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ZARaĄDZENIE NR 41 l10

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 12 listopada 2010 r.

W sprawie projektu budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z2OO1 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1) oraz art' 238 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.')
zarządzam co następuje:

1. Przyjmuję projekt budzetu gminy na 2a11 r. wraz z
tręści jak w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

objaŚnieniami o

s 2 . Zarządzam przedstawić projekt uchwały budzetowej Regionalnej
lzbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania oraz
Radzie Gminy Bartniczka do dnia 15 listopada 2UA r

s 3. Zarządzenle wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

' Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r' Nr 23, poz,Z}O, Nr 62, poz. 558' Nr 113, poz.984, N|l53, poz. 1271 , Nr 214,
poz. 1806, 22003 r. Nr 80, po2.717, Nr 162, poz. 1568, 22004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, po2.1203, 22005 r. Nr 172,poL.1441, Nr 175,
po2.1457,22006r. Nr17, po2.128, Nr181,poz 1337,22007 r. Nr48, poz 327, Nll38, poL.974, Nr173, po1.1218,22008 r Nr180, poz.

^ 
1111, Nr223, poz. 1458, 22009 r. Nr 52, po2.420, Nr 157, po2,1241, Nr28, po2.142, Nr28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

' Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U ' z 2010 r' Nr 28, poz 146, Nr 96, poz 620, Nr 123, poz. 835' Nr 152, poz. 1 020, Nr 96,
poz. 620.
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Uchwała Nr. ........'..

Rady Gminy Bartniczka

z dnia .:.... ..2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok.

Na podstawie art. 1 B ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia B marca 1990 r. o

samorządzie gminnyml (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211,212, 214,

215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

publicznych'(Dz. U. Nr 157, poz' 1240) Rada uchwala co następuje:

s 1. Ustala się łączną kwotę dochodow budzetu na 2011 rok w wysokości. 1 1 187 442

zł

z tego:

1) dochody biezące w kwocie:

2) dochody majątkowe w kwocle:

zgodnie z załączniklem Nr 1 do
niniejszej uchwały.

$ 2. Ustala się łącznąkwotę wydatkow budzetu na 2011

zł z tego.
1) wydatki biezące W WysokoŚci:

2) wydatki majątkowe W wysokości:

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

'1 1 055 799 zł

131 643 zł

rok w wysokości. 10 718 442

1 0 30B 592 zł

409 850 zł,

$ 3' Zadania inwestycyjne roku 2011przedstawia załącznik Nr 3.

,s 4. okresIa się planowaną nadwyzkę budzetu w kwocie 469 0oo zł i przeznacza się na

spłatę wczeŚniej zaciągniętych zobowiązan.

s 5. okreŚla się łączną kwotę planowanych przychodow i rozchodow budzetu zgodnie z

załącznikiem nr 4.

s 6. 1 . okreŚla się dochod y związane z realizacj ązadan z zakresl'l administracji

rządowej iinnych zadan zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

' zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2Oo1 r. Nr 142, poz. 1591 , z2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.'1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.'1568, z 2004 r, Nr 102, poz. '1055, Nr 1 16, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,22006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,22007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.

974,Nr173,po2.1218,22008r.Nr180,po2. 1111,Nr223,poz. 1458.orazz2009 r,Nr92,poz.420iNr157,poz,1241orazz2010 Nr28,poz.'142i
146. i Nr 106, po2.675.
? zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2O1O r. Nr 28, poz. 'l46, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020 i Nr 96, poz.

620.



2. określa się wydatki związane z reallzacjązadafl z zakresu admlnistracji ządowej i

innych zada(l zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie zzałącznikiem Nr 6.

s 7. określa się dochody budżetu pa stwa z tytułu realizaĄi zada(l zleconych gminie

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

s 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budŹetu gminy w

kwocle 414 534 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finans w publicznych W Wysokości

120 00o zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finans w publicznych w

' Wysokości 290 534 zł.

3) dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finans w publicznych W Wysokości

4000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8.

s 9. określa się plan Wptyw w lwydatk w związanychz gromadzeniem środk w zkari
opłat za korzystanie ze środowiska :

1) przychody w wysokości:

2) wydatki W Wysokości:

zgodnie z załącznikiem Nr 9.

s 10. 1 . Ustala się dochody z

alkoholovqych w kwocie:

18 000 zł

18 000 zł

tytułu wydawania zezwole na sprzedaŻ napojow

52 o00.Ż.

2. Ustala się wydatki na realizację zada określonych w gminnym programie profilaktyki

i rozwlązywania problem w alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii W

kwocie: 52 000.zł.

s 11. Ustala się limity zobowiąza z tytułu emisji papier w wartościowych oraz kredytÓw

i pozyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu W

kwocie 500.000 zł.

s 12. Upowaznia się W jta Gminy do:

zaciągania kredyt w i poŻyczek oraz emisji papier w wartościowych na:

pokrycie występującego W ciągu roku pzejściowego deficytu budzetu do

wysokości 500 000 zł;

3) dokonywania zmian w planie wydatk w budżetu w granicach działu klasyfikacji

budzetowej oraz zmian w planie wydatk w na uposaŻenia i wynagrodzenia ze

stosunku pracy, a takze wydatk w majątkowych z 'vvYłączeniem przeniesie

wydatk w między działami,

1)

2)

L.



4) samodzie|nego zaciągania zobowląza do kwoty 500.000 zł.,

5) lokowania w trakcie realizaĄi budzetu czasowo wolnych środk w budŻetowych

na rachunkach w innym banku nlz bank prowadzącY obsługę budzetu;

6) przekazania niekt rych uprawnie do dokonywania przeniesie planowanych

wydatk w innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

s 13. W budzecie tworzy się rezerwy:

1) ogÓlną W vuysokośc!: 86 000,00 zł,

2) celową W Wysokości: 26 000,00 zł,

z przeznaczenlem na realizację zada własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego.

s 14. Wykonanie uchwaly powierza się W jtowi Gminy.

s 15. Uchwała wchodzi w Życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji

w Dzienniku Urzędowym Wojew dztwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy

ogłosze Urzędu Gminy.

Przewodniczący

Rady Gminy Bartniczka





od nieterminowych wpłat z tytułu podatkÓw i opłat

Podatek od spadkÓw idarowizn

Podatek od czynności cywilnoprawnych

iod nieterminowych wpłat z tytułu podatk w iopłat

Wpłyvqy z opłaty skarbowej

Wpł}ĄVy z opłaĘ administracyjnej za czynności uzędowe

z opłat zazezwolenia na spzedaż alkoholu

Podatek dochodowy od os b fizycznych 1247 097,00

Podatek dochodowy od os b prawnych

Subwencje og lne z budżetu pa stwa

2 037 571,00Subwencje og lne z budżetu pa stwa

z najmu idzieżawy składnik w majątkowych Skarbu Pa stwa,
samoządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do

oraz innych um w o podobnym charakteze

otzymane z budżetu pa stwa na realizację
bieżących z zakresu administracji ządowej oraz innych zada(l zleconych

z zakresu administracji ządowej oraz innych zada zleconych
'iązkom gmin) ustawami

celowe otzymane z budżetu pa stwa na

panstwa na
in)

BeSTia
Strona 2 z 3



BeSTia Strona 3 z 3



t

Zał. Nr 2 do uchwały Nr .... Rady Gminy z dnia........

w wysokości 2o/o uzyskanych

ia osobowe pracownik w

Składki na ubezpieczenia społeczne

na Fundusz Pracy

Zakup materiał w i wyposażenia

ublicznej sieci telefon icznej

odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych

Podatek od towar w i usług (VAT)

Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Składki na Fundusz Prary

na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacjios b Niepełnosprawnych

z tytułu zakupu usług telekomun
blicznej sieci telefonicznej

5 8'14,00

BeSTia
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odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych

na zakupy inwesĘcyjne jednostek budżetowych

Składki na ubezpieczenia społeczne

Składki na Fundusz Pracy

publicznej sieci telefonicznej

odpisy na zakładowy fundusz świadczeri socjalnych

Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej

R Źne wydatki na rzee,z osÓb fizycznych

Dodatkowe wynag rodzen ie roczne

Składki na Fundusz Pracy

na zakładowy fundusz świadcze socjalnych

R żne wydatki na rzecz os b fizycznych

składki na ubezpieczenia społeczne

Strona 2 z I



4270 Zakup usług remontowych 2d
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 ool

4300 Zakup usłu g pozostałych 55 o4o,l

4350 Zakup usług dostępu do sieci lnternei 1 ooo,oi

4360 opłaty z tytułu zakupu usług teleko
ruchomej publiczĘ sieci telefonicznej 2 000,0c

4370 opł9ta z tytułu zakupu usług telekom
stacjonarnej plblicznej sieci telefonicznej. 18 000,00

4410 PodrÓże służbowe kĘowe 12 000,00

4430 R żne opłaty iskładki 6 000,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz Świadcze socjalnych 17 976,00

4700 Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,0A

4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 628,0C

3000 Wpłaty jednostek na paristwowy fundusz celowy 2 000,0c

3030 R żne wydatki na rzecz os b fizycznych 11 626,00

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik w 14 259,00

4040 Dodatkowe wynag rodzen ie roczne 1212,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 398,00

4120 Składki na Fundusz Pracy 379,0C

4210 Zakup materiał w i wyposaŹenia 10 000,00

4260 Zakup energii 13 500,00

4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00

4300 Zakup usług pozostałych 2 536,0C

4360 opłaty z $tufu zakupu usług tele
ruchomej publicznej sieci telefonicznei 700,00

4410 Podr że służbowe kĘowe 220,00

4430 R żne opłaty iskładki 3 000,00

4440 cdpisy na zakładowy fundusz świadczeri socjalnych 850,0c

4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 12 000,00

4210 Zakup materiał w i wyposażenia 3 600,0c

4300 Zakup usług pozostałych 800,0c

4410 Podr że służbowe krajowe 1 000,00

4700 Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

8070
Odsetki i dyskonto od skarbowyclLpa
pożyczek oraz innych instrument w finansowych, związanych z obsługą
długu llrajowego.

130 000,0c

BeSTia
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112 000,00

dla niepublicznej jednostki systemu

107 471,

Dodatkowe wynag rodzenie roczne

211 050,00

usług dostępu do sieci lnternet

i publicznei sieci telefonicznei

na zakładowy fundusz świadczer1 socjalnych

Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Składki na ubezpieczenia społeczne

6 518,00

pomocy naukowych, dydakĘcznych i książek

na zakładowy fundusz świadczeri socjalnych

i osobowe niezaliczone do wynagrodzeri

1417',14,00Składki na ubezpieczenia społeczne

BeSTia
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Składki na Fundusz Pracy

materiał w i wyposaŹenia

Zakup pomocy na ukowych, dydaktycznych i książek

usług remontowych

usług zdrowotnych

usług pozostałych

p usług dostępu do sieci lnternet

usług
sieci

Podr że służbowe kĘowe

na zakładowy fundusz Świadczeri socjalnych

pracownik w niebędących członkami korpusu słuŹby cywilnej

materiałÓw i wyposażenia

usług remontowych

usług pozostałych

pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej

tki osobowe niezaliczone do wynagrodze

Wynagrodzenia osobowe pracownik w

Dodatkowe wynag rodzen ie roczne

Składki na ubezpieczenia społeczne

na FunduszPracy

służbowe krajowe

na zakładowy fundusz świadcze socjalnych

pracownikÓw niebędących członkami korpusu służby cywilnej

RÓżne wydatki na rzecz os b fizycznych

Składki na ubezpieczenia społeczne

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

:up usług pozostałych

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczoĘćh w

Strona 5 z 8



Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej

tkisamoządu terytorialnego od in

Zakup materiał w i wyposażenia

1 617 935,00

Wynagrodzenia osobowe pracownik w

kładki na ubezpieczenia społeczne

kładki na Fundusz Pracy

na zakładowy fundusz świadcze socjalnych

pracownik w niebędących członkami korpusu służby cytłilnej

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

10185,00Dodatkowe wynagrodzenie roczne

20 318,00

na ubezpieczenia spÓłeczne

Składki na Fundusz Pracy

Składki na Fundusz Pracy

odpisy na zakładowy fundusz świadczeti socjalnych

Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Dodatkowe wynag rodzenie roczne

BeSTia
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składki na Fundusz Pracy

materiał w i wyposażen ia

Podr że służbowe kĘowe

pisy na zakładowy fundusz Świadczer1 socjalnych

Świadczenia społeczne

ia osobowe pracownik w

rodzenia osobowe pracownik w

Składki na ubezpieczenia społeczne

ki na Fundusz Pracy

materiał w i wyposażenia

materiał w i wyposażenia

usług pozostalych

Podr że służbowe kĘowe

PodrÓże służbowe kĘowe

na zakładowy fundusz świadcze socjalnych

na zakładowy fundusz świadczeri socjalnych

Dodatkowe wynag rodzen ie roczne

rodze n ia agencyj no-prowizyjne

11 210,00

Składki na Fundusz Pracy

materiał w i wyposażenia

z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
I sieci telefonicznej

j publicznej sieci telefonicz

na zakładowy fundusz świadceeri socjalnych

Strona 7 z I



4530 Podatek od towarow i usług (VAT) 6 000,00

4700 Szkolenia pracownik w niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyj ne jed nostek budŹetowych 90 000,00

.rglg:OQ0!i0O

4260 Zakup energii 80 000,00

4270 Zakup usług remontowych 19 000,0c

!i

, ,90.0-ts&s6

2630
DoEqa pfzedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora
'inansÓw publicznych

0,00

2830
@a finansowanie lub dofinansowanie zadarl
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
[inansÓw publicznych

4 000,00

4170 Wyn agrodzen ia bezosobowe 8100,00

4219 Zakup materiałow i wyposażenia 23 300,00

4260 Zakup energii 7 500,00

4270 Zakup usług remontowych 21 000,00

4300 Zakup usług pozostaĘch 19100,00

4430 R Źne opłaty iskładki 1 000,00

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 000,0c

Bi:b'lioteld'1 {2000Qi CI

2480 Dotacja podmiotowa z budŻetu dla samoządowej instytucji kultury 120 000,00

Kultłra fi1yczna i sport ; 85 53S"S0

,92601 obie'kty.9partÓwe 73 535,00

401 0 /Vynagrodzenia osobowe pracownikow 26 400,00

4040 Dodatkowe wynag rodzen ie roczne 2200,0c

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,0c

4120 Składki na Fundusz Pracy 735,00

4210 Zakup materiałÓw i wyposażenia 5 000,00

4260 Zakup energii 30 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00

4440 odpisy na zakładowy fundusz Świadcze socjalnych 1 200,0c

92605 Zadainia W zakresie, kuttury fizycŻnej i sportu 12 000,00

4?19 Zakup materiał w i wyposażenia 7 000,00

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00

BeSTia

Strona I z 8
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Załącznik Nr 4 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr .. . . . . '. . ..

z dnia ...

Przychody i rozc.hody budżetu w 2010 roku

Przychody og łem: 0,00

1. Kredyty s 952 0.0c
2. PoŻyczki r 952 0,0c
3. PoŻyczki na finansowanie zadan

realizowanych z udziałem Środk w
pochodzacvch z budżetu UE 6 903

0,0c

4. Spłaty pożyczek tldzielonych Ę 951
5. Prywatyzacja majątku jst s 944
6. NadwvŻka budżetu z lat ubieołvch $ 957
7. Papiery wartościowe (obliqacie) ,s 931
I lnne źrÓdła (wolne Środki) s 955 0.00

Rozchody og łem: 469 000,00

1. Sołatv kredvtow I 992 400 000.0c
2. płatv pożvczek 6 992 69 000,0c
3. Spłaty poŻyczek otrzymanych na

finansowanie zada realizowanych z udziałem
środk w pochodzącychz budżetu UE

I 963
4. Udzielone pozyczki s 991
5. Lokaty q 994
o. Wykup papier w wartościowvch (oblioacii) s 982
7. Rozchodv z tvtułu innvch rozlicze e 995 0.00
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Zał. Nr 6 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr.... z dnia '....

Dział Rozdział Paragraf Po zmianie
iĄiil]i'i.!^i)l lli*łii:iii.lii il:'l r'n*li$ffidlł lłiliłj;:.ir #ł'łll

!ł7i$''orr,,','1 ;f

401 0 Wlnagr.odzenia osobowe pracowniXOw 41 000,00'4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społffiE 6 890,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 090,00
421A Zakup rnateriałÓw i wyposazenia I250,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4360 opłatyztytułuzak

1 000,00
4440 9dpisynazarładoffi

1 070,00
4700 *[g9la pregow

1 000,00

i#ł;iiłsi*liłi-lł,i*ffi
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 14,00
4170 tłł.r],q g,rodze n ia bezoso bowe 628,00:ir'

l,.rl.,ffii.i"fiii.i;rii':r* iił$lłBłil**,tl E;ęffi.s'1łt$.i!iłi.$i1y:1iii..i111';+ i.L;*,,i3,ł.,*; b:inałi
ts1.i.:i:i;i:,1)
' -:;:łi 

'_ 1 l ai. _\

31 10 Swiadczenia społeczne 1 617 935,00
4010 Wynagrodzenia osgbowe pracownkÓW 37 800,00
4040 Dodatkowe wynag roCzenie roCzne 3 213,00
4110 Składki na ubezpieczenia społećzrre 25 602,00
4120 9!Ę!\i na Fundusz Pracy 1 050,0c
4210 Zakup materiałow i wyposaŹenia 2 500,00

31 10 Swiadczenia społeczne 2 000,00

I

$



Załącznik Nr 7

9!o uchwały Rady Gminy
Bartniczka Nr.....
z dnia

Dochody budżetu panstwaz tytułu realizacji zadan zi"conycn gminie

Plan
na 2011 r.

Wpływyzez@
wykorzystanych niezgodnlu,
przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokości



Załącrntk Nr 8 do uchwały
Rady Gminy Bartniczka Nr
z dnia .... r.

Dotacie podmiotowe. przedmiotowe i celowe

Dotacje podmiotowe

I. DIa jednostek z sektora finansow publicznych:

ll. DIa jednostek spoza sektora finans w publicznych:

Dotacje celowe

lll. DIa jednostek spoza sektora finansow publicznych:

Lp. Dział Rozdział s Nazwa instytucji
Kwota
dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 921 92116 2480 Dotacja dla lnstytucji Kultury na
prowadzenie działalności bibliotek

120 000,00

Lp. Dział Rozdział s Nazwa instytucji
Kwota
dotacji

1 2 3 4 5 6

1. 801 801 01 2540
Dotacja dla niepublicznej szkoły
podstawowej W Gążawach o
uprawnieniach Szk ł publicznych,
W kt Ę realizowany jest
obowiązek naukl

290 534,00

Lp. Dział Rozdział s Nazwa instytucji
Kwota
dotacji

1 2 3 4 5 6
1. 921 921 09 2830 Dotacja celowa z budzetu na

finansowanie lub dofinansowanie
zada zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom
niezaliczanym - do sektora
finans w publicznych

4 000,00



Załącznik Nr 9 do uchwały
Rady Gminy Bartniczka Nr
z dnia .... r.

Plan Wpływow i wydatk w związanych z gromadzeniem środk w z kar i
opłat za korzystanie ze środowiska
...

l. Plan przychodow:

Nazwa instytucji
Kwota
dotacji

ll. Plan wydatk w:

Nazwa instytucji
Kwota
dotacji

Wydatki inwestycylne ieOnostek



Komentarz do Projektu Budzetu na rok 2011

Komentarz do Proiektu Budżetu na 2o11 rok

Proiekt Budżetu Gminy Bartniczka n a rok 2o1'| przygotowano w oparciu o art' 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r' Nr 142, poz' 1591 z p żn' zm. ) oraz art. zg8 usi. t i2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2oog
r. o finansach publicznych (Dz. U. n|l 57, poz. 1240 ze zm

Dochody og łem:
l. Dochody majątkowe:
ll. Dochody bieżące:

l' Źr dła dochodÓw maiatkowvch:

Dotacja z samozadu wojew dztwa Kujawsko-pomorskiego w
ramach Programu Rozwoju obszar w Wiejskich z przeznaczeniem na
budowę plac w zabaw na terenie Gminy Bartniczka w
miejscowościach: Radoszki, GrąŻawy, Łaszewo, Nowe Świerczyny

ll' Zrodła dochodow biezących :

- Wpływy z podatk w lokalnych i opłat lokalnych

_ udziały we wpływach z podatku dochodowego

- subwencja og lna

- dotacje z budzetu pafrstwa i z budŻetow innych jst na realizację
zadan biezących
- Środki na zadania inwestycyjne pozyskiwane z innych Źrodeł,

1.Wpłvwv z podatk w lokalnvch i opłat lokalnvch oraz po?ostałe
dochodv włąsne:

w tym: - Podatek od nieruchomości
- Podatek rolny
- Podatek leŚny
_ Podatek od Środkow transportowych
- Podatek od spadkÓw i darowizn
- Pbdatek od czynności cywilno prawnych
- Podatek z karty podatkowej
_ Wpływy za sprzedaz wody
- Wpływy za oczyszczanie ŚciekÓw
_ Wpływy z opłaty skarbowej
- Wpływy z opłat za sprzedaz alkoholu
- Wpływy z czynszÓw lokali
- Wpływy z odsetek
_ Usługi opiekunelr społecznych' 
- odsetki od naleŹnośći

Pozostałe dochody

2. Udziały we wpfvwach z podatku dochodowego od osÓb Ptan
fizvcznvch i os b prawnvch:

w tym: od osob fizycznych:
' od osob prawnych

11 187 442,00 zł'
131 643'00 zł.

11 055 799,00 zł.

131 643,00 zł.

1 720 600'00 zł' tj.

1 347 097'00 zł' tj.

5 907 038,00 zł. tj'

1 964 154,00 zł.tj.

116 910,00 zł. tj.

1 720 600'00 zł. tj.

630 000,00 zł.
335 000'00 zł.
25 000,00 zł.
68 700,00 zł.

2 000,00 zł.
41 000,00 zł'

500,00 zł.
270 000,00 zł.

180 000,00 zł'
10 000,00 zł.

52 000,00 zł.
62 500,00 zł'

1 300,00 zł.
8 000,00 zł.

3 200,00 zł.
31 400,00 zł.

1 347 097.00 zł. tj.

1 247 097,00 zł.
100 000'00 zł.

15,4 o/o dochodÓw
budżetowych.

12 % dochod w
budżetowych.

52,8 % dochodÓw
budzetowych.

17 ,6 
o/o dochodÓw
budŹetowych.

't % dochodÓw
budżetowych'

15,4 o/o dochodÓw
budzetowych.

12 Y, dochodÓw
budżetowych

Strona 1



Komentarz do Projektu Budzetu na rok 2011

3. Subwencia oq lna:

w tym: - częŚć oŚwiatowa subwencji:
- częŚc Wyrownawcza subwencji ogolnej:
z tego : kwota podstawowa:

kwota uzupełniająca:
Powyższe kwoty przyjęto na podstawie lnformacji Ministra FinansÓw
Nr 5T3-482012612010 z dnia 12 paŻdziernika ZMa r.

Plan 5 907 038.00 zł. tj. 52,8

3 869 467,00 zł.
2 037 571,a0 zł.
1 531 685,00 zł.

505 886,00 zł'

1 964 154.00 zł. tj.4. Dotacie z budżetu pa st*a iz budżet w innvch ist na Plan
realizaciezada bieżącvch
Wstępne wielkoŚci dochodow budzetu jst oraz dotacji celowych
pzyjęto na podstawie otrzymanych pism Wojewody Kujawsko
Pomorskiego W Bydgoszczy i KĘowego Biura Wyborczego Delgatura
Toruri.
z tego:
a)Dotacje celowe pŻeznaczone na realizację zada z zakresu
administracji rządowej oraz innych zada zleconych gminie

w tym:
- Administracja publiczna na zatrudnienie 2 pracownikÓw
- Urzędy Naczelnych organow Władz Panstwowej i Kontroli
na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborcÓw

_ Pomoc społeczna:
- na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego ;

b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu pa stwa na realizację
własnych zada bieżących gmin w wysokości:
w tym.
_ Pomoc społeczna (zasiłki i pomoc w naturze)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niekt re
Świadczenia z pomocy społecznej
- utrzymanie ośrodka Pomocy Społecznej
- dozywianie
- zasiłki okresowe

5. Środki na zadania bieżace pozvskane z innvch żr deł

Prognozowana dotacja na realiza Ąę przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej projektu systemowego W ramach Programu operacyjnego
Kapitał Ludzki.

Wvdatki budżetu roku 201'l stanowia kwote:

w tym: - wydatki majątkowe:

- wydatki bieżące:

1 758 054'00 zł' tj,

67 300,00 zł.
754,00 zł.

1 690 000,00 zł.

206 100'00 zł' tj,

45 000,00 zł.
5 100,00 zł.

59 300,00 zł.
24 900,00 zł.
71 800,00 zł.

116 910.00 zł. ![

10 718 442,0A zl.

409 850'00 zł. tj

10 308 592'00 zł. tj'

17,6 % dochod w
budŹetowych.

15,7 % dochod w
budzetowych.

1,8 % dochodÓw
budzetowych.

1 % dochodÓw
- budżetowvch.

3,8 % wYdatk w
og łem.

96,2 oh wYdatkow
og łem.

Wtymz
dochod w
własnychw Wtymzinnych

zł. zrÓdeł w zł,

Wydatki majątkowe - inwestycyjne roku
załączniku nr 3 do uchwały budżetowej. W
inwestycje w działach : 01 0,600,801,900,921 .

2011 pnedstawiono w
2011 r. planowane są

Nazwa zadania:
Kwota planowanego

wydatku ogołem w zł'

Strona 2



Komentarz do Projektu Budzetu na rok 2011

1' Budowa sieci Wodociągowej na terenie Gminy Bartniczka
2.

Budowa placow zabaw na terenie Gminy Bartniczka w
miejscowościach : Radoszki, GrąŻawy, Łaszewo, Nowe Świerczyny

3. Budowa chodnikow na terenie gminy Bartniczka
4. Wykup gruntow pod drogi i chodniki
5

PĘekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach
6. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowych

Świerczynach
7. Remont i modernizacja przepompowni Ściekow i budowa sieci

kanalizacyjnej na terenie gminy Bartniczka
B. Projekt modernizacji budynku Świetlicy Wiejskiej w Radoszkach

ogołem:

Wydatki bieżące obejmują w szczeg lności:
_ płace i pochodne:
- dotacje.
- pozostałe wydatki:

Charakterystvka wvdatk w w poszczeg lnych działach:.

Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01 01 0 lnfrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

Wvdatki inwestvcvine
Zaplanowano Środki na realizację nastepujących zada
inwesĘcyJnych:
1.Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Bartniczka'

Wvdatki bieżace
Rozdział 01030 lzby Rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz lzb Rolniczych zaplanowano W wysokoŚci 2 Yo

kasowego wykonania podatku rolnego co stanowi kwotę:

Dział 020 Leśnictwo

Zaplanowano zakup materiału zadrzewieniowego w kwocie:

Plan

Plan

20 000,00

215 000,00

35 000,00
10 000,00

15 250,00

18 600,00

90 000,00

6 000,00

409 850,00

0,00 zł.

414 534,00 zł.
9 B94 058,00 zł.

26 400.00 zł' tj,

19 000,00 zł'

6 400,00 zł.

5 000,00 tj,

5 000,00 zł.

351 017.00 zł. tj,

96 000,00 zł,

30 000,00 zł.

11 000,00 zł.

20 000,00

83 357,00

35 000,00
10 000,00

15 250,00

18 600,00

90 000,00

6 000,00

278 207,00

131 643,00

131 643,00

0,2't wYdatkow
ogołem.

0,05 % wYdatk w
ogołem.

3,3'/o wYdatk w
og łem.

Dział 400 Wvtwarzanie i zaopatrzenie w energie elektrvczna. oaz i Plan
wode
Ww' kwotę zaplanowano W ramach rozdziału 40a02 Dostarczanie
wody. Zaplanowaną kwota przeznaczona jest na utrzymanie i

konsenłację oraz obsługę, przy zatrudnieniu 4 osÓb, hydroforni
Radoszki i Grążawy:
Najbardziej istotną pozycję wydatk w stanowi'

- zakup energii elektrycznej:
- zakup materiał w w celu usunięcia awarii na liniach
wodociąowych oraz obsługę tego działu:
- rÓŻne opłaty iskładki (związane z poborem wÓd gruntowych):

Strona 3



Komentarz do projektu Budzetu na rok 2011

_ zakup usług pozostałych
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

(w tym wynagrodzenia agencyjno_prowizyjne z tytułu poboru opłat
za wodę 3000 zł.)
_ zakup usług remontowych
- podatek od towarow i usług VAT:
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu:

Wydatki inwestycyjne:
Zaplanowano realizację następujących zadar1 inwestycyjnych o
łącznej wartości;
1) Budowa plac w zabaw na terenie Gminy Bartniczka w

miejscowościach Radoszki, GrąŻawy,Łaszewo, Nowe Swierczyny

2) Budowa chodnikow na terenie gminy Bartniczka
4) Zahup gruntow pod drogi

Zadania bieżące:
1' Remonty biezące drog i zakup kamienia
2. Zakup paliwa i częŚci do sprzętu drogowego oraz

materiałow niezbędnych do obsługi działu Drogi
3. Zakup innych materiałow niezbednych dla realizacji zada6 w dziale

3.Dodatkowy koszt utrzymania pracownikow zatrudnionych
sezonowo, finansowany przez powiatowy Urząd Pracy

4. odśnieŻanie
5. Remonty sprzętu drogowego
6. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane za 3 pracownikow:
7. Składki na PFRON.
8. Rozne opłaty i składki
9. Pozostałe wydatki

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

1) Kwotę w przedmiotowym dziale planuje się przeznaczyć między
innymi na przeprowadzenie drobnych remoni w i konsenruicję
obiektÓw mieszkalnych, opłaty za usługi administracyjne i
ubezpieczenie budynkÓw, w tym zakup węgla i utzymanie pitacza
budynku komunalnego W Gutowie - 16 000 zł.

Kwotę w przedmiotowym dziale planuje się przezn aczYc na
opracowania geodezyjne i kartograficzne, plany zagospodarowania
przestrzennego oraz studium uwarunkowa i Kierunk w
Zagospodarowania Przestrzennego Gm i ny.

Urzędy Wojew dzkie
Rady Gmin
Urzędy Gmin

Plan

Plan

17 000,00 zł.
168 509,00 zł'

2 500,00 zł.
11 000,00 zł.

15 008,00 zł.

621 428.00 zł' tj,

260 000'00 zł.

215 000,00 zł.

33 000,00 zł.
'10 000,00 zł.

361 428,0a zł'
82 000,00 zł.
51 000,00 zł.

7 000,00 zł.

10 000,00 zł.

22 000 ,00 zł.

4 000,00 zł.
141 524,00 zł.
27 000,a0 zł'

1 400,00 zł'
15 504,00 zł.

34 200.00 zł. tj,

5,8 %wYdatkow
ogołem.

0,3 o/o wydatkow
ogołem.

0,7 %wydatkow
ogołem.

10,9 % wYdatk w
og łem.

Plan

Plan

Plan

Plan
Plan
Plan

70 000.00 zł. tj,

1 169 500.00 zł. tj,

67 300'00 zł.
95 819,00 zł.

1 006 381,00 zł.

Strona 4



Komentaz do P@ektu Budzetu na rok 2011

Rozdział "Urzędy Wojewodzkie" dotyczy utrzymania częŚci etatow
pracownikÓw administracji i finansowany jest przez Kujawsko_
Pomorski Uząd Wojewodzki.
W rodziale Rady Gmin (miast i powiat w na prawach powiatÓw)
zaplanowano wydatki:

wynagrodzenia iskładki od nich naliczane
- diety radnych i Przewodniczącego RG
- pozostałe koszty funkcjonowania

Rozdział " Uzędy Gmin (miast i powiat w na prawach powiat w)''
obejmuje finansowanie utrzymania obiektu administracyjnego Urzędu
Gminy Bartniczka wraz z zatrudnieniem pracownik w, w tym w
szczeg lnoŚci:

- Wynagrodzenia iskładki od nich naliczane
- diety sołtysÓw za udział w sesjach

- zakup materiałÓw w celu realizacji bieżących zadan
- zakup energii elektrycznej

- rÓŻne opłatv i składki (ubezpieczenia, składki członkowskie
na rzeez organizacji do ktÓrych przynalezy gmina)

- pozostałe wydatki związane z obsługą działu

W wynagrodzeniach ujęto 3 nagrody jubileuszowe na kwotę: 21 691,35 zł.

Dział 751 Urzedy [aczelnvch orqan w Władzv Pa stwowej. Plan
Kontroli i Ochronv Paristwa oraz Sadownictwa
Kwota zaplanowana w pzedmiotowym dziale dotyczy finansowania
realizowanych na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego - Delegatury
Wojewodzkiej w Toruniu zadan _ prowadzenia i aktualizacji stałego
rejestru wyborcow.

Dział 754 Bezpiecze stwo Publiczne i ochrona Przeciwpożarowa Plan

Na rozdzlał 75403 - Jednostki terenowe PoLlcJl zaplanowano
kwotę:

Na wydatki bieżące - rozdział 75412 _ ochotnicze Straże Pożarne
zaplanowano kwotę:

Gmina utrzymuje 5 jednostek oSP w tym 1 konserwatora spzętu, samochody do akcji
Wyodrębniono środki z podziałem na jednostki:

OSP:

1) Utrzymanie stanowiska Komendanta StraŻy oSP oraz kierowcy-
konsenruatora:
2) Utrzymanie OSP.
- udział w akcjach ratowniczych:
- energia elektryczna:
- badania lekarskie:
- ubezpieczenie budynk w i NNW
- węgiel na opał
- zakup kalendarzy
- ubezpieczenie pojazdÓw osP
- inne wydatki
- Bartniczka
- Grążawy
- Świerczyny Nowe

39 549,00 zł'
45 000,00 zł.

11 270,00 zł.

756 465'00 zł.

9 500,00 zł.

96 500,00 zł.

20 000,00 zł.
6 000,00 zł.

55 040,00 zł.

62 876'00 zł.

62 979,00 zł. tj'

2 000'00 zł.

60 979'00 zł.

0,6 % wYdatk w
ogołem'

754.00 zł. ti, 0,01 % wydatk w
ogÓłem.

ga Śn iczych oraz remizy strazackie.

18 247,0a zł.

42732,00 zł.
11 626'00 zł.
13 500,00 zł.

300,00 zł.

2 100,00 zł.

2 000,00 zł.

350,00 zł.

2 300,00 zł.

500,00 zł.

2 011,20 zł.

2 011,20 zł.
2 011,20 zł.
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Łaszewo
Jastrzębie

Dział 756 Dochodv od os b prawnych. os b fizycznych
innvch iednostek nie posiadaiacvch osobowości 

'''''giwvdatki zwiazane z ich poborem
Kwota zaplanowana w przedmiotowym dziale dotyczy:

- zadan związanych z d ru }< i e m de kl a ra cj i form u l auy pod atkowych
oraz usług pocztowych związanych z poborem podatkow.

- wynagrodzeri agencyjno-prowizyjnych
(prowizja sołtysÓw za inkaso podatkowe)

Dział 757 obsłuqa Dłuou Publicznego

Kwota zaplanowana W przedmiotowym dziale dotyczy spłaty odsetek
od zaciągniętych poŻyczek i kredytow na finansowanie inwestycji'

Dział 758 R żne Rozliczenia

1) Zgodnie z art.222 ust l.ustavrnT o finansach publicznych utworzono
rezerwę ogÓlną

2) Rezenrua na zarządzanie kryzvsowe utworzona zgodnie z art.26 ust
4 ustawy ,,o zarządzaniu kryzysowym''(Dz. U Nr Bg poz 590 z pozn'
zm.)

Planowane Środki przewiduje się na realizację następujących
wydatkow:

Wydatki inwesĘcyine:

1. Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Radoszkach
Projekt modernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Nowych

2. Świerczynach

Wydatki bieżące:

1) Szkoły podstawowe
w tym: _ na płace i pochodne

_ na biezące utrzymanie
- dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej w Grązawach

o uprawnieniach szk ł publicznych, W ktorej realizowany jest
obowiązek nauki

Planowane wydatki z podziałem na poszczeg lne szkoły:

a) Szkoła PodstawoWf,:W Radoszkach
w tym: - na płace i pochodne

- na biezące utrzymanie

2 011,20 zł.
2 011,2a zł.

18 400.00 zł. tj' 0,17 % wydatkÓw
ogołem.

6 400,00 zł.

! od Plan
oraz

Plan

Plan

Plan

12 000,00 zł.

130 000.00 zł. tj

112 000.00 zł. tj,

86 000,00 zł.

26 000,00 zł.

1,2 % wYdatk w
og łem.

'l % wydatk w
og łem'

4 845 699'00 zł. tj' 45,2 % wydatk w
og łem.

33 850'00 zł.

15 250,00 zł.

18 600'00 zł.

2703 570'00 zł.
1 869 905,00 zł.

543 131,00 zł'
290 534'00 zł.

1 219 809'00 zł.
942103,00 zł.

277 706,00 zł'
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Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 14,83 etatu, 1 pracownika
administracji, 5 pracownikÓw obsługi. Do szkoły U;zęszaza 156
uczniow.

b) Filia Łaszewo
w tym: - na płace i pochodne

_ na biezące utrzymanie
Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 1,28 etatu, 1 pracownika obsługi
oraz 1 palacza w sezonie grzewczy. Do szkoły uczęszcza 18 uczniÓw'

c) Szkoła Podstawowa w Nowych Świerczynach
w tym: _ na płace i pochodne

- na bieżące utrzymanie
Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 11,70 etatu, 1 pracownika
administracji, obsługę na 3,0 etatu oraz palaczy w sezonie grzewlzym
na 2,0 etatu. Do szkoły uczęszcza 1 19 uczniow.

d) dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grążawach

Do szkoły uczęszcza Wg sprawozdania Stowarzyszenia Przyjaci ł
SzkÓł Katolickich - 48 uczni w.

2) oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych
w tym: _ na płace i pochodne
na biezące utzymanie
Zatrudnia się 5 nauczycieli, uczęszcza 46- 6-latkÓw, 23- 5-latkÓw, 17-
4-latk w, 1- 3-latek i 1-7 latek
,,O" Radoszki
w tym; - płace i pochodne

_ na biezące utrzymanie
Zatrudnia się 1 nauczyciela, Uczęszcza11- 6-latk w' 6- S-latkow.

,,o'' Łaszewo
w tym: - płace i pochodne

_ na biezące utrzymanie
Zatrudnia się 1 nauczyciela, uczęszcza 10- 6-latk w, 2- S-latkÓw'

,,O" Bartniczka
w tym: _ na płace i pochodne

_ na bieŻące utrzymanie
Zatrudnia się 2 nauczycieli, uczęsz cza 7 - 6-latk w, 1 0- S-latk Ów , 17 - 4-

latkÓw, 1- 3-latkÓw'

,,o" NoWe Świerczyny
w tym: - na płace i pochodne

- na biezące utzymanie
Zatrudnia się 1 nauczyciela, uczęszcza 18- 6-latkÓw, 5- S_latkÓwi, 17-
latek.

3) Gimnazja
w tym' _ na płace i pochodnę

_ na biezące wydatki
Zatrudnia się nauczycieli w wymiarze 16,61 etatu,' 1 pracownika
administracji, 6 pracownikow obsługi oraz 3 palaczy W sezonie
grzewczym. Do szkoły uczęSzcza 168 uczniÓw.

:

4) Dowożenie uczni w do szkÓł

5) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

179 444,00 zł.

135 025,00 zł.
44 419,00 zł'

1 013 783'00 zł.
792 777,00 zł.

221 006,00 zł.

290 534,00 zl.

358 5o1,00 zł.
294 281,00 zł.

64 220,00 zł '

59 836,00 zł.

52 816,00 zł.

7 020,00 zł'

80 299'00 zł.

72 468,00 zł.
7 831 ,00 zł.

145 982,00 zł.
108 633,00 zł'
37 349,00 zł'

72 384,00 zł.

60 364,00 zł.

12 020,00 zł.

1 291 084'00 zł.
1 043 923,00 zł'

247 161,00 zł.

223 500'00 zł.

20 330'00 zł.
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tj 1% planowanych rocznych środkow przeznaczonych na
wynagrodzenia osobowe nauczycieli dla:

- Szkoły Podstawowe
- oddziały ,,o"
- GimnaĄa

6) Pozostała działalnośĆ
w tym:

a) płace i pochodne Wydziału oŚwiaty, Kultury i Sportu
b) odpisy na zakładowy fundusz Świadcze socjalnych
- w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczen socjalnych
emerytow 36138 zł.
_ w tym odpisy na zakładowy fundusz Świadcze socjalnych
Wydziału oŚwiaty, Kultury l Sportu 3 531 zł
c) pozostałe koszty obsługi oświaty
d) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen

Dla nauczycieli zaplanowano podwyzkę od 1.og.2011 r. o 7% i dodatki
motywacyjne oraz 6 nagrod jubileuszowych. Dla obsługi zaplanowano
5% podwyzkę od 1.01.2011 r' oraz 2 nagrody jubileuszowe.

Dział 851 ochrona Zdrowia Plan

W planie ujęto wydatki na;
- Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania ProblemÓw

Alkoholowych

Srodki finansowe na realizację programu poch odzą w całoŚci z opłat
za wydawanie zezwole na sprzedaż napoj w alkoholowych.

Dział 852 Pomoc Społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej realizowane są przez Gminny
oŚrodek Pomocy Społecznej'
GoPs realizuje zadania własne izlecone:
- zadania zlecone finansowane z dotacji w kwocie
- zadania własne dofinansowywane z dotacji
- zadania realizowane ze ŚrodkÓw własnych gminy

Planowane środki przewiduje się na realizację następujących
wydatkÓw:
1 ) świadczenia rodzinne

w tym na:

- na płace i pochodne
- na bieŻące utrzymanie

świadczenia społeczne
- składki ZUS od świadcze

2) składki na ubezpieczenia zdrowotne
3) zasiłki i pomoc w naturze, w tym:

- zasiłki okresowe
- zasiłki jednorazowe c lowe

-6) pobyt w DPS 2 os b
7) dodatki mieszkaniowe
8) utrzymanie Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej

t
!

% wydatk w
ogołem.

% wydatkow
ogołem.

Plan

11 766,00 zł.
2 261 ,00 zł.
6 303,00 zł.

214 864,00 zł.

'l62 630,00 zł.

39 669,00 zł.

B 500,00 zł.

4 065,00 zł.

52 000.00 zł. tj,

52 000,00 zł'

0,5

2 282 997 .00 zł. tj. 21,3

1 690 000,00 zł.

2a6 100,00 zł.

386 897,00 zł,

1 697 154,00 zł.

49 199,00 zł.

912a,00 zł.

1617 835,00 zł.

21 000,00 zł'
7 100'00 zł.

91 800'00 zł.
71 800,00 zł,

20 000,00 zł'
50 400'00 zł.
18 000'00 zł.

174198,00 zł.
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9) Dożywianie ucznl w (ze środk w własnych)
10) Środki na prace społecznie użyteczne
11) zasiłki stałe
12) Koszty związane ze świadczeniem usług opiekuriczych
13) Zadanlazzakresu przeciwdziałania pzemocy w rodzinie

W przedmiotowym dziale zaplanowano z dochod w własnych kwotę
15.000,00 zł. na realizację przez Gminny ośrodek Pomocy SpołeczneJ
projektu systemowego W ramach Programu operacyjnego Kapitał
Ludzki wsp łfinansowanego ze środkÓw Europejskiego 

_Funduszu

Społecznego. Realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania
dotacji w wysokości 116 91o, 00 zł'

Dział 854 Edukacvina opieŁa wvchowawcza Plan

W paedmiotowym dziale zaplanowa kwote 33 ooo, 00 zł tytułem
zabezpleczenia wkładu własnego w wysokości 20% realizacji zadania
W postaci Wypłaty pomocy materialnej dla uczniÓw W formie
stypendiow.

Dział 900 Gosoodarka Komunalna l ochrona Środowiska

Na qospodarke ściekowa i ochrone w d zaplanowano:

Zadania inwestvcvine:

1) Remont i modernizacja pruepompowni sciek w oraz budowa
sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Bartniczka. w ramach
zadania planuje się :

a) budowę sieci kanalizacyjnej w Bartniczce,
b) modernizację przepompowni sciek w na terenia gminy Bartniczka.

Zadaniabieżące :
Konsenłacja i utrzymanie oczyszczalni ściekÓw i 21pzepompowni
przy zatrudnieniu 2 pracownik w obsługi oczyszc.lalni .

Najwyzszą pozycję wydatkow stanowi:
- zakup energii elektrycznej
- zakup materiałow w celu usunlęcia awarii W oczyszcza]ni
Ściekow o raz bieżącego utrzyma n i a oczy szczalni
_ rozne opłaty i składki (związane z Wprowadzeniem

zanieczys zczerl do Środowiska i Wywozem szkła i plastikÓw)
_ usługi remontowe

- zakup usług pozostałych,
- płace i pochodne
- podatek od towar w i usług VAT
- pozostałe wydatki związane z obsługą działu

oświetlenie ulic. plac w i dr ągaplanowano

Wydatki bieżące zaplanowano na:
- oświetlenie uliczne - zakup energii elektrycznej

68 900'00 zł.
8 000'00 zł.

45 000'00 zł.
120 445,00 zł.

2 000'00 zł.

131 910'00 zł.tj'

33 000'00 zł. tj'

475 623.00 zł.tj,

88 000.00 zł.

288 623,00 zł.

120 000,00 zł'
12 000,00 zł'

14 000,00 zł'

15 000,00 zł.

17 000,00 zł.

86 503,00 zł.

6 000,00 zł.

18 120,00 zł'

99 000,00 zl.

80 000,00 zł.

1r2 o/o wYdatk w
ogołem.

0,3 % wYdatk w
og łem.

4r4 o/o wYdatkow
og łem.
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w tym:

- konserwa Ąa urządze oświetleniowych :

Dział 921 Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodoweoo

Na utranmanie świetllc

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

remonty):

_ organizację irnprez okolicznościowych, festyn w na terenie gminy

- remont świetticy w Nowych Świerczynach
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie

zadafl zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym
do sektora finans w publicznych

Dotacie oodmiotowa z budżetu dla lnsttrtucli Kulturv w kwocie:

Dział 926 Kultura Fianczna i Sport

Rozdział 92601 - obiekty sportowe
Najbardzi ej istotną pozycję wydatk w stanowi :

- zakup energii elektrycznej:
- płace i pochodne z tytufu zatrudnienia trenera.
- zakup podstawowego wyposaŹenia kompleksu
- usfugi pozostałe
- pozostałe wydatki zvrtiązane z obsługą działu:

Rozdział 92605 -Zaflaniaw zakresie kuttury tizycznell sportu

Planuje się zabezpieczenie wydatk w na organizację zawod w
sportowych, imprez wędkarskich, stzeleckich, tumiej w tenisowych,
piłki ręcznej i noŻnej itp. wŚrÓd dzieci, młodzieży idorosłych.

Budżet zamyka się ltwoĘ nadwyżki budżetowei w rn4ysokości

Zadłużenie gminy na koniec 2011 r.rłryniesie
w tym:
1) poŻyczka Nr PT10013/oAwnc z Wojew dzkiego Funduszu
ochrony Środowiska na realizację zadania roklu 2o1o w kwocie 207
000 zł; do spłaty w 2011 r. - 69 000.00 zł.
2) kredyt inwestycyjny z Banku ochrony Środowiska oddział w
Toruniu Nr umowy 538/03/2009/1304/F/|NW na realizację zadafl
inwestycyjnych roku 2009 (drogi gminne) w kwocie 2 400.000,00
zł.(spłaty w 2010 r. 400 000 zł.), do spłaty w 2011 r. -l0ol!99J9 :l

Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2011 r. :

Zadłużenie na koniec 2010 r.

Spłata pożyczek w roku 2011
Zadłużenlt na koniec 2011 r.

Sporządzlt

E. M riitska.Siuda

Plan

Plan

19 000'00 zł.

210 000.00 zt !i

90 000'00 zł.

7 500,00 zł.

26 500,00 zł.

32 000,00 zł.

20 000,00 zł.
4 000,00 zł.

120 000'00 zł.

85 535.00 zł. !i,,

73 535.00 zł.

30 000,00 zł.

33 335,00 zł.

5 000,00 zł.
4 000,00 zł.
'l200,00 zł.

12 000'00 zł.

469 000'00 zł.

1738 000'00 zł.

2207 000,00 zł.
469 000,00 zł.

1738 000'00 zł' tj,

I %wydatk w
- og łem.

gE t, wYdatk w
og łem.

15,54 % budżetu.
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