14. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Nowe Świerczyny 

Za zadanie zaplanowano 160 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

15. Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grążawy 

Za zadanie zaplanowano 100 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

16. Zakup sprzętu komputerowego w ramach programu Laboratoria przyszłości 

Za zadanie zaplanowano 30 960,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 30 960,00 zł. Zadanie 
zrealizowano. 

17. Dotacje na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków  

Na zadanie zaplanowano 35 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków. Realizacja zadania 
jest planowana na II półrocze 2022 r. 

18. Dotacje na wymianę źródeł ciepła 

Na zadanie zaplanowano 40 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 4 000,00 zł . Dalsza 
realizacja zadania jest planowana na II półrocze 2022 r. 

19. Oświetlenie przejść dla pieszych przy drodze wojewódzkiej 544 w miejscowości St. Świerczyny, 
Łaszewo, Grążawy, Bartniczka 

Na zadanie zaplanowano 250 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

20. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bartniczka 

Na zadanie zaplanowano. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. Zadanie będzie 
realizowane w II półroczu 2022 r. 

21. Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Jastrzębie i Radoszki  

Na zadanie zaplanowano 3 360 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

22. Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej 
rehabilitacji ruchowej - wybudowanie placów zabaw w m. Jastrzębie, Gutowo i Radoszki w celu poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci 

Na zadanie zaplanowano 235 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

23. Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej 
rehabilitacji ruchowej– budowa mini boiska sportowo-rekreacyjnego w m. Łaszewo w celu poprawy 
kondycji fizycznej i psychicznej dzieci 

Na zadanie zaplanowano 255 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na zadanie. 
Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

24. Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID-19 poprzez zapewnienie miejsca do aktywnej 
rehabilitacji ruchowej – budowa skateparku w m. Bartniczka w celu poprawy kondycji fizycznej 
i psychicznej dzieci 

Na zadanie zaplanowano 250 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 7 3980,00 zł. 

Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej skateparku. 

25. Budowa placów zabaw w miejscowości Łaszewo i Grążawy - dofinansowanie PROW 

Na zadanie zaplanowano 166 906,61 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 184,50 zł sporządzenie 
dokumentów geodezyjnych sporządzenie dokumentów geodezyjnych  place zabaw  w Łaszewie i Grążawach 
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Wydatki bieżące 

1. Rolnictwo i łowiectwo 

Wydatki bieżące na przedmiotowy dział stanowią plan – 363 869,25 zł wykonanie 359 868,81 zł. Plan 
wykonano w 98,90 %. 

Wydatki przedstawiają się w sposób następujący: 

a) wpłaty na Izby Rolnicze w wysokości 2% wykonanego podatku rolnego – plan 10 000,00 zł, wydatkowano 
5 999,56 Plan wykonano w 60%; 

b) pozostała działalność – plan 353 869,25 zł, wydatkowano 353 869,25 zł. Plan wykonano w 100 %. Rozdział 
obejmuje wydatki związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystanego do produkcji rolnej. 

2. Leśnictwo 

Na wydatki działu zaplanowano kwotę 3 000 zł. W I półroczu 2022 r. w tym dziale nie poniesiono wydatków. 

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Na wydatki bieżące tego działu zaplanowano kwotę 447 804,71 zł, a wydatkowano 177 921,26 zł, plan 
zrealizowano w 39,73 %. 

W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej  rozporządzeniem 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U.2021.1382) wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane 
ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla 
danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. 

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

a) na zakup wody dla mieszkańców gminy 
Bartniczka 

- 15 157,52 zł 

b) badanie wody, analizy chemiczne, badanie wód 
popłucznych 

- 2 611,91 zł 

c) podatek VAT - 21 722,11 zł 
d) Utrzymanie wodociągu, hydroforni – materiały 

eksploatacyjne 
- 10 597,35 zł  

e) Usuwanie awarii (hydrofornie, sieć 
wodociągowa)  

- 9 223,82 zł 

f) Utrzymanie pracy ujęcia wody w Radoszkach i 
Grążawach (zdrój uliczny, złączka, redukcja)  

- 1 666,26 zł 

g) Energia elektryczna - 96 349,94 zł 
h) Zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w 

pasie drogowym przyłącza wodociągu 
- 11 867,00 zł 

i) pobór wód podziemnych - 602,00 zł 
j) Wykonanie dodatkowych prac brukarskich - 790,53 zł 
k) Naprawa kosiarki spalinowej  - 226,99 zł 
l) Konserwacja systemu Wodnik - 364,17 zł 
ł) Abonament telefoniczny - 627,71 zł 
m) Naprawa i legalizacja wodomierzy  - 2 075,25 zł 
n) Pozostałe wydatki usługowe (badanie lekarskie, 

okresowy przegląd przewodów, dorabianie 
kluczy) 

- 388,90 zł 

o) Malowanie hydrofornii - 648,78 zł 
p) Pozostałe wydatki materiałowe (artykuły 

biurowe, kolce na ptaki, kaspersky) 
- 512,20 zł 

y) Utrzymanie pojazdów, maszyn i urządzeń - 
agregat (paliwo) 

- 978,66 zł 
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aa) Wydatki na ręczniki, mydło, woda, buty, pasta 
BHP 

- 1 510,16 zł 

4. Transport i łączność 

Wydatki bieżące w omawianym dziale zaplanowano na kwotę 368 242,40 zł, a wydatkowano 113 310,99 zł 
realizując tym samym plan w 30,77 %. Wydatki poniesione na przedmiotowy dział omówione zostały w poniżej 
przedstawionych grupach. 

W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej  rozporządzeniem 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U.2021.1382) wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane 
ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla 
danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. 

    
- Płace  z tytułu – umowa  zlecenie - 4 337,04 zł 
- Usługi telekomunikacyjne (abonament telefoniczny)  - 352,80 zł 
- Naprawa wiat przystankowych w miejscowościach Koziary i Sokołowo - 780,00 zł 
- Projekt zmiany stałej organizacji ruchu drogi wojewódzkiej w 

Grążawach  
- 731,85 zł 

- Zimowe utrzymanie dróg, odśnieżanie dróg – usługi - 19 538,28 zł 
- Zimowe utrzymanie dróg – materiały  - 2 656,80 zł 
- Usługi transportowe - 1 353,00 zł 
- Kruszywo, masa na zimno do remontu dróg gminnych  - 8 218,86 zł 
- Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych  - 14 758,66 zł 
- Opróżnianie pojemników (śmieci) przystanki - 6 049,07 zł 
- Wykaszanie traw z poboczy dróg - 9 072,00 zł 

- Lustro drogowe - 750,30 zł 
- Lampa kompletna - 316,64 zł 
- Użytkowanie gruntów pokrytych wodami (Most Grążawy) - 943,49 zł 
- Opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej - 1 218,00 zł 
- Zabezpieczenie sieci OPL w związku z przebudową dróg  - 246,00 zł 
- Audyt pomieszczeń gospodarczo-garażowych przy Urzędzie   - 738,00 zł 
- Pozostałe wydatki materiałowe (artykuły biurowe, mata pod fotel, 

aktualizacja programu kaspersky) 
- 497,01 

- Wydatki związane z pracownikami gospodarczymi – m.in.: buty, 
ręczniki, mydło, proszek 

- 3 818,64 zł 

- Pozostałe wydatki usługowe (badania lekarskie) - 465,00 zł 

Na utrzymanie sprzętu gminnego wykorzystanego do napraw dróg 

wydatkowano: 

- Paliwo oraz części zamienne do pojazdów, maszyn i urządzeń   - 29 567,93 zł  
- Usługi naprawcze, remontowe i inne - pojazdów, maszyn i 

urządzeń – wymiana filtrów, paska alternatora, sprzęgła, pompki 
paliwa, montaż i demontaż opon, ubezpieczenia i przeglądy 

- 6 901,62 zł 

5. Gospodarka mieszkaniowa 

Dział ten obejmuje wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków gminnych i zaplanowano na ten cel 
kwotę 165 858,44 zł, natomiast wydatkowano 50 203,24 zł. Plan zrealizowano w 30,27 % 

W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do klasyfikacji budżetowej  rozporządzeniem 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U.2021.1382) wydatki na realizację zadań, bezpośrednio związane 
ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla 
danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy. 
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Główne pozycje wydatków w dziale stanowią wydatki: 

- Płace z tytułu – umowy zlecenie - 5 995,67 zł 
- Podatek od nieruchomości  - 636,00 zł 
- Węgiel - 29 803,39 zł 
- Delegacje, ryczałty pracownicze - 42,00 zł 
- Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach gminnych, 

dezynfekcja kotłowni w Gutowie oraz inwentaryzacja budynku 
mieszkalnego w Łaszewie 

- 3 910,00 zł 

- Operat szacunkowy  - 1 150,00 zł 
- Energia Elektryczna  - 5 647,13 zł 
- Opłata za dodanie ogłoszeń w prasie - 221,40 zł 
- Remont – Pałac Gutowo - 73,34 zł 
- Remont – Budynek gminny Łąkowa 1 - 96,98 zł 
- Remont – Gutowo (drzwi wejściowe, inne materiały) - 1 900,14 zł 
- Zakup bojlera do mieszkania w SP Jastrzębie - 348,90 zł 
- Pozostałe wydatki – artykuły biurowe, mata pod fotel, aktualizacja 

programu Kaspersky, wypis z rejestru gruntów, sporządzenie 
dokumentów 

- 378,29 zł 

6. Działalność usługowa 

Na wydatki działu zaplanowano – 83 600,00 zł, a w trakcie realizacji zadań wydatkowano kwotę 
10 367,80 zł. Plan zrealizowano w 12,40 % -  poniesiono wydatki na decyzje o warunkach zabudowy – 
6 324,70 zł, na usługę ogłoszenia dot. studium uwarunkowania przestrzennego – 442,80 zł, utrzymanie systemu 
informacji danych przestrzennych (dotacja) -  3 600,00 zł. 

7. Administracja publiczna 

Na wydatki bieżące działu zaplanowano w budżecie kwotę – 3 454 128,95 natomiast wydatkowano kwotę 
1 454 037,31 zł. Plan zrealizowano w 42,10%. 

W dziale ujęte są następujące rozdziały: 

  Plan Wykonanie 
Urzędy Wojewódzkie 67 333,13 zł 34 612,84 zł 
Rady Gmin  
(miast i powiatów na prawach 
powiatów) 

254 262,97 zł 101 921,97 zł 

Urzędy Gmin  
(miast i powiatów na prawach 
powiatów) 

2 883 604,85 zł 1 260 501,63 zł 

Pozostała działalność 248 928,00 zł 57 000,87 zł 
Razem dział 750 3 454 128,95 zł 1 454 037,31 zł 

Rozdział “Urzędy Wojewódzkie” dotyczy utrzymania części etatów pracowników administracji oraz 
pokrycia części wydatków materiałowych i finansowany jest przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. 

  

W rozdziale „Rady Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” poniesiono wydatki w kwocie 
101 921,97 zł. Plan wykonano w  40,09 %. Wydatki dotyczyły: 

- diety radnych - 58 000,00 zł 
- wynagrodzenia i pochodne    38 240,15 zł 
- odpis na ZFŚS - 1 662,97 zł 
- abonament systemu głosowania i transmisji - 3 645,96 zł 
- Artykuły spożywcze i inne (przeznaczenie: komisje, sesja Rady 

Gminy) 
- 372,89 zł 

Rozdział “Urzędy Gmin (miast i powiatów na prawach powiatów)” obejmuje finansowanie utrzymania 
obiektu administracyjnego Urzędu Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracowników, wydatkowano 
1 260 501,63 zł. Plan wykonano w 43,71 %. 
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Istotne pozycje wydatków to: 

- wynagrodzenia i pochodne - 1 072 090,98 zł   
- Płace z tytułu – umowa zlecenie - 2 315,51 zł 
- odpis na ZFŚS  - 42 572,01 zł 
- Artykuły biurowe - 15 004,09 zł 
- Urządzenia biurowe i inne (niszczarka, UPS, odkurzacz, czajniki) - 2 276,96 zł 
- Kontenery i kosze na śmieci - 2 159,50 zł 
- Dofinansowanie na zakup okularów (1 osoba) - 400,00 zł 
- Opłaty za przelewy i kompleksową obsługę bankową - 11 109,00 zł 
- Dostęp do platformy LEX - 6 170,79 zł 
- Usługi informatyczne oraz odnowienie domen, hostingi - 1 862,61 zł 
- Oprogramowanie komputerowe – Comarch, Saas, BeSTi@ WPF, 

UPR+, Kaspersky 
- 3 579,30 zł 

- Wysłane komunikaty SMS - 1 353,61 zł 
- Węgiel - 10 017,74 zł 

- Delegacje i ryczałty pracownicze - 9 844,77 zł 
- Szkolenia pracowników - 2 516,70 zł 
- Artykuły chemiczne, środki czystości - 4 177,78 zł 
- Energia elektryczna - 12 502,49 zł 
- Składki członkowskie (LGD, Związki Gmin Wiejskich) - 3 475,83 zł 
- Opróżnianie pojemnika (Urząd) - 3 917,06 zł 
- Abonament RTV - 324,00 zł 
- Abonament telefoniczny i internetowy - 10 923,59 zł 
- Usługi pocztowe - 23 522,70 zł 
-  Serwis klimatyzacji za lata 2020-2022  - 3 517,80 zł  
- Wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych  - 5 904,00 zł 
- Naprawy kserokopiarek - 2 709,80 zł 
- Prenumeraty i książki - 1 838,45 zł 
- Wydatki związane z pracą Urzędu Stanu Cywilnego – oprawa 

introligatorska, pościel, kwiaty 
- 1 361,82 zł 

- Pozostałe – znaczki, książka nadawcza, deska, mata na fotel, kawa, 
ręczniki, mydło, proszek 

- 1 499,47 zł 

- Pozostałe usługi – przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, 
przegląd i ładowanie gaśnic, nekrolog, ekspertyza Toshiba e-Studio, 
pranie i prasowanie firan 

- 1 553,27 zł 

W rozdziale „Pozostała działalność” poniesiono wydatki w kwocie  57 000,87 zł. Plan wykonano w 22,90 %.  

- Dotacja WCF-I.433.UE - 736,15 zł 
- Diety sołtysów - 19 500,00 zł 
- Prowizja dla sołtysów za inkaso należności podatkowych  - 6 423,32 zł 
- Wpłaty na PFRON - 26 386,00 zł 

- Artykuły biurowe, potwierdzenia odbioru, koperty program 
antywirusowy  

- 2 610,70 zł 

- Opłaty komornicze i sądowe  - 265,70 zł 
- Szkolenia pracowników - 1 079,00 zł 

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

Na wydatki działu  zaplanowano kwotę 934,00 zł, wydatkowano 934,00 zł. 

Plan zrealizowano w 100 %. 

Na prowadzenie rejestru wyborców wydatkowano 300,01 zł. Wydatki związane są z wynagrodzeniami 
w formie dodatków specjalnych. 

9. Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa 

Na wydatki bieżące przedmiotowego działu zaplanowano kwotę 151 723,22 zł, natomiast poniesiono wydatki 
bieżące w kwocie 59 007,41 zł . Plan zrealizowano w 38,89 %.    
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Główne pozycje wydatków bieżących stanowią: 

a) wydatki na Fundusz Wsparcia Policji (porozumienie) - zaplanowano 2.000,00 zł, 

w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków. 

b) wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano – 144 723,22 zł, wydatkowano 58 771,44 zł. Plan 
wykonano w 40,61 %. Finansowano utrzymanie sześciu jednostek OSP. 

·Bartniczka – 2 126,03 zł 

- Koszty utrzymania samochodu (paliwo, przegląd techniczny) - 816,05 zł 
- Ubezpieczenie strażaków - 72,00 zł 
- Artykuły malarskie - 167,87 zł 
- Energia elektryczna - 473,31 zł 
- Badania lekarskie, profilaktyczne - 400,00 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych (kontrola okresowa) - 104,55 zł 
- Programowanie radiotelefonu - 92,25 zł 

·Grążawy – 33 537,29 zł 

- Wynagrodzenia i pochodne - 15 001,64 zł 
- Odpis na ZFŚS - 831,49 zł 

- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, przegląd techniczny, 
ubezpieczenie) 

- 4 090,21 zł 

- Ubezpieczenie strażaków - 72,00 zł 
- Energia elektryczna - 7 176,65 zł 
- Abonament telefoniczny - 101,64 zł 
- Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych (kontrola 

okresowa) 
- 79,95 zł 

- Usługa „jednoczesne alarmowanie” - 270,60 zł 
- Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego - 1 107,00 zł 
- Badania lekarskie, profilaktyczne - 150,00 zł 
- Szkolenia, kursy - 900,00 zł 
- Materiały medyczne do akcji ratowniczych - 1 666,30 zł 
- Akumulator - 484,00 zł 
- Odzież – czapka, dystynkcja - 157,80 zł 
- Przegląd oraz kalibracja miernika wielo gazowego - 233,70 zł 
- Przegląd gaśnic, zakup gaśnicy proszkowej - 377,61 zł 
- Legalizacja butli powietrznej z przeglądem - 290,28 zł 
- Programowanie radiotelefonów - 92,25 zł 
- Pozostałe wydatki (wymiana części w aparatach powietrznych, 

montaż baterii tachografu) 
- 454,17 zł 

·Nowe Świerczyny 5 618,43 zł  

- Energia elektryczna  1 755,09 zł 
- Szkolenia  1 300,00 zł 
- Odzież - ubrania koszarowe (2 komplety)  612,01 zł 
- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, przegląd techniczny) - 867,60 zł 
- Przegląd gaśnic  - 93,48 zł  
- Ubezpieczenie strażaków - 48,00 zł 
- Badania lekarskie, profilaktyczne  - 850,00 zł  
- Programowanie radiotelefonów - 92,25 zł 

·Łaszewo – 4 101,66 zł 

- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo, ubezpieczenie) - 503,80 zł 
- Pas bojowy strażacki (6 sztuk) - 696,86 zł 
- Badania lekarskie, profilatyczne - 700,00 zł 
- Energia elektryczna - 1 985,75 zł 
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- Programowanie radiotelefonów - 92,25 zł 
- Folia monometryczna - 123,00 zł 

·Jastrzębie – 9 099,41 zł 

- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo) - 1 484,77 zł 
- Energia elektryczna - 3 876,04 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych (kontrola okresowa) - 79,95 zł 
- Wąż tłoczny (6 sztuk) - 1 901,78 zł 
- System e-remiza (abonament roczny) - 290,00 zł 
- Badania lekarskie, profilaktyczne - 650,00 zł 
- Płytka zaworu wydechowego - 165,58 zł 
- Przegląd gaśnic - 59,04 zł 
- Szkolenia - 500,00 zł 
- Programowanie radiotelefonów - 92,25 zł 

·Radoszki – 1 424,56 zł  

- Szkolenia  - 250,00 zł 
- Badania lekarskie, profilaktyczne - 750,00 zł 
- Koszty utrzymania pojazdu (paliwo) - 244,31 zł 
- Ubezpieczenie strażaków - 88,00 zł 
- Programowanie radiotelefonów - 92,25 zł 
    

Pozostałe wydatki OSP – 2 864,06 zł, w tym: 

- nagrody na konkurs „Młodzież zapobiega pożarom” (bidon, powerbank, smart band, słuchawki) – 1 004,06 zł, 

- nagrody na zawody strażackie (wąż tłoczny, pies ratownik) – 1 680,00 zł, 

- puchary na zawody strażackie – 180,00 zł. 

c) Zarządzanie kryzysowe plan 5 000,00 zł; wydatkowano 235,97 zł na zakup niezbędnych materiałów do 
ochrony przed koronawirusem - rękawiczki. Plan wykonano w 4,72 %. 

10. Obsługa długu publicznego 

Na wydatki działu zaplanowano 53 000,00 zł, wydatkowano 17 643,18 zł. 

Plan został zrealizowany w 33,29 %. 

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

11. Różne rozliczenia 

Na wydatki działu zaplanowano 168 440,00 zł. 

12. Oświata i wychowanie 

Na wydatki bieżące działu w I półroczu 2020 r. zaplanowano kwotę 6 771 872,06 zł, natomiast wydatkowano  
2 964 913,70  zł.  

Wydatki działu dotyczą następujących rozdziałów i wynoszą w zł: 

1.Szkoły podstawowe  2 382 700,96  
2.Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych „O”     194 609,83 
3.Przedszkola  705 781,16 
4.Punkty przedszkolne – dotacja 48 171,20 
5.Świetlice szkolne 71 612,38 
6.Dowożenie uczniów do szkół 107 692,96 
7.Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli             3 146,00 
8.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, 
liceach profilowanych i szkołach zawodowych162 803,18 

41 375,00 

9.Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 
dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 

68 144,73 
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formach wychowania przedszkolnego 
10.Wydatki na podręczniki i materiały edukacyjne - dofinansowane z dotacji z BP –
wydatek planowany na II półrocze 2022 r. 

0,00 

11.Pozostała działalność  148 648,10 

Wydatki rozdysponowano na podległe gminie jednostki budżetowe: 

- Szkołę Podstawową w Radoszkach, 

- Przedszkole Publiczne w Łaszewie 

- Szkołę Podstawową w Jastrzębiu 

- Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Grążawach - dotacja. 

Opis do wydatków szkół załączony w formie przekazanej ze szkół jako załącznik do sprawozdania 
opisowego. 

Świetlice szkolne -80107 
Szkoła organizuje w filii w Nowych Świerczynach świetlicę w wymiarze 40 godzin tygodniowo, w której zatrudnia 
się 1,59 etatów nauczycieli ( 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia). Świetlica organizowana 
jest dla dwóch grup:  
- oddział przedszkolny w godzinach 12.00 – 17.00 – 21 dzieci; 
- klasy 1-3 w godzinach 12.30 – 15.30; od 15.30-17.00 – (grupa łączona z oddziałem przedszkolnym ) – 13 dzieci 
Wydatki poniesione na : 
- Wynagrodzenie i pochodne  - 61.806,24 
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń §3020 - 3.537,64 
 w tym: - dodatek wiejski - 3.537,64 
- Zakup materiałów i wyposażenia § 4210  - 0,00 
- Zakup środków żywności § 4220 - 2.490,00 
- Zakup środków dydaktycznych i książek § 4240 - 0,00 
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych § 4440 - 3.778,50 
OGÓŁEM - 71.612,38 

13. Ochrona zdrowia 

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 415 969,37 zł,  a wydatkowano 51 718,82 zł. Plan wykonano 
w 12,43 %. 

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 6 000,00, w I półroczu 
2022 nie poniesiono wydatków na ww. rozdział. 

b) Zwalczanie narkomanii  - na której realizację zaplanowano –  10 900,00 zł,  w I półroczu 2022 roku 
nie poniesiono wydatków na ww. rozdział. 

c) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 

- na którego realizację zaplanowano w ramach budżetu Urzędu Gminy Bartniczka kwotę 84 029,37 zł, 
a wydatkowano 32 807,55 zł. 

Wydatki rozdziału obejmują: 

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

- 15 000,00 zł 

- dowóz dzieci na basen do Rypińskiego Centrum Sportu w ramach 
projektu "Umiem pływać 2022" - finansowany ze środków Gminnej 
Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych 
przy UG Bartniczka (cztery wyjazdy) 

- 2 498,68 zł 

- wycieczka na Mazury wycieczka na Mazury finansowany ze 
środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów alkoholowych przy UG Bartniczka 

- 1 000,00 zł 

- warsztaty edukacyjne w SP Radoszki warsztaty edukacyjne w SP - 970,00 zł 
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Radoszki - finansowany ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i 
Rozwiązywania problemów alkoholowych przy UG Bartniczka  

- Niebieska Linia porozumienie Urząd Marszałkowski - 235,20 zł 
- zestaw zjeżdżalni - organizacja Dnia  zestaw zjeżdżalni - 

organizacja Dnia Dziecka (świetlica Gutowo)- finansowany ze 
środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
problemów alkoholowych przy UG Bartniczka 

- 600,00 zł  

- Usługa psychologiczna  - 5 500,00 zł 
- program o charakterze profilaktyki uzależnień - nagrody za konkurs 

"Od Przedszkola do Seniora" 
- 2 498,56 zł 

- program o charakterze profilaktyki uzależnień - 3 200,00 zł 
- przeprowadzenie animacji w Dniu Dziecka - zdrowe spędzania 

wolnego czasu 
- 1 000,00 zł 

- gra świetlica Gutowo - finansowane z funduszu alkoholowego  - 184,97 zł 
- art. spożywcze - organizacja  Dnia Dziecka w świetlicy 

środowiskowej w Gutowie  
- 120,14 zł 

- dodatkowo w ramach rozdziału 85154 wydatki poniesione zostały w ramach budżetu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej na funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Gutowie. 

Plan – 54 040,00 zł, zrealizowano 16 567,27 zł.  Plan wydatków zrealizowano w 30,66 %. 

Środki zaplanowano ze środków, o których mowa w art. 111, 18 i 18¹ ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi niewykorzystane w latach 
poprzednich (powstałe z uwagi na ograniczenia spowodowane sytuacją epidemiczną w 2020 i 2021 roku). 

W I półroczu 2022 roku wydatkowano 16 567,27 zł na: 

- wynagrodzenia wychowawców – 11 298,33 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 1 692,65 zł, 

- odpis na ZFŚS – 1 247,23 zł, 

- energia elektryczna – 387,85 zł, 

- usługi telekomunikacyjne – 540,00 zł, 

- artykuły spożywcze i papiernicze – zajęcia z dziećmi – 931,31 zł, 

- wywóz śmieci – 389,95 zł, 

- okresowa kontrola oraz oczyszczanie przewodów kominowych – 79,95 zł. 

d) Na rozdział Pozostała działalność zaplanowano 261 000,00 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2 344,00 zł. Plan 
wykonano w 1,50 %. Wydatki rozdziału ponoszone będą w II półroczu  2022 r. . W I półroczu 2022wydatki na 
wskazany rozdział obejmują: 

- opaska odblaskowa samozaciskowa z nadrukiem "Stop COVID-19" 
- finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 

- 2 214,00 zł 

-  Koszty transportu na szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-
2 

- 130,00 zł  

14. Pomoc społeczna 

Wydatki zaplanowano w kwocie 2 445 855,66 , a wydatkowano 1 492 676,92 zł. 

Plan wydatków zrealizowano w 61,02 %. 

1) Domy pomocy społecznej – pobyt 5 osób w Domu Pomocy Społecznej to wydatek na kwotę 94 523,12 zł. 

2) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – w I półroczu 2022 roku nie poniesiono 
wydatków. 

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

 objęte powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym  51  świadczeń       2 752,87 zł 

4) Zasiłki, okresowe, celowe i pomoc w naturze                                   35 906,31 zł 
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w tym: 

- zasiłki okresowe – 43 świadczenia – 20 046,31 zł 

- zasiłki jednorazowe – 19 świadczeń – 8 620,00 zł 

- sprawienie pogrzebu – 4 000,00 zł 

- schronienie – 3 240,00 zł 

5) Dodatki mieszkaniowe                      14 świadczeń                              1 747,57 zł 

6) Dodatki energetyczne                      4 świadczenia                                   49,33 zł 

W I półroczu 2022 roku z tytułu dodatków energetycznych wydatkowano kwotę 48,36 zł.  Koszty 
związane z obsługą pokryte dotacją zamknęły się kwotą 0,97 zł. Środki przeznaczono na zakup materiałów 
biurowych niezbędnych do realizacji wypłat dodatków energetycznych.  

7) Zasiłki stałe                                   62 świadczenia                              34 328,37 zł 

8) Wynagrodzenie za sprawowanie opieki – na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki przeznaczono 3 
150,00 zł – wypłacono 10 świadczeń.  Koszty związane z obsługą sfinansowane z dotacji wyniosły 47,25 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 172 725,82 zł; są to następujące wydatki: 

- wynagrodzenia – 129 867,13 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 23 612,83 zł, 

- składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 439,99 zł, 

- ryczałty, delegacje – 2 963,18 zł, 

- odpis na ZFŚS – 7 760,53 zł, 

- materiały biurowe, druki – 1 280,24 zł, 

- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 232,48 zł, 

- pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych – 2 214,00 zł, 

- aktualizacja systemu POMOST – 861,00 zł, 

- domena gopsbartniczka pl – 148,83 zł, 

- opieka autorska nad oprogramowaniem – 955,71 zł, 

- usługi pocztowe – 1 132,50 zł, 

- prowizja bankowa za realizację czeku – 15,00 zł 

- usługi telekomunikacyjne – 212,40 zł, 

- ubezpieczenie sprzętu informatycznego – 30,00 zł. 

10) Usługi opiekuńcze – wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych w I półroczu 2022 roku 
zamknęły się kwotą 116 489,31 zł, są to: 

- wynagrodzenia – 83 779,86 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 13 145,16 zł, 

- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 10 758,00 zł, 

- odpis na ZFŚS – 5 820,39 zł, 

- ryczałty – 2 985,90 zł. 

11) Specjalistyczne usługi opiekuńcze – w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 41 669,73 zł m. in. na 
rehabilitację ruchową oraz terapię neurologopedyczną 5 dzieci w ramach specjalistycznych usług 
opiekuńczych. 
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12) Program wieloletni „Posiłek w szkole i w domu” - dożywiano 50 osób, wydano 2853 posiłki, wypłacono 
36 świadczeń pieniężnych na zakup posiłku lub żywności.   

Łączny koszt dożywiania w I półroczu 2022 roku wyniósł 33 921,20 zł (w tym: posiłki – 26 201,20 zł, 
świadczenia pieniężne – 7 720,00 zł).  

13) Pomoc w formie posiłku - zadanie realizowane na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 
poz. 583 z późn. zm.) – wydatkowano 1 020,00 zł, wydano 102 posiłki.  

14) Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Plan 340 779,50 zł, wykonanie 267 248,40-548,25   

Wydatki na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy określonych w art. 13 ust.1 ustawy Każdemu 
podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na 
własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może 
być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia 
przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może być 
przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

Wydatki na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy zakwaterowanych w obiektach 118 810,00 zł. 

Wyposażenie do budynku gminnego w celu przygotowania miejsc do możliwego zakwaterowania dla 
uchodźców wojennych z Ukrainy – 16 154,15 zł. 

15) Dzienny Dom Pobytu „WIGOR” w Grążawach – w I półroczu 2022 roku wydatkowano 196 462,42 zł na: 

- wynagrodzenia – 112 257,99 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 19 144,38 zł, 

- składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 358,82 zł, 

- odpis na ZFŚS – 7 067,62 zł, 

- umowy zlecenia – pielęgniarka, kierowca – 8 313,90 zł, 

- wynagrodzenie psychologa – 4 000,00 zł, 

- wynagrodzenie fizjoterapeuty – 15 400,00 zł, 

- usługi telekomunikacyjne – 719,82 zł, 

- energia elektryczna – 3 947,59 zł, 

- ubezpieczenie pojazdu AC, NNWK, ASS, ASZ – 1 822,00 zł, 

- przegląd techniczny pojazdu – 98,00 zł, 

- ryczałty, delegacje – 76,77 zł, 

- wywóz śmieci oraz odpadów medycznych – 1 278,85 zł, 

- zakup części do samochodu (klocki hamulcowe, filtr paliwa, przekładnia kierownicza, pasek, rolka 
alternatora, drążek kierowniczy, amortyzator, łożysko, gumy stabil.) – 4 641,64 zł, 

- wymiana oleju, filtrów, klocków hamulcowych, amortyzatorów, naprawa zawieszenia, diagnostyka 
komputerowa, wymiana przekładni kierowniczej oraz rolki alternatora w samochodzie DDP Grążawy – 
1 750,00 zł, 

- okresowa kontrola oraz oczyszczanie przewodów kominowych – 319,80 zł, 

- naprawa kotła – 184,50 zł, 

- wykonanie odbitek – zdjęcia z imprez DDP Grążawy do kroniki – 77,05 zł, 

- posiłki dla uczestników, artykuły spożywcze – 4 648,51 zł, 

- artykuły gospodarcze, przemysłowe, benzyna do kosiarki – 490,71 zł 

- materiały biurowe, papiernicze na warsztaty z uczestnikami  – 408,33 zł, 
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- olej napędowy – 8 272,98 zł, 

- środki czystości – 892,24 zł, 

- badanie lekarskie – 50,00 zł, 

- opłata za wodę i ścieki – 240,92 zł. 

16) Na dofinansowanie kosztów związanych z realizacją programu żywnościowego w ramach „Programu 
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, Podprogram 2021” współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym”  wydatkowano 
1 588,60 zł. 

17) Program „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – jest wojewódzkim Projektem partnerskim, którego Liderem 
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Partnerami jest 79 powiatów i gmin województwa 
kujawsko – pomorskiego (w tym Gmina Bartniczka) oraz Kujawsko – Pomorskie Centrum Kompetencji 
Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, 
Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, 
Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy 
wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka. 

W I półroczu 2022 roku w ramach projektu wydatkowano 492,90 zł na oprogramowanie, karty SIM, 
urządzenia do teleopieki (usługa teleopieki – miesięczny dostęp do systemu SiDLY). 

18) Wypłaty dodatków osłonowych – wypłacono 622 świadczenia na łączną kwotę 471 236,26 zł. 

19) Koszty utrzymania stanowiska ds. dodatków osłonowych w I półroczu 2022 roku wyniosły 17 101,46 zł, 
składają się na nie następujące pozycje: 

- wynagrodzenia – 11 690,15 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 2 293,01 zł, 

- materiały biurowe, druki – 612,74 zł, 

- zakup modułu „Dodatek osłonowy” do systemu EZAR+  – 1 832,70 zł, 

- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 29,06 zł, 

- usługi pocztowe – 174,80 zł, 

- szkolenie – 469,00 zł. 

20) Wydatki na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy oraz inne wydatki z tym związane 

21) Prace społecznie użyteczne – na zadanie zaplanowano- 20 201,59 zł; wydatkowano 216,00 zł. 

22) Nienależnie pobrane świadczenia – 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. 

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Plan – 351 408,00 zł, zrealizowano 20 502,00 zł.  Plan wydatków zrealizowano w 96,22 %.  Wydatki działu 
stanowią 0,42 % całkowitej wartości wydatków GOPS w I półroczu 2022 roku. 

W dziale tym rozliczone zostały wydatki realizowane na podstawie art. 31 oraz art. 32 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. poz. 583 z późn. zm.): 

1) jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę dla osób, które opuściły Ukrainę w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wypłacono 32 świadczenia na łączną kwotę 20 100,00 zł 
ze środków przekazanych przez KPUW z Funduszu Wsparcia. Koszty związane z obsługą sfinansowane ze 
środków Funduszu Wsparcia wyniosły 402,00 zł.  Środki przeznaczono na sfinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników merytorycznych; 

2) pomoc psychologiczną – zaplanowano kwotę 500,00 zł, w I półroczu 2022 roku nie poniesiono wydatków na 
realizacje tego zadania. 
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W rozdziale 85395 zaplanowano również wydatki na realizację umowy o powierzenie grantu nr 
2422/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu 
grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” na kwotę  
330 100,00 zł w ramach której w II półroczu 2022 zaplanowany jest zakup sprzętu komputerowego dla 
dzieci z rodzin objętych programem. 

16. Edukacyjna opieka wychowawcza plus szkoły 

Na edukacyjną opiekę wychowawczą zaplanowano 90 000,00 zł, a wydatkowano   51 270,00 zł. Plan 
wykonano w 56,96 %. 

Na stypendia szkolne wydatkowano 47 720,00 zł. 

Na stypendia za wyniki w nauce wydatkowano 400,00 zł. 

Na stypendia sportowe wydatkowano 3 150,00 zł. 

17. Rodzina 

Plan – 4 306 419,00 zł, zrealizowano 3 627 962,39 zł. Plan wydatków zrealizowano w 84,24 %.  Wydatki 
działu stanowią 74,18 % całkowitej wartości wydatków GOPS w I półroczu 2022 roku. 

1) Na świadczenia wychowawcze wydatkowano 2 426 158,50 zł – wypłacono 4874 świadczenia;  

2) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń wychowawczych w I półroczu 2022 roku wyniosły 
15 143,16 zł, składają się na nie następujące pozycje: 

- wynagrodzenia – 12 020,09 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 2 359,47 zł, 

- odpis na ZFŚS – 623,61 zł, 

- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 21,79 zł, 

- usługi pocztowe – 118,20 zł. 

3) Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczono 923 252,18 zł.   

W I półroczu 2022 roku wypłacono następujące świadczenia: 

Lp  Rodzaj świadczenia Ilość świadczeń Łączna kwota 

1.  Zasiłki rodzinne 1708 188 912,63 
2.  Dodatki do zasiłków rodzinnych 1068 96 849,89 
2.1 dodatki z tytułu urodzenia dziecka 3 1 019,32 
2.2 dodatki z tytułu opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego 
 

 
60 

 
 

22 769,02 
2.3 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka  

41 
 

7 480,74 
2.4 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego 
 

97 10 390,44 

2.5 dodatki z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania 

 
316 18 866,61 

2.6 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej  
402 35 594,52 

2.7 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego  
149 

 
729,24 

3.  Zasiłki pielęgnacyjne 654 141 159,36 
4.  Świadczenia pielęgnacyjne 183 383 984,09 
5.   Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka  

18 
 

18 000,00 
6. Zasiłki dla opiekuna 0 0,00 
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7. Specjalny zasiłek opiekuńczy 6 3 720,00 
8.  Świadczenia rodzicielskie 95 87 261,55 
9.  Jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł  

1 
 

4 000,00 
10.  Zwroty nienależnie pobranych świadczeń  - 635,34 

4) Wydatki na świadczenia rodzinne, do których przysługuje prawo na podstawie 
art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) – wypłacono 
74 świadczenia na łączną kwotę 8 248,00 zł w tym: ze środków przekazanych przez KPUW z Funduszu 
Wsparcia wydatkowano 5 715,00 zł, ze środków własnych – 2 533,00 zł. Koszty związane z obsługą 
sfinansowane ze środków Funduszu Wsparcia wyniosły 171,00 zł.  Środki przeznaczono na sfinansowanie 
części kosztów wynagrodzeń stanowiska ds. świadczeń rodzinnych.  

5) Składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – wypłacono 149 świadczeń na łączną kwotę 82 504,38 zł.  

6) Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – wypłacono 111 świadczeń na łączną kwotę 43 179,54 zł. 

7) Koszty utrzymania stanowiska ds. świadczeń rodzinnych oraz stanowiska ds.  funduszu alimentacyjnego 
w I półroczu 2022 roku wyniosły 49 159,87 zł, składają się na nie następujące pozycje: 

- wynagrodzenia – 36 085,18 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 6 324,64 zł, 

- składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 493,02 zł, 

- materiały biurowe, druki – 890,45 zł, 

- odnowienie licencji Kaspersky antywirus – 65,37 zł, 

- zakup UPS – 405,00 zł, 

- zakup płyty z PLEXI – 595,27 zł, 

- zakup bębna do drukarki – 314,90 zł, 

- usługi pocztowe – 793,40 zł, 

- ryczałty pracownicze – 683,80 zł, 

- odpis na ZFŚS – 1 870,84 zł, 

- szkolenia – 638,00 zł. 

8) Koszty realizacji programu dla rodzin wielodzietnych „Karta dużej rodziny” - w I półroczu 2022 roku 
wydatkowano 176,00 zł na zakup niezbędnych materiałów biurowych.  Wydano 33 karty dla 11 rodzin.  

9) 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 I półroczu 2022 roku miał pod opieką 7 rodzin, które mają 
problemy z wypełnianiem swoich funkcji.   

 Wydatkowano na ten cel 17 840,01 zł: 

- wynagrodzenia – 13 328,08 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń – 2 386,42  zł, 

- składki PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 199,92 zł, 

- ryczałty na dojazdy – 1 094,10 zł, 

- odpis na ZFŚS  - 831,49 zł. 
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10) Rodziny zastępcze – partycypacja w kosztach utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych – wydatkowano 
na ten cel 14 595,24 zł. 

11) Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych - w I półroczu 2022 roku wydatkowano 36 103,08 zł 
– opłata za pobyt 2 wychowanków w domu dziecka.  

12) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – opłacono 54 składki na łączną kwotę         10 298,34 zł.  

13) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych - plan 1 000,00 zł, wykonanie 0 zł.; odsetki 
plan 100,00 zł, wykonanie 0 zł.  

14) Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - plan 2 400,00 zł, wykonanie 1 130,29 zł; odsetki 
plan 100,00 zł, wykonanie 2,80 zł; inne wydatki plan 400,00 zł, wykonanie 0 zł. 

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 2 304 974,00 zł, wydatkowano 2 239 976,21 zł. Plan wykonano 
w 97,18%.  

a) Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Plan 679 872,60 zł, wydatkowano 654 726,33 zł. Plan wykonano w 96,30 %. 

W rozdziale rozlicza się konserwację i utrzymanie oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami, przy 
zatrudnieniu 2 etatów obsługi oczyszczalni. W niniejszym rozdziale ujęto w myśl zmian wprowadzonych do 
klasyfikacji budżetowej  rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, 
przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U.2021.1382) wydatki 
na realizację zadań, bezpośrednio związane ze świadczeniem usług publicznych, o których mowa w tych 
rozdziałach, natomiast w rozdziale właściwym dla danej jednostki 75023 wykazano wydatki związane 
z utrzymaniem stanowisk pracy. 

Dominujące pozycje wydatków to: 

- energia elektryczna - 163 414,59 zł 
- opróżnianie pojemnika - 901,50 zł 
- badanie ścieków  - 3 950,08 zł 
- wprowadzanie ścieków do wód - 3 921,75 zł 
- VAT - 20 576,82 zł 
- konserwacja systemu wodnik (system rozliczeniowy) - 364,17 zł 
- ciśnieniowe czyszczenie infrastruktury kanalizacyjnej - 2 187,78 zł 
- Olej napędowy do samochodów służbowych - 4 768,05 zł 
- zakup opon do samochodu służbowego  - 1 677,76 zł 
- naprawa kosy spalinowej  - 207,26 zł 
- przeglądy przewodów kominowych oczyszczalnia - 190,21 zł 
- wymiana oleju , naprawa układu wydechowego  - 1 900,00 zł 
- przezwojenie i regeneracja napowietrzaczy i pomp - 18 400,00 zł 
- zajęcie pasa drogowego  -  2 452,28 zł 
- Zakup usług telekomunikacyjnych – abonament telefoniczny - 1 534,11 zł 
- dorobienie zapasowego klucza - oczyszczalnia - 12,34 zł 
- szlifierka kątowa do oczyszczalni - 2 227,92 zł 
- Inne materiały eksploatacyjne (rękawice, drobne narzędzia, 

materiały do usuwania awarii, części zamienne do samochodów, 
materiały remontowe itp.)  

- 11 234,96 zł 

- badania lekarskie - 420,00 zł 
- Pozostałe wydatki – ręczniki, aparat telefoniczny, adapter, 

instrukcja BHP, zakup pasaty, ręczników, mydła i wody dla 
pracowników 

- 1 553,79 zł   

b) Gospodarka odpadami 

Na wydatki rozdziału zaplanowano 2 248 648,49 zł, wydatkowano 1 033 232,73 zł. Wydatki zrealizowano 
w 45,94 %. 
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Główne pozycje wydatków w dziale stanowią: 

- Wynagrodzenia i pochodne - 32 115,75 zł 
- odpis na ZFŚS - 1 662,97 zł 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 646 993,74 zł    
- Opieka autorska  - 142,68 zł 
- Artykuły biurowe i pocztowe (toner, koperty, potwierdzenia 

odbioru pisma), program antywirusowy  
- 340,96 zł 

- Szkolenia i delegacje pracowników (kontrola podmiotów 
odbierających odpady komunalne) 

- 389,56 zł 

 - Koszty egzekucyjne pobrane przez komornika - 310,04 zł 

c) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

Na wydatki bieżące rozdziału zaplanowano 4 119,37 zł, wydatkowano 3 078,37 zł, plan zrealizowano 
w 74,72 %. 

Poniesione wydatki dotyczą wprowadzania płynów i gazów do powietrza – 30 59,00 zł oraz pozostałych 
wydatków 19,37 zł  - materiały promujące czyste powietrze. 

d) Schroniska dla zwierząt 

W rozdziale zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 5 203,50 zł. Wydatki te 
dotyczą opieki nad bezdomnymi psami i opieki nad zwierzętami, w tym usług weterynaryjnych – 200,00 zł ; 
plan wydatków zrealizowano w 52,03 %. 

e) Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Na wydatki bieżące rozdziału zaplanowano 241 810,00 zł, wydatkowano 101 099,79 zł, plan zrealizowano 
w 418%. 

Zakup energii elektrycznej – oświetlenie uliczne to wydatek na kwotę 56 836,80 zł, na konserwację 
oświetlenia ulicznego wydatkowano 44 262,99 zł. 

f) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na rozdział zaplanowano 67 996,90 zł, w I półroczu 
2022 r. nie wydatkowano środków w rozdziale. Wydatki planowane są na II półrocze 2022 r. 

17. Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 

Na wydatki bieżące działu zaplanowano 332 989,20 zł, natomiast wydatkowano 120 357,95 zł. Plan 
zrealizowano w 36,14 %. 

Wydatki realizowano w trzech rozdziałach: 

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

2. Biblioteki 

3. Pozostała działalność 

1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  

W rozdziale zaplanowano na wydatki 113 789,20 zł, wydatkowano 23 494,92 zł, plan zrealizowano 
w 20,64 %. 

Na utrzymanie poszczególnych świetlic wydatkowano: 

a) Świetlica Samin - 896,88 zł 
- energia elektryczna - 806,94 zł 
- Przegląd kominów -  89,94 zł  
b) Świetlica Igliczyzna - 404,22 zł 
- energia elektryczna  - 314,28 zł 
- Przegląd kominów  - 89,94 zł 
c) Świetlica Stare Świerczyny  - 3 193,88 zł 
- energia elektryczna - 2 357,94 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych - 89,94 zł 
- Opróżnianie pojemnika - 746,00 zł 
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d) Świetlica Nowe Świerczyny  - 7 507,61 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych - 89,94 zł 
- pralka - 1 111,00 zł 
- materiały remontowe - 720,94 zł 
- 800 lecie  - 213,75 zł 
- remont świetlicy Nowe Świerczyny  - 4 521,98 zł 
- Naprawa dachu po wichurze - 850,00 zł 
e) Świetlica Grążawy - 3 392,01 zł 
- energia elektryczna - 3 302,04 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych  - 89,97 zł 
f) Świetlica Radoszki - 3 727,12 zł 
- energia elektryczna - 3 563,38 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych   - 89,94 zł 
- Opróżnianie pojemnika na śmieci - 73,80 zł 
g) Świetlica  Komorowo - 946,46 zł  
- energia elektryczna - 856,52 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych   - 89,94 zł 
h) Świetlica  Bartniczka - 3 426,74 zł 
- Węgiel - 1 439,10 zł 
- Środki czystości - 397,89 zł 
- opłata za wyłączenie gruntów pod budowę świetlicy w Bartniczce - 1 384,39 zł 
- Materiały remontowe - 51,91 zł 
- Czyszczenie przewodów kominowych   - 89,94 zł 
- Abonament telefoniczny i opłata za Internet  - 63,51 zł 

2) Biblioteki 

W ramach budżetu Gminy Bartniczka zaplanowano dotację podmiotową na finansowanie działalności 
bieżącej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Bartniczce w kwocie 188 400,00 zł – 
wykonano 94 200,00 zł. Plan wykonano w 50,00 %. 

Przyznaną dotację wykorzystano na działalność statutową zgodnie ze złożonym sprawozdaniem. 
Instytucja Kultury rozliczyła sprawozdaniem wydatki poniesione na jej utrzymanie. 

3) Pozostała działalność 

17. Kultura Fizyczna i Sport 

Na wydatki bieżące działu zaplanowano kwotę 142 882,34 zł, wydatkowano 68 623,95 zł, plan zrealizowano 
w 48,02 %.  

Wydatki realizowano w dwóch rozdziałach: 

Obiekty sportowe – wydatki dotyczą utrzymania Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012 w Bartniczce, 
boisk w Radoszkach i Grążawach, placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz placu imprez. 

Na Kompleks Boisk Sportowych Orlik w Bartniczce wydatkowano 53 700,90 są to: 

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - 36 498,14 zł 
- Odpis na ZFŚS - 1 662,97 zł 
- Energia elektryczna - 7 665,21 zł 
- Środki czystości i chemiczne Orlik - 399,02 zł 
- Wyposażenie (piłki, rękawice, piłeczki, konik na plac zabaw) - 820,00 zł 
- Naprawa gaśnicy Orlik  - 95,01 zł 
- Okresowa kontrola i czyszczenie przewodów kominowych - 104,55 zł 
- Koszenie traw - 3 456,00 zł 
- naprawa oświetlenia na Orliku - 3 000,00 zł 

Wydatki na place zabaw: 

1) Przegląd placów zabaw 4 428,00 
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2) Konserwacja placów zabaw  (piasek - piaskownie na placach zabaw (Radoszki, Gutowo, Bartniczka, Łaszewo, 
Stare Świerczyny, Komorowo - 615,00 zł; śruba, nakrętka, altax - remont i konserwacja placu zabaw 
w Łaszewie - 539,10 zł; wkręt, altax - plac zabaw w Nowych Świerczynach i Jastrzębiu - 476,95 zł; konik 
z rączkami - plac zabaw w Bartniczka – 984 zł – 2 615,05 zł. 

W i półroczu 2022 roku poniesiono również wydatki na pokrycie kosztów organizacji zajęć sportowych 
dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Bartniczka; program "Szkolny Klub Sportowy" 500,00 zł. 

C. NADWYŻKA/DEFICYT BUDŻETOWY 

Wykonanie  budżetu  przedstawia  się następująco: 

- dochody    15 629 142,09 zł  co stanowi 57,03 % planu 
- wydatki 13 031 752,50 zł  co stanowi 43,38 % planu 
- nadwyżka budżetowa  2 597 389,59 zł 

Zadłużenie gminy na 30 czerwca 2022 r. - wynosi  1.114.146,00 zł z czego: 

1) pożyczka Nr PT19003 OW osk – umowa z 19.03.2019 r. na realizacje zadania Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Bartniczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1 671 234,59 zł. zadłużenie 
pozostałe 1.114.146,00 zł; spłata w 2022 247 588,00 zł, spłacono w I półroczu 2022 123 794,00 zł. 

Gospodarka odpadami  - dochody z tytułu realizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888). 

I.  Dochody 

1) Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 1 144 295,00 zł, wykonanie 607 449,42 zł 

2) Odsetki  1342,18 zł. 

3) Koszty egzekucyjne 2 056,70 zł. 

Razem: 610 848,30 zł. 

II.  Wydatki  

b) Gospodarka odpadami 

Na wydatki rozdziału zaplanowano 2 248 648,49 zł, wydatkowano 1 033 232,73 zł. Wydatki 
zrealizowano w 45,94 %. 

Główne pozycje wydatków w dziale stanowią: 

- Wynagrodzenia i pochodne - 32 115,75 zł 
- odpis na ZFŚS - 1 662,97 zł 
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - 646 993,74 zł    
- Opieka autorska  - 142,68 zł 
- Artykuły biurowe i pocztowe (toner, koperty, potwierdzenia 

odbioru pisma), program antywirusowy  
- 340,96 zł 

- Szkolenia i delegacje pracowników (kontrola podmiotów 
odbierających odpady komunalne) 

- 389,56 zł 

 - Koszty egzekucyjne pobrane przez komornika - 310,04 zł 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8EE887C6-2AF2-40BD-BE88-CF65CC7750B8. Podpisany Strona 24



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/22 

Wójta Gminy Bartniczka 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bartniczce za I pórocze 2022 r. 

Gminnej Bibliotece Publicznej w Bartniczce przyznano na 2022 rok dotację podmiotową organizatora 
z budżetu Gminy Bartniczka  w wysokości 188.400,00 zł. 

Plan finansowy zwiększono o: 

- pozostałe przychody operacyjne – dar w postaci książek – 42,00 zł. 

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 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) 188.400,00 94.200,00 50,00 

0920 Pozostałe odsetki od środków na 
rachunku bankowym 0,00 0,00 - 

0970 
Pozostałe przychody operacyjne 
– wynagrodzenie płatnika z 
tytułu terminowego wpłacania 
podatków  

0,00 7,00 - 

0970 
Pozostałe przychody operacyjne 
– dar od czytelnika w postaci 
książek 

42,00 42,00 100,00 

RAZEM 188.442,00 94.249,00 50,01 
Koszty i inne obciążenia 

Nazwa plan wykonanie % 

Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 119.700,00 57.782,96 48,27 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 21.500,00 10.349,91 48,14 

Składki na Fundusz Pracy 2.950,00 1.400,14 47,46 
Składki PPK finansowane przez 
podmiot zatrudniający 1.800,00 821,91 45,66 

Zakup materiałów i wyposażenia 15.000,00 2.009,02 13,39 

Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 11.042,00 42,00 0,38 

Zakup energii 2.050,00 598,66 29,20 

Zakup usług obcych 8.300,00 3.579,03 43,12 
Świadczenia na rzecz 
pracowników 700,00 400,00 57,14 
Odpisy na zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 3.900,00 3.852,55 98,78 

Podatki i opłaty 500,00 0,00 - 
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Pozostałe koszty 1.000,00 0,00 - 

Amortyzacja środków trwałych 0,00 0,00 - 

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

Środki na wydatki majątkowe 0,00 0,00 - 

Środki przyznane innym 
podmiotom 0,00 0,00 - 

OGÓŁEM 188.442,00 80.836,18 42,90 

  

Wyszczególnienie 
Stan na początek 

okresu 
sprawozdawczego 

Stan na koniec okresu 
sprawozdawczego 

Środki pieniężne (w tym środki w kasie) 705,45 14.118,27 

Należności - - 

Pozostałe środki obrotowe - - 

Zobowiązania i inne rozliczenia - - 

Środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki. 

Przychody zrealizowano w 50,01 %, zaś plan kosztów w 42,90 %. 

Na terenie gminy funkcjonują trzy biblioteki obsługiwane przez trzech pracowników, w tym księgowa 
zatrudniona w wymiarze 1/10 etatu. Przeciętne zatrudnienie w I półroczu 2022 roku w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bartniczce wyniosło 2,2 etatu: dyrektor 1 etat, bibliotekarz 1 etat, księgowa 0,2 etatu (w tym 
zastępstwo księgowej przebywającej na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim). 

Wynagrodzenia to koszt na kwotę 57.782,96 zł, pochodne od wynagrodzeń – 11.750,05 zł, wpłaty na PPK 
finansowane przez podmiot zatrudniający – 821,91 zł. Dokonano amortyzacji książek otrzymanych w formie 
daru od firmy Good Books oraz Stowarzyszenia Osób z Celiakią  i na Diecie Bezglutenowej na kwotę 42,00 zł. 

Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2022 rok – 3.852,55 zł. Zapłacono koszty 
zużycia energii elektrycznej – 598,66 zł. 

Na prenumeratę czasopism do Biblioteki wydatkowano 550,26 zł, abonament RTV -        243,00 zł, usługi 
telekomunikacyjne, internet dla czytelników – 618,24 zł. 

Zakupiono materiały biurowe, druki za kwotę 660,55 zł. 

Usługa informatyczna (domena, hosting www) to wydatek na kwotę 325,95 zł. 

Na artykuły spożywcze na zajęcia z grupami przedszkolaków wydatkowano 209,40 zł. 

Zakupiono dzwonek bezprzewodowy do Filii w Jastrzębiu za 151,88 zł oraz 15 sztuk formatek HDF 
(rysownic) za kwotę 400,00 zł. 

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD) to koszt na kwotę 1.107,00 zł, na opłatę abonamentową 
za korzystanie z licencji programu MAK+ oraz hosting wydatkowano kwotę 1.265,16 zł. 

Na dofinansowanie zakupu okularów korygujących dla pracownika wydatkowano 400,00 zł, na środki 
czystości – 56,61 zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Bartniczce jako organizator oraz współorganizator w                  I półroczu 
2022 roku zrealizowała następujące prace oświatowe: 

GAZETKI 
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W bibliotekach przygotowywane były gazetki tematyczne zgodnie z planem pracy oraz bieżącymi 
wydarzeniami w kalendarzu biblioteki. 

·luty - z okazji obchodzonego 8.02. Dnia Bezpiecznego Internetu; 

·marzec – przygotowanie gazetki upamiętniającej 200 – setną rocznicę śmierci Józefa Rufina Wybickiego, 
którego Sejm RP ustanowił patronem 2022 roku; 

·kwiecień – przygotowanie dekoracji świątecznych w bibliotece z okazji Świąt Wielkanocnych; 

·kwiecień – przygotowanie gazetki z okazji obchodzonego 22.04.  Dnia Ziemii oraz 23.04. Dnia Książki 
i Praw Autorskich; 

·kwiecień - przygotowanie gazetki z okazji  2 i 3 maja - Dnia Flagi i Polonii oraz Święta Konstytucji 3 Maja; 

·maj - opracowanie materiałów i przygotowanie gazetki dotyczącej Marii Konopnickiej, pisarki, poetki, którą 
Sejm RP ustanowił patronką 2022 roku. 

PRACE OŚWIATOWE 

Czytanie na dywanie 

We współpracy z opiekunami  przedszkolnymi grupy z SP w Jastrzębiu oraz w Radoszkach, realizowane było 
„Czytanie na dywanie”. Przedszkolaki miały okazję wysłuchać bajek, wierszy, ciekawostek o otaczającym je 
świecie. W okresie od stycznia 2022 do czerwca 2022 w bibliotekach odbyło się 12 takich spotkań, w których 
udział wzięło łącznie 210 dzieci. 

Bądź bezpieczny w internecie 

Na przełomie marca i kwietnia w Oddziale Przedszkolnym w Radoszkach i Oddziale Przedszkolnym 
w Jastrzębiu odbywały się zajęcia pt. „Bądź bezpieczny w internecie”. Był to cykl 4 spotkań z przedszkolakami, 
w ramach których poruszana była tematyka m. in. : czym jest internet, jak z niego korzystać, co to są oznaczenia 
„pegi” , które gry i filmy są odpowiednie dla dzieci, a które nie, zakupy w internecie, udostępnianie danych 
i zdjęć, jak i do kogo zwrócić się gdy jakieś treści nas niepokoją. Dzieci oglądały krótkie filmiki tematyczne, 
toczyła się dyskusja, na koniec przeprowadzono quiz z wiedzy i dzieci otrzymały drobne upominki oraz 
słodycze. Odbyło się 8 spotkań, w których udział wzięło łącznie 113 dzieci. 

Lekcja 

W marcu, na zaproszenie nauczyciela j. polskiego SP w Radoszkach,  Pani Marleny Gołkowskiej, 
uczestniczono w lekcji z klasą 6 nt. „Stworzenia świata”. Odczytany został przez bibliotekarza fragment Biblii 
dotyczący stworzenia świata, dzieci otrzymały przygotowane przez pracownika GBP karty pracy i przystąpiły 
do analizy tekstu z nauczycielem. W lekcji wzięło udział 18 uczniów. 

Program „Mała książka – wielki człowiek” 

Biblioteki po raz kolejny, biorą udział w kampanii Instytutu Książki pt. „Mała Książka – Wielki Człowiek”. 
We współpracy z oddziałami przedszkolnymi realizowane na bieżąco były założenia programu i propagowane 
czytelnictwo wśród najmłodszych czytelników. Wręczane były kolejne dyplomy (łącznie od trwania tej edycji 
projektu 43 dyplomy) oraz książki dla najbardziej aktywnych czytelników, przygotowane przez GBP 
w Bartniczce – wydano 14 książek. 

INNE DZIAŁANIA 

- 14 lutego - z okazji Walentynek przygotowane były przez bibliotekarza serduszka z masy solnej, do 
samodzielnej dekoracji, które tego dnia rozdane zostały wśród dzieci w bibliotece; 

- Kwiecień - przystąpienie do konkursu dla bibliotek – „Biblioteka Bezglutenowa”  realizowanego Przez Polskie 
Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej oraz firmę Good Books. Przygotowano zadanie 
konkursowe - wiersz o tematyce celiakii i diety bezglutenowej. W nagrodę otrzymaliśmy komplet poradników 
z zakresu celiakii i diety bezglutenowej; 

- Kwiecień – przygotowanie i przeprowadzenie zabawy „Moja ulubiona książka to …. „ - głosowanie z okazji 
obchodzonego 23.04. Światowego Dnia Książki. Przeprowadzenie głosowania i ogłoszenie wyników. 
Przygotowanie dla wszystkich odwiedzających w tych dniach czytelników zakładek do książek i drobnych 
słodyczy (Filia Radoszki i Filia Jastrzębie); 

- wyszukiwanie wierszy (dla nauczyciela) z okazji Dnia Matki; 
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- Z okazji XIX Tygodnia Bibliotek – przygotowanie i przeprowadzenie zabawy „ Książka to zagadka…” , która 
zainteresowała duże grono czytelników i zwiększyła tego dnia liczbę wypożyczeń oraz wpłynęła na promocję 
czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Odwiedziny grup przedszkolnych i przekazanie słodyczy 
przygotowanych prze GBP w Bartniczce z okazji Tygodnia Bibliotek; 

- W maju udział w I Kongresie Bibliotekarzy Powiatu Brodnickiego, który odbył się w Szabdzie; 

- Przygotowanie zabawy „Detektywi w bibliotece – w poszukiwaniu zaginionej książki …”. W nawiązaniu do 
patronki 2022 roku Marii Konopnickiej,  zaproszono klasę 2 SP Radoszki w celu przeprowadzenia zabawy. 
Dzieci wyszukiwały ukryte w bibliotece wskazówki i pomogły Koszałkowi – Opałkowi i jego książce wrócić na 
właściwe miejsce w bibliotece. Przekazano także dzieciom krótki życiorys pisarki i historię powstania książki „ 
O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Udział w tej zabawie wzięło 17 dzieci. 

W ramach XXI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, akcja „Cała Polska czyta dzieciom” 
odbyło się w bibliotekach „Czytanie na dywanie”, nawiązujące treścią do hasła przewodniego tegorocznego 
tygodnia „Polscy autorzy dla klimatu”. Nawiązano współpracę z Fundacją ABC XXI Cała Polska czyta 
dzieciom, w wyniku, której otrzymaliśmy plakaty i zakładki do książek promujące akcję. Zakładki rozdane 
zostały przedszkolakom. 

Ponadto prowadzona jest na bieżąco strona internetowa biblioteki. 

W pierwszym półroczu, dzięki formie online  możliwy był udział w szkoleniach: 

- skontrum i ubytkowanie w MAK +, 

- pobieranie rekordów z KaRo i tworzenie opisów z autopsji, 

- jak uczyć dzieci bezpieczeństwa w sieci. 

W tym okresie trwały również prace wewnętrzne skupiające się na porządkowaniu księgozbioru oraz jego  
katalogowaniu do nowej bazy MAK +. Wymieniono również szereg okładek, dokonane były prace 
porządkowe na regałach. Przygotowano książki zaczytane i zniszczone, które przeznaczone będą na ubytki, 
rozpoczęto przygotowywanie protokołu ubytków oraz przygotowano i opracowano zniszczone książki w celu 
przeznaczenia ich na makulaturę. 

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan: 

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

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

BO rachunek bankowy             705,45 zł 

+ Przychody                        94.249,00 zł 

- Koszty                             - 80.836,18 zł 

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

     Σ:                       14.118,27 zł 

Po pomniejszeniu przychodów o koszty działalności w I półroczu 2022 roku uzyskano wynik 14.118,27 zł 
odzwierciedlający stan środków pieniężnych na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Bartniczce według stanu na dzień 30.06.2022 roku. 
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/22 

Wójta Gminy Bartniczka 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za 
I półrocze 2022 r. 

1) Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0  

Plan na rok 2022 to 736,15 zł. Zadanie w trakcie realizacji. 

2) Kujawsko-Pomorska Teleopieka konkurs RPKP.09.03.02.-IZ.00-04-321/19 - zaspokojenie potrzeb 
mieszkańców – 6.286,04 zł.  

Zadanie w trakcie realizacji, dalsza realizacja zadania jest planowana na II półrocze 2022 r. 

3) Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja 2.0  - zadanie majątkowe 

Na 2022 r. zaplanowano na zadanie kwotę 123 396,50 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 
976,50 zł. Dalsza realizacja zadania jest planowana na II półrocze 2022 r. 

4) Odwiert studni głębinowej w miejscowości Jastrzębie wraz z opracowaniem dokumentacji na budowę 
stacji uzdatniania wody 

Na zadanie w 2022 r. zaplanowano 300 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano środków na 
zadanie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 

5) Budowa mostu przy Brynicy w Grążawach 

Na zadanie w roku 2022 zaplanowano 530 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 
458 227,89 zł. Wydatki dotyczyły 438 486,39 zł – wykonanie zadania przez wykonawcę, 9 840,00 zł nadzór 
inwestorski na zadanie, 9 901,50 zł zabezpieczenie pali drewnianych przed szkodliwym działaniem 
zwierząt. Zadanie zakończono. 

6) Budowa remizy strażackiej w miejscowości Radoszki i przebudowa remizy strażackiej w m. Grążawy  – 
plan 1 330 000,00 zł. 

Za zadanie zaplanowano 1 330 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano 400,49 zł. Dalsza 
realizacja zadania jest planowana na II półrocze 2022 r. 

7) Budowa zespołu boisk sportowych w Jastrzębiu –plan na 2022 3 360 000,00 

Na zadanie zaplanowano w 2022 r. kwotę 3 360 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku nie wydatkowano 
środków na zadanie. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2022 r. 
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