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Sprawozdanie z  wykonania budŜetu  gminy za 2008 rok 
 
 

 WSTĘP 
 
     BudŜet gminy  na  2008 r. przyjęty Uchwałą Nr XV/50/2008 Rady 
Gminy Świedziebnia z dnia 11 marca 2008  roku przewidywał po stronie 
dochodów  kwotę 12.043.602 zł, po stronie wydatków 12.043.602 zł. 
W wyniku zmian dokonywanych w okresie do 31 grudnia 2008 r. 
Uchwałą Nr XVI/53/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 09 kwietnia 
2008 roku, Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 9/2008 z dnia 24 kwietnia 
2008 roku, Zarządzeniem Nr 11/2008 Wójta Gminy z dnia 14 maja 
2008 roku, Zarządzeniem Nr 13/2008 Wójta Gminy z dnia 13 czerwca 
2008 roku, Uchwałą Nr XVIII/67/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 
30 czerwca 2008 r. Zarządzeniem Nr 17/2008 Wójta Gminy 
Świedziebnia z dnia 23 lipca 2008 r. Zarządzeniem Nr 19/2008 Wójta 
Gminy Świedziebnia z dnia 28 sierpnia 2008 r, Uchwałą Nr XX/75/2008 
Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 września 2008 r., , Zarządzeniem 
Nr 29/2008 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 16 października 2008 r., 
Zarządzeniem Nr 30/2008 Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 
28 października 2008 r.  Uchwałą Nr XXI/80/2008 Rady Gminy 
Świedziebnia z dnia 18 listopada 2008 roku, Zarządzeniem Nr 36/2008 
Wójta Gminy Świedziebnia z dnia 18 grudnia 2008 roku, Uchwałą 
Nr XXIII/95/2008 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 grudnia 2008 roku 
plan dochodów budŜetowych wzrósł o kwotę 1.768.989,43 zł a po stronie 
wydatków  o  kwotę 2.018.898,43 zł.  
Uchwałą Nr XVI/53/2008 z dnia 09 kwietnia 2008 wprowadzono deficyt 
w kwocie 250.000 zł, którego źródło pokrycia stanowiła poŜyczka. 
                                                           
Wykonanie bud Ŝetu w okresie do 31 grudnia  2008  roku 
przedstawiało si ę następuj ąco: 
 
Dochody  
Plan       13.812.591,43   Wykonanie       14.050.881,68      101,73% 
po zmianach                                                                                                                          
     
w tym: 
dotacje celowe z budŜetu państwa na bieŜące zadania zlecone 
i dofinansowanie zadań własnych  
Plan po       
zmianach   3.854.075,00 zł     Wykonanie  3.723.573,44 zł    96,61% 
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WYDATKI  
Plan po            
zmianach 14.062.591,43 zł     Wykonanie 13.658.267,02 zł -  97,12%     
           
w tym: 
wydatki z dotacji  celowych z budŜetu państwa na bieŜące zadania 
zlecone i dofinansowanie zadań  własnych  
                                                                                                 
Plan po                                                                                       
zmianach     3.854.075,00 zł                        3.723.573,44 zł  96,61%                                    
 
 
PRZYCHODY I ROZCHODY 
 
Planowane przychody po zmianach na 2008 rok wyniosły 812.000,-zł 
Wykonane przychody wyniosły 825.612,72 zł 
Źródło przychodów:  nadwyŜka środków z rozliczeń kredytów i poŜyczek 
z lat ubiegłych w kwocie 575.612,72 zł i poŜyczka w kwocie 250.000 zł 
Planowane rozchody na spłatę kredytów i poŜyczki wyniosły 562.000,-zł 
Wykonane rozchody w  tj. spłaty kredytów  i poŜyczki w okresie  do 
31.12.2008 r. wyniosły 549.162,60 zł. Wykonanie w stosunku do planu    
97,72%. 
Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek na dzień 31 
grudnia  2008 r. wyniósł 1.302.375,47,-zł. Są to kredyty zaciągnięte na 
budowę gimnazjum w Świedziebni w 2001 i 2004 roku na budowę 
łącznika z salą gimnastyczną przy Gimnazjum w Świedziebni, w 2005 r. 
na bieŜące zadania oświatowe oraz w 2006 roku zaciągnięty kredyt na 
bieŜące zadania oświatowe, w 2007 r. i  2008 r.poŜyczki na zadania 
inwestycyjne. 
Przy ustalaniu zobowiązań wobec banków w przypadku kredytu 
wymienialnego /CHF /uwzględniane są na koniec kaŜdego okresu 
sprawozdawczego róŜnice kursowe. Na dzień 31 grudnia  2008 r.           
dodatnie  róŜnice kursowe wyniosły 44.160,36 zł. 
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Wykonanie dochodów w poszczególnych działach  
                        

Dział   Nazwa działu Plan na 2008 
rok 

po zmianach 

Wykonanie  
Do 31.12.2008 

% 
wykonania 

010 
600 
700 
750 
751 

 
 

 
756 

 
 
 

758 
801 
852 
853 

 
854 

 
900 

Rolnictwo i łowiectwo 
Transport i łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Administracja publiczna  
Urzędy naczelnych organów 
kontroli władzy państwowej 
kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa 
Dochody od osób prawnych, 
fizycznych i innych jednostek nie 
posiadających osobowości 
prawnej  
RóŜne rozliczenia 
Oświata i wychowanie 
Pomoc społeczna 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 
Gospodarka komunalna  

484.611,00 
400.000,00 
152.800,00 

81.300,00 
5.003,00 

 
 

 
1.416.310,00 

 
 
 

7.591.316,00 
151.916,00 

3.008.350,00 
36.860,43 

 
375.295,00 

 
108.830,00 

 

563.129,89 
400.000,00 
167.885,09 

85.659,25 
2.506,00 

 
 

      
1.636.332,60 

   
 
 

7.609.564,13 
148.742,97 

2.923.907,43 
36.794,94 

 
366.196,00 

 
110.163,38 

 

116,20 
100,00 
109,87 
105,36 

50,09 
 
 

                   
       115,54 

 
 
 

100,24 
97,91 
97,19 
99,82 

 
97,58 

 
101,23 

 

Razem 13.812.591,43 14.050.881,68 101,73 

 
WYKONANIE DOCHODÓW W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH               

I UDZIAŁ PROCENTOWY DO KWOTY OGÓŁEM                        
DOCHODÓW BUDśETU 

                       NAZWA DZIAŁU  KWOTOWO PROCENTOWO 

 Rolnictwo i Łowiectwo 563.129,89 4,01 

Transport i łączność 400.000,00 2,85 

Gospodarka mieszkaniowa 167.885,09 1,19 

Administracja publiczna 85.659,25 0,61 

Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa 
 

2.506,00 0,02 

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych 
jednostek nie posiadających osobowości 
prawnej 

1.636.332,60 11,64 

RóŜne rozliczenia  7.609.564,13 54,16 
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Oświata i wychowanie 148.742,97 1,06 

Pomoc Społeczna 2.923.907,43 20,81 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 36.794,94 0,26 

Edukacyjna opieka wychowawcza 366.196,00 2,61  

Gospodarka Komunalna   
110.163,38 0,78 

 

RAZEM 14.050.881,68 
 
 

100,00 

 
 
Wykonanie dochodów bud Ŝetowych w poszczególnych grupach  
 
I grupa – Podstawowe dochody podatkowe -udziały w p odatkach 

Udział w podatkach stanowi ących dochód 
bud Ŝetu państwa 

Plan Wykonanie  % 
wykonania  

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób 
prawnych 
 
Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych 
 

2.000,00 
 

 
573.000,00 

5.295,97 
 

 
673.458,00 

264,80 
 

 
117,53 

 
 

  

 

RAZEM 575.000,00 678.753,97 118,04        

 
Wysokość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób 
fizycznych określona została w wysokości 36,49 % 
Podmioty gospodarcze, których oddziały znajdują się na terenie gminy, 
będące płatnikami podatku od osób prawnych to: Bank Spółdzielczy, 
„Poczta Polska” i Spółdzielnia Mleczarska „EKOMLECZ”. 
 
 
II grupa – Podstawowe dochody podatkowe  - podatki i opłaty 
lokalne 

 Tytuł   - podatek Plan Wykonanie % wykonania 

Podatek od nieruchomości 
Podatek od środków transportowych 
Podatek rolny 
Podatek leśny 
Podatek od działalności gospodarczej 

328.000,00 
32.000,00 

341.000,00 
36.000,00 

1.000,00 

345.412,84 
29.796,60 

400.680,31 
42.189,10 

2.354,00 

105,31 
93,11 

117,50 
117,19 
235,40 
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opłacany w formie karty podatkowej 
Opłata skarbowa 
Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 
16.000,00 
30.000,00 

 
15.683,00 
52.202,40 

 
98,02 

174,00 

RAZEM 784.000,00 888.318,25 113,31 

 
Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych /grupa I i II/ wyniosły     
11,15% wykonania dochodów ogółem.                                                                                                    
1.NaleŜności  wymagalne w podatku od nieruchomości  - 6.942,01 zł: 
- od osób fizycznych     - 6.939,91 zł 
- od j.g.u       -   2,10 zł 
Skutki obniŜenia górnych stawek podatku od nieruchomości  za okres 
sprawozdawczy wyniosły – 121.154,45 zł 
Skutki udzielonych przez gminę ulg  i zwolnień udzielonych w podatku od 
nieruchomości w okresie sprawozdawczym /bez ulg i zwolnień 
ustawowych/  wyniosły  –156.199,83 zł z tego:  
- 127.192,31  zł stanowi 2 % wartości sieci i budowli wodociągowej 
i kanalizacyjnej 
− 14.897,52 zł stanowi zwolnienie budynków niemieszkalnych 
− 14.110,00 zł stanowi zwolnienie budynków słuŜących ochronie, 
środowiska oraz zaopatrzeniu w wodę p/poŜ. 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – 
Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy: 
 -  umorzenia zaległości podatkowych  - 2.355,70 zł 
 -  rozłoŜenia na raty, odroczenia terminu płatności – 4.869,- zł 
 
2. NaleŜności wymagalne  w podatku od środków transportowych 
wyniosły 19.636,67 zł.                                                                                                                
Skutki obniŜenia górnych stawek podatku  –36.858,77 zł 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 
Ordynacja podatkowa w okresie sprawozdawczym: 

- umorzenia zaległości podatkowych – 1.848,00 zł 
W okresie sprawozdawczym wysłano 33 upomnienia na kwotę  
16.712,00 zł 
 
3.  NaleŜności wymagalne w podatku rolnym   –70.522,84 zł.  
Skutki obniŜenia górnych stawek w podatku rolnym -317.066,74 zł,-  
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień /bez ulg i zwolnień 
ustawowych/ - 2.962,59 zł /działki rolne naleŜące do emerytów 
i rencistów/                                                                                                    
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy 
Ordynacja Podatkowa  w okresie sprawozdawczym: 
- umorzenia zaległości podatkowych – 22.057,30 zł 
- rozłoŜenie na raty , odroczenie terminu płatności – 1.966,00 zł 
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16 podatników na terenie gm. Świedziebnia posiada zaległości 
wieloletnie, kwoty zaległości są zróŜnicowane od 1.081,31,-zł do 
6.627,96,-zł 
 
Czynności jakie podjęto w celu wyegzekwowania naleŜności 
wymagalnych w podatku rolnym i od nieruchomości  to: 

- wysłano do dłuŜników 155 upomnień na łączna kwotę – 
115.669,69 zł 

- wystawiono 2 wnioski do Sądu Rejonowego o wpis  hipoteki 
przymusowej zwykłej na kwotę 5.760,60 zł 

- wystawiono 1 tytuł wykonawczy do Komornika Sądu Rejonowego 
na kwotę 422,00 zł 

- do Urzędu Skarbowego (Referat Egzekucji)  wystawiono 66 tytułów 
wykonawczych na kwotę 16.669,30 zł  

 
4. Podatek leśny 
W podatku leśnym od osób fizycznych  dokonano umorzenia  w kwocie   
70,80,-zł  
NaleŜności wymagalne  - 297,00 zł 
            
NaleŜności z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 
wyniosły 38.315,64,-zł 
 
5.Wpływy z tytułu karty podatkowej  zostały przekazane  przez Urząd 
Skarbowy na rachunek budŜetu gminy.               
 
  
6. Opłata skarbowa pochodzi ze sprzedaŜy w Urzędzie Gminy znaków    
skarbowych. 
 
7. Podatek od czynności cywilno -prawnych – to wpływy przekazywane 
są  przez Urząd Skarbowy na rachunek budŜetu gminy. 
 
 
Zgodnie z postanowieniami art. 14 pkt 2 lit e i f ustawy o finansach 
publicznych wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym 
w zakresie podatków lub opłat udzielono  ulg, odroczeń, umorzeń lub 
rozłoŜono na raty, odroczono termin płatności podawany jest do 
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 
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III grupa – dochody maj ątkowe 
                     Tytuł 
 

    Plan Wykonanie  % 
wykonania 

Wpływy z opłat za nabycie prawa własności 
oraz prawa uŜytkowania wieczystego 

143.500,00 152.561,91 106,31 

Wpływy z tytułu pomocy finansowej 
udzielonej między jedn. sam. teryt.na 
dofinansowanie własnych zadań inwest.  
Dotacje celowe z budŜetu państwa na 
realizację zadań inwestycyjnych zleconych 
gminie 

400.000,00 
 
 

11.000,00 

400.00,00 
 
 

11.000,00 

100,00 
 
 

100% 

R a z e m 554.500,00 563.561,91 101,63 

    
 
Uzyskane dochody majątkowe stanowią  4,12% wykonania dochodów 
ogółem 
 
IV grupa – dotacje na zadania zlecone przez adminis tracje rz ądow ą  
na zadania bie Ŝące 

W pomocy społecznej dotację  otrzymano na następujące zadania : 
− świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny 

oraz składki na ubezpieczenie społeczne -    2.087.606,84,-zł  
− ubezpieczenie zdrowotne  dla uprawnionych osób –6.608,01,-zł 
− zasiłki stałe  - 380.376,80 zł 

 
 
 
 
 

                                  Tytuł 
 

Plan Wykonanie     % 
wykonania 

Rolnictwo i Łowiectwo 
Administracja – dotacja z budŜetu państwa na  
zadania zlecone 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 
i ochrony prawa oraz sądownictwa – aktualizacja 
rejestru wyborców i wybory do rad, wybory 
wójtów 
Pomoc społeczna – zadania zlecone przez 
administrację rządową 
 

256.111,00 
74.600,00 

 
5.003,00 

 
 
 

2.534.960,00 
 

 

256.109,87 
74.600,00 

 
2.506,00 

 
 

 
2.474.591,65 

 
 

100,00 
100,00 

 
50,09 

 
 

 
97,62 

 
 

RAZEM  2.870.674,00 2.807.807,52 97,91 



 8 

V grupa – dotacje na dofinansowanie bie Ŝących zada ń własnych 
 gmin 
 

Tytuł Plan Wykonanie  % 
wykonania 

Oświata i wychowanie: 
- nauczanie języka  angielskiego                                       

                        17.690,00 
      -    przygotowanie zawodowe młodocianych 
                                   87.725,09 
       - komisja kwalifikacyjna – 132,00 zł 

Pomoc Społeczna: 
- zasiłki i pomoc w naturze – 180.000 zł 
- Ośrodki Pomocy Społecznej – 74.000 zł 
- doŜywianie dzieci w szkołach –122.000 
- PPWOW                                -57.022,83  

 
Edukacyjna opieka wychowawcza  

- pomoc materialna dla uczniów -353.766 
- wyprawka szkolna                    -12.430  

 

136.916,00 
 
 

 
 
 

460.190,00 
 
 
 
 

 
375.295,00 

105.547,09 
 

 
 

 
 

433.022,83 
 
 
 
 

 
366.196 

77,09 
 

 
 

 
 

94,09 
 
 
 
 
 

97,57 
 
 

RAZEM 972.401,00 904.765,92 93,04 
 
Plan dotacji z budŜetu państwa wprowadzano  na podstawie decyzji 
dysponentów środków. 
 
 
VI grupa – dotacja celowa z  samorz ądu  powiatu na zadania 
bieŜące, realizowane na podstawie umów i  porozumie ń między  
j.s.t. 

                          Tytuł    Plan Wykonanie        % 
wykonania 

Pomoc społeczna /prace społeczno -
uŜyteczne/ 

2.200,00 1.822,20 82,83 

Gospodarka komunalna /roboty publiczne/ 
 

108.530,00 
 

109.517,66 100,91 
 

Razem 110.730,00 111.339,86 100,55 
 
Dotację w kwocie 2.200 zł wprowadzono na podstawie porozumienia nr  
PSU/5622/08/0006 z dnia 28.02.2008 zawartego z Powiatowym 
Urzędem Pracy  na organizację prac społeczno -uŜytecznych. 
Dotację w kwocie 108.530 zł wprowadzono na podstawie umów  Nr 
RP/5612/08/0004 z dnia 11 kwietnia 2008 r. i umowy nr 
RP/5612/08/0015 z dnia 05.05.2008 zawartych z Powiatowym Urzędem 
Pracy na organizację i finansowanie robót publicznych. 
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VII grupa – Dotacja rozwojowa 
 
 

                          Tytuł    Plan Wykonanie        % 
wykonania 

Pozostałe zadania w zakresie polityki 
społecznej 

36.860,43 36.794,94 99,82 

Razem 36.860,43 36.794,94 99,82 
 
VIII grupa – pozostałe dochody własne, ro Ŝne rozliczenia i opłaty 
 

Tytuł Plan Wykonanie % 
wykonania 

 
Wpływy za zezwolenia na sprzedaŜ 
napojów alkoholowych 
Wpłaty od rolników na inwest. 
zakończone 
SprzedaŜ usług – za ogrzewanie 
budynku BS   
Wpływy z usług: 

- sprzedaŜ wody i odprowadzenie 
ścieków 

Wpływy z odsetek od nieterminowych 
wpłat podatków i opłat i naleŜności 
niepodatkowych 
Wpływy z pozostałych odsetek   od 
rachunków bankowych i zwrot kosztów 
upomnień 
Otrzymane  spadki, zapisy i darowizny 
w postaci pienięŜnej 
Podatek od spadków i darowizn 
Wpływy z odpłatnego korzystania z sali 
gim.  
5% z dochodów za wydane dowody 
osobiste 
50% dochodów ze zwrotu zaliczek 
alimentacyjnych od dłuŜników 
Wpływy z opłat za zarząd , uŜytkowanie 
wieczyste 
Dochody z najmu i dzierŜawy 
składników majątkowych 
Wpływy z opłaty produktowej 
Wpływy z opłaty targowej 
RóŜne rozliczenia z lat ubiegłych 

 
46.000,00 

 
5.000,00 

 
6.500,00 

 
221.000,00 

 
 

7.610,00 
 

 
14.300,00 

 
 

1.500,00 
 

500,00 
5.000,00 

 
200,00 

 
 0 

 
    200,00              

 
21.000,00 

 
300,00 

 
48.142.26 

 
16.915,00 

 
9.755,25 

 
285.525,20 

 
 

9.984,78 
 

 
35.537,53 

 
 

1.500,00 
 

4.895,20 
7.394,82 

 
954,00 

 
3.038,01 

 
216,23 

  
53.167,27 

 
645,72 

1.100,00 
1.452,04 

 
104,66 

 
338,30 

 
150,08 

 
129,20 

 
 

131,21 
 

 
248,51 

 
 

100,00 
 

979.04 
147,90 

 
477,00 

 
 
 

108,11 
  

253,17 
 

215,24 
 
 

RAZEM 329.110,00 480.223,31 145,92 
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NaleŜności wymagalne  w czynszach od osób fizycznych na koniec 
okresu sprawozdawczego –20.931,84-zł.  21.481,05-zł to naleŜność 
wymagalna odsetek od zaległych czynszów.  
NaleŜności wymagalne z opłat za uŜytkowanie wieczyste -22,61 zł 
NaleŜność wymagalna z czynszów od jednostek -1.029,88 zł  
Wpływy z opłaty administracyjnej pochodzą z opłat za wpisy do rejestru 
działalności gospodarczej wg miejsca rejestracji, za wydane decyzji 
o warunkach zabudowy i za sporządzanie testamentów. 
We wpływach z wody i za odprowadzenie ścieków występują naleŜności 
wymagalne w kwocie 40.567,22-zł. 
Ze zwrotu  zaliczek i funduszu alimentacyjnego od dłuŜników 
alimentacyjnych występują naleŜności wymagalne w kwocie 
135.668,58,-zł. 
 
 
Grupa  -VII Subwencje 

Tytuł Plan Wykonanie % 
wykonania  

Subwencja wyrównawcza  
Subwencja oświatowa 
Część równowaŜąca subwencji 
 

2.904.472,00 
4.507.177,00, 

167.667,00 
 

2.904.472,00 
4.507.177,00 

167.667,00 
 

100,00 
100,00 
100,00 

 

RAZEM 7.579.316,00 7.579.316,00 100,00 
 
Subwencje stanowią największy procent wykonania dochodów  ogółem 
bo 53,94 
Plan subwencji  wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa 
Finansów, natomiast wykonanie zgodne jest z  wpływami dotyczącymi 
okresu sprawozdawczego.  
Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy, rozdziały 
i paragrafy obrazuje załącznik nr 1  do sprawozdania. 
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Wydatki bud Ŝetu gminy w  okresie do 31 grudnia 2008 roku. 
 
             Wykonanie wydatków w poszczególnych działach  
 

Dzia
ł 

                  Nazwa działu   Plan na 2008 
po zmianach 

Wykonanie 
do 
31.12.2008 

   %  
wykonania 

010 
600 
700 
710 
750 
751 
 
 
754 
 
756 
 
757 
758 
801 
851 
852 
853 
 
854 
900 
 
921 
 
926 

Rolnictwo i łowiectwo 
Transport i Łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Działalność usługowa 
Administracja publiczna  
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa  
Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona p-poŜ 
Wydatki związane z poborem 
naleŜności 
Obsługa długu publicznego 
RóŜne rozliczenia 
Oświata i Wychowanie 
Ochrona Zdrowia 
Pomoc społeczna 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 
Kultura fizyczna i sport 

931.805,00 
875.250,00 

47.600,00 
20.000,00 

1.202.055,00 
5.003,00 

 
 

280.750,00 
 

32.400,00 
 

85.000,00 
10.000,00 

5.941.598,00 
56.400,00 

3.334.901,00 
36.860,43 

 
521.666,00 
365.720,00 

 
284.583,00 

 
31.000,00 

912.568,02 
865.710,06 

36.658,81 
15.300,00 

1.088.549,69 
2.506,00 

 
 

263.636,10 
 

31.015,01 
 

73.903,42 
 

5.903.934,24 
40.843,47 

3.211748,24 
36.794,94 

 
507.274,60 
352.127,79 

 
284.168,77 

 
29.527,86 

97,94 
98,91 
77,01 
76,50 
90,56 
50,09 

 
 

93,90 
 

95,73 
 

86,94 
 

99,37 
72,42 
96,31 
99,82 

 
97,24 
96,28 

 
99,85 

 
95,25 

 RAZEM 14.062.591,43 13.658.267,02 97,12 

 
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach  

i procentowy udział do kwoty wydatków ogółem  
 

                      Nazwa działu Kwotowo Procentowo 

Rolnictwo i Łowiectwo 
Transport i Łączność 
Gospodarka mieszkaniowa 
Działalność usługowa 
Administracja publiczna 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sadownictwa 
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 

912.568,02 
865.710,06 
38.658,81 
15.300,00 

1.088.548,69 
2.506,00 

 
263.636,10 

6,68 
6,34 
0,28 
0,11 
7,97 
0,02 

 
1,93 
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Wydatki związane z poborem naleŜności 
Obsługa długu publicznego 
Oświata i wychowanie 
Ochrona zdrowia 
Pomoc społeczna 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
Edukacyjna opieka wychowawcza 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 
Kultura fizyczna i sport 

31.015,01 
73.903,42 

5.903.934,24 
40.843,47 

3.211.748,24 
36.794,94 

507.274,60 
352.127,79 
284.168,77 
29.527,86 

0,23 
0,54 

43,23 
0,30 

23,51 
0,27 
3,71 
2,58 
2,08 
0,22 

RAZEM  13.658.267,02 100,00 

 
Rolnictwo i Łowiectwo – 912.568,02,-zł 
 
Melioracje wodne      -9.778,76 zł 
 
zakup materiałów – 1.278,76 zł 
zakup usług remontowych 
 
Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi – 637.753,75 zł 
 
1/Stacja Uzdatniania Wody   –     234.601,70 zł 
wynagrodzenia osobowe –             28.516,80 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne –2.285,00 zł 
wynagrodzenia bezosobowe   -        4.975,00 zł 
pochodne  od wynagrodzeń    -        5.971,15 zł                                                              
bieŜące wydatki rzeczowe –         192.853,75 zł 
 
- 28.424,22 zł usługi remontowe  SUW i sieci wodociągowej wraz z materiałami 
- 133.049,10 zł zakup energii elektrycznej 
- 4.225,39 zł badanie wody 
- 908,41 zł usługi telekomunikacyjne 
- 3.127,23 zł ryczałt samochodowy i delegacje słuŜbowe 
- 1.690,35 zł opłata za dozór techniczny  
- 9.934,00 zł opłata środowiskowa 
- 906,61 zł odpis na Z.F.Ś.S. 
- 632,86 zł składki na PFRON 
- 328,23 zł odzieŜ ochronna 
- 6.890,20 zł budowa przyłącza wodociągowego 
- 1.500,00 zł podatek od towarów i usług. 
- 1.237,15 zł róŜne wydatki / usługi bankowe, środki czystości, paliwo do 
kosiarki,koszenie trawy- usługa obca, usługi kominiarskie 
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2/Oczyszczalnia Ścieków – 218.852,05 zł 
wynagrodzenie osobowe  -              111.232,98 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.344,00 zł 
pochodne -                    19.977,92 zł 

bieŜące wydatki rzeczowe – 79.297,15 zł 
- 5.809,42 zł   zakup opału 
- 1.188,37 zł odzieŜ ochronna 
- 925,13 zł środki czystości 
- 1.232,00 zł opłata środowiskowa 
- 5.900,65 zł zakup usług remontowych i części zmiennych /dot. sieci    -      
kanalizacyjnej i pojazdów/ 
- 978 zł badanie ścieków 
- 1.707,45 zł system alarmowy 
- 778,69 zł wycena środków trwałych 
- 810,78  zł przegląd techniczny pojazdów 
-16.741,97 zł zakup paliwa do ciągnika 
- 25.981,83 zł energia elektryczna 
- 4.058,35 zł usługi telekomunikacyjne 
- 688,70 zł podróŜe słuŜbowe 
- 2.289,50 zł ubezpieczenia pojazdów 
- 3.626,44 zł odpis na Z.F.Ś.S. 
- 1.790,81 zł podatek od towarów i usług 
- 2.531,44 zł składki na PFRON  
- 2.257,62 zł wydatki róŜne / usługi bankowe, przegląd gaśnic, paliwo do kosiarki, 
koszenie –usługa obca, usługi wulkanizacyjne, prenumerata, środki ochrony roślin/ 
3/ Wydatki majątkowe – 184.300 -zł  zrealizowano na :   
  -  9.691,52 zł.- sfinansowanie nakładów  inwestycyjnych z ub. roku – 
rozbudowa sieci wodociągowej w Janowie/ Szarłaty/ 
17.308,48 zł– wykonanie map do celów projekt. pod sieć wodociągową w 
Rokitnicy Nowej i Rokitnicy Starej Wypisy z rejestru gruntów. Budowa 
sieci wodociągowej ma na celu likwidację rur azbestowych  istniejącej 
sieci.  
 -157.300,00- zakupy inwestycyjne /zakup ciągnika i beczkowozu/  
Planowane zadania na 2008 rok zostały zrealizowane i sfinansowane w 
całości. 
 
 
Izby Rolnicze  6.500,00 zł 
− 6.500,00 zł  wpłaty na rzecz izb rolniczych /2% obowiązkowego odpisu  od 

wpływów z podatku rolnego i odsetek/ 
 
Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich 
 
  - 1.000,00 opłata na rzecz Stowarzyszenia Ziemi Dobrzyńskiej – Stowarzyszenia 
LGD 
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Pozostała działalność  - 257.535,51zł 
     
- 251.088,12 zł   zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.        
Z pomocy tej skorzystało 587 producentów rolnych 
- 5.021,75 zł koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego. 
- 1.150,80 zł monitorowanie gleb przez Stację Chemiczno – Rolniczą 
- 120,00 zł nagroda dla Koła Myśliwskiego z okazji 60 lecia 
- 149,84 zł nagroda dla uczestnika olimpiady „Wiedzy Rolniczej” 
- 5,00 zł prowizje bankowe 
 
Transport i Ł ączność -   865.710,06 zł 
 Drogi publiczne gminne  - 865.710,06 zł 
wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń – 1.648,22 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe  -  71.295,93zł 

- 10.815,30 zł usługi równiarką 
- 5.185,00 zł remont dróg  emulsją 
- 25.571,00 zł transport  i załadunek Ŝwiru i piasku, szlaki do remontu dróg 
- 26.023,81 remont mostka w Księem 
- 1.797,20 zł paliwo do ciągnika 
- 917,88 zł znaki drogowe  
- 985,74 zł pozostałe wydatki /cement do ustawienia znaków drogowych,  opłaty 

bankowe, przepusty drogowe, transport kostki chodnikowej/ 
Wydatki majątkowe  - 792.765,91 zł 
Sfinansowane  nakładów z  2007 r./ przebudowa drogi   Janowo, 
Mełno/Brodniczka/– 51.217,93,-zł. 
Nakłady na 2 etap przebudowy drogi Janowo, Mełno /B rodniczka/o długo ści 
1,5 km -468.393,92 zł / /kosztorys inwestorski/ 
Nakłady na przebudow ę drogi w Zasadkach o długo ści 0,5 km – 161.887,36 zł 
Budowa chodnika przy grodze powiatowej – 33.234,50 zł 
Modernizacja drogi Zasady Stare, Zasady Nowe – 6.05 1,20 zł /wykonanie map/ 
Wykonanie podwójnego utrwalenia drogi Janowo -Bielk i -60.391,00 zł 
Zakup pługa od śnieŜnego  - 11.590,00 zł 
Planowane zadania na 2008 rok  zrealizowano i sfina nsowano w cało ści. 
 
Gospodarka mieszkaniowa –38.658,81 zł 
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.658,81 zł 
wynagrodzenia bezosobowe – 2.921,10 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –  35.737,81 zł 

 
- 693,26  zł zakup energii elektrycznej 
- 26.568,71  zł opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 
- 764,00  zł dokumenty przewłaszczeniowe, wycena nieruchomości, opłata 

sądowa 
- 4.099,00 zł materiały do remontu dachu na budynku mieszkalnym /park/ i 

materiały do zabudowy budynku w parku po częściowej rozbiórce 
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- 2.944,00 zł zakup węgla do części mieszkalnej w budynku poszkolnym w 
Dzierznie. 

- 650,84 zł pozostałe wydatki /transport piasku, opłaty bankowe, usługi 
kominiarskie/ 

 
Działalno ść usługowa        - 15.300,00 zł 
 
Plany zagospodarowania przestrzennego   15.300,00 zł 

-  15.300,00 zł wynagrodzenie za wykonanie projektów decyzji o warunkach    
                         zabudowy 

 
Administracja publiczna  - 1.088.549,69 zł 
 
Urzędy Wojewódzkie  - 74.600,00 zł  /zadanie zlecone/ 
wynagrodzenia osobowe –            55.000,00 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne –3.900,00 zł 
pochodne od wynagrodzeń         -    11.600,00 zł  
bieŜące wydatki rzeczowe – 4.100,00 zł zrealizowano na zakup materiałów 
biurowych, usługi pocztowe, nadzór informatyczny, odpis na Z.F.Ś.S, podróŜe 
słuŜbowe krajowe, zakup papieru, odpis na ZFŚS. 
 
Rada Gminy   - 65.311,09 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe – 65.311,09 zł 

- 63.800,00 zł diety za uczestnictwo w komisjach i sesjach Rady Gminy 
- 1.511,09 zł wydatki na obsługę Rady 
 

Urząd Gminy  -  934.358,79 zł 
wynagrodzenia osobowe  -              587.357,10 zł  
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36.470,00 zł 
wynagrodzenia bezosobowe          -  24.323,95,-zł 
pochodne od wynagrodzeń            -   100.506,25 zł  
bieŜące wydatki rzeczowe –185.701,49 zł 

- 10.103,10 zł energia elektryczna 
-    14.562,86 zł podróŜe słuŜbowe i ryczałty samochodowe 
- 13.357,53 zł usługi telekomunikacyjne stacjonarne 
- 1.024,80 zł usługi telefoniczne komórkowe 
-  684,71 zł usługi internetowe 
-  14.021,12 zł usługi informatyczne 
-     11.914.62 zł opłaty pocztowe 
-  4.880,85 zł materiały biurowe  
-  14.690,72 zł wyposaŜenie /komputery, odkurzacz, drabina, regały, meble   

biurowe/ 
-  3.055,99 zł zakup papieru  
-  8.865,03 zł zakup akcesoriów komputerowych 
-  6.107,84 zł prenumerata czasopism i literatury fachowej 
-  28.487,55 zł zakup opału 
-  705,91 zł środki czystości  
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- 2.294,55 zł materiały do remontu pomieszczeń w bud. UG                        
- 5.299,24  zł remont wyposaŜenia biurowego 
- 754,54 zł świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów bhp  
- 1.883,20 zł usługi bankowe 
- 16.127,77 zł odpis na Z.F.Ś.S. 
- 1.020,11 zł opłata środowiskowa 
- 50,00 zł za znaki sądowe niezbędne do wniosku o niekaralności 
- 3.392,28 zł za uczestnictwo pracowników w szkoleniach 
- 960,00 zł wydatki na promocję gminy 
- 165,00 zł badania lekarskie 
- 936,00 zł usługi introligatorskie 
- 1.259,95 zł nagrody dla absolwentów szkół 
- 10.899,26 zl składki na PFRON 
- 5.500,00 ubezpieczenie majątkowe 
- 2.696,96zł róŜne wydatki /farby,   paliwo do kosiarki , wydatki   

okolicznościowe, materiały gospodarcze, legalizacja gaśnic, usługi 
kominiarskie/ 

 
 
Pozostała działalność    - 14.279,81zł 

- 12.200,00 zł diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy 
- 2.079,81 zł składki dla Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej 

 
 

Urzędy naczelnych organów władzy pa ństwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz s ądownictwa  2.506,00 zł  /zadania zlecone/ 
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr. i ochr. Prawa –  
776,00  zł 

-   116,99 zł pochodne od wynagrodzeń bezosobowych 
-   659,01 zł wynagrodzenie za aktualizację rejestru wyborców 

Wybory do rad gmin     1.730,00 zł 
 
− 1.470,00 zł diety członków GKW 
−   260,00 zł wynagrodzenia bezosobowe -  usługa informatyczna 
 
 
Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa –  263.636,10  
 
Jednostki Terenowe Policji  - 300,00 zł 
     

- 300,00 zł zakup gazu do policyjnego radiowozu 
-  

Komendy Powiatowe Policji – 4.700,00 zł 
 

− wpłata jednostki na fundusz celowy  policji– 4700,00 zł 
 

Ochotnicze StraŜe PoŜarne  - 258.636,10 zł 
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wynagrodzenia bezosobowe – 30.861,16 zł 
pochodne od wynagrodzeń -      4.122,99 zł 
pozostałe wydatki bieŜące   -    46.321,95 zł 

- 4.057,00 zł ekwiwalent za akcje poŜarnicze 
- 6.799,24 zł zakup energii elektrycznej 
- 19.213,14zł usługi remontowe wraz z materiałami do remontu remiz 

straŜackich sprzętu p/p w tym wydatki na przygotowanie pomieszczenia na 
kafejkę internetową 

- 7.555,72 zł zakup paliwa 
- 2.174,00 zł olej opałowy do OSP Świedziebnia 
- 1.139,37 zł przegląd techniczny pojazdów straŜackich 
- 1.455,00 zł ubezpieczenie pojazdów straŜackich 
- 66,70 zł podróŜe słuŜbowe 
- 620,78 zł zakup umundurowania  
- 1.110,10 zł wydatki na konkurs plastyczny o tematyce bezpieczeństwa p/poŜ i 

turniej wiedzy poŜarniczej, zawody sportowo- poŜarnicze 
- 38,00 zł usługi bankowe 
- 347,70 zł usługi informatyczne  
- 1.745,20 zł pozostałe wydatki /usługi telefoniczne, informatyczne, ksiąŜka 

pracy komendanta, kalendarze, dowód rejestracyjny/ 
 

Wydatki majątkowe – 177.330,00 zł – zakup średniego samochodu 
ratowniczo -gaśniczego. Wartość środka trwałego przejętego na majątek 
gminy  wynosi 581.010,00 zł poniewaŜ źródłem finansowania były inne 
środki a mianowicie 303.680 zł z OSP Świedziebnia, 100.000 zł 
WFOŚGW 
 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od i nnych 
jednostek nieposiadaj ących osobowo ści prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem  -17.250,71 zł  
 
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych-
31.015,01 zł  
       
     23.881,00 zł  -  wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla inkasentów podatku  
       2.950,00 zł  - wynagrodzenia bezosobowe /za dostarczenie nakazów 
podatkowych/ 
      1.144,36 zł usługi informatyczne 
     1.006,85 zł  - opłaty pocztowe 
     1.598,43 zł – opłaty komornicze i sądowe 
        434,37 zł – materiały papiernicze  i akcesoria komputerowe 
 
Obsługa długu publicznego  - 73.903,42 zł 
 
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek 
samorządu terytorialnego  - 73.903,42 zł 
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- 73.903,42 zł  -  odsetki od poŜyczek i kredytów  bankowych 

 
RóŜne rozliczenia   - 10.000,00 zł 
Rezerwa celowa  nie wydatkowana - 10.000  zł 
 
Oświata i wychowanie  - 5.903.934,24 zł 
 
Szkoły Podstawowe –3.436.527,94 zł 
wynagrodzenia osobowe  - 2.026.250,53 zł 
wynagrodzenia bezosobowe – 8.225,44 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne   -144.053,22 zł 
pochodne od wynagrodzeń          -  427.121,01 zł 
dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 
254.371,00 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –  576.506,74 zł 
  

- 144.983,62 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie  
- 2.648,00 zł zapomogi zdrowotne 
- 25.813,79 zł energia elektryczna i woda 
-    129.158,97 zł zakup opału 
- 9.107.73 zł materiały biurowe, druki i czasopisma 
- 2.285,34 zł  papier do drukarek i kserokopiarek 
- 10.754,73 zł zakup wyposaŜenia i programów komputerowych 
- 5.970,58 zł remont i konserwacja sprzętu biurowego, p/poŜarowego i 

pomieszczenia kotłowni,dachu 
- 30.601,56  zł wymiana pieca c.o w Sz P w Świedziebni 
- 1.749,85 zł materiały do remontu dachu w Sz P w Świedziebni i Zasadach, 
- 2.501,08 zł zakup krzeseł klasowych dla Sz P w Świedziebni, Janowie , 

Michałkach i Zasadach 
- 2.999,70 zł wymiana blatów na stolikach klasowych w Sz P w Świedziebni, 

Janowie i Michałkach 
- 15.700,00 zł wymiana drzwi wejściowych w Sz P w Świedziebni, Janowie i 

Michałkach 
- 16.818,88 zł materiały gospodarcze /środki czystości i wyposaŜenie 

niezbędne do utrzymania czystości w szkołach/ 
- 3.978,00 zł odzieŜ ochronna 
- 436,36  zł szkolenia 
- 11.674,96 zł usługi telekomunikacyjne 
-    4.920,00 zł usługi kominiarskie, kontrola stanu technicznego obiektów, 
świadczenia BHP, badania lekarskie 
- 2.523,96 zł usługi bankowe 
- 9.721,39 zł podróŜe słuŜbowe krajowe 
- 6.383,73 zł usługi internetowe  

132.112,72, zł odpis na ZFŚS 
- 3.661,79 zł pozostałe wydatki /gaz, abonament telewizyjny, zakup znaczków,  

usługi transportowe, materiały na pasowanie , ślubowanie uczniów klas I/ 
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W szkołach podstawowych wykorzystano dotację celową na dofinansowanie zadań 
własnych  w kwocie 17.690,00 zł na dofinansowanie – w ramach wdraŜania reformy 
oświaty – nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej. 
    
 
 
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  - 257.476,01 zł 
wynagrodzenia osobowe –  136.058,31 zł 
wynagrodzenia bezosobowe -10.086,67 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.964,17 zł 
pochodne od wynagrodzeń  -    28.984,38 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe  -  72.382,48 zł 

-  13.485,96 zł dodatki mieszkaniowe i wiejskie 
-    9.491,33 zł odpis na ZFŚS 
- 37.627,76 zł remont oddziału przedszkolnego w Świedziebni 
-   9.777,59 zł wyposaŜenie oddziału przedszkolnego w Świedziebni 
-   1.999,84 zł wyposaŜenie (zabawki) oddziałów przedszkolnych w Janowie i 

Michałkach 
  
 
Gimnazja   - 1.540.623,36 zł 
wynagrodzenia osobowe  –1.009.994,39 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne –69.606,28 zł 
pochodne od wynagrodzeń - 203.355,70 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe – 257.666,99 zł 

- 78.594,33 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
-      975,00 zł fundusz zdrowotny 
- 17.388,43 zł energia elektryczna 
-    46.774,80 zł olej opałowy   
-   7.445,74 zł materiały biurowe, czasopisma, druki środki czystości i materiały 

gospodarcze 
-   7.926,84 zł art. gospodarcze i środki  do utrzymania czystości w szkołach 

       -        5.048,10 usługi telekomunikacyjne /stacjonarne i komórkowe/ 
     -       2.216,03 zł usługi internetowe 

-    3.464,00 zł usługi BHP i nadzór techniczny i kontrola stanu tech. obiektów, 
świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bhp 

-     2.961,00 zł pomoce naukowe i wyposaŜenie 
-     1.635,29 zł sztandar szkoły 
-       4.983,57 zł konserwacja sprzętu, urządzeń i instalacji 
-      631,74 zł usługi bankowe 
-    6.316,10 zł podróŜe słuŜbowe 
-  66.561,41 zł odpis na ZFŚS 
-       713,00 zł wymiana rynien 
-       480,00 zł regeneracja tablic 
-      771,40 zł papier do urządzeń drukarskich i kserograficznych 
-    2.780,21 zł pozostałe wydatki /zakup znaczków, usługi transportowe, paliwo 

do kosiarki, szkolenie z BHP, usługi sprzętowe/ 
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DowoŜenie uczniów do szkół – 324.988,94 zł 
wynagrodzenia osobowe   -            90.599,67 zł  
wynagrodzenia bezosobowe   -           628,12 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne  -5.745,00 zł 
pochodne od wynagrodzeń -         17.069,85 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –         210.946,30 zł 

- 76.907,30 zł zakup paliwa  
-   1.562,11 zł środki czyszczące i konserwujące 
-      180,00 zł badania lekarskie i psychologiczne 
- 32.560,75 zł usługi remontowe i części zamienne 
- 77.507,38 zł wynajem autobusu dowoŜącego dzieci 
- 11.815,64 zł zakup biletów miesięcznych i zwrot kosztów dojazdu do szkół   
                         specjalnych 
-      913,87 zł przegląd  techniczny autobusów 
-      808,89 zł opłata środowiskowa 
-   2.531,44 zł składki na PFRON                 
-   2.010,00 zł ubezpieczenie pojazdów 
-   3.227,53 zł odpis na Z.F.Ś.S. 
-      339,30 zł podróŜe słuŜbowe 
-      582,09 zł pozostałe wydatki / usługi bankowe, karty drogowe,  
                           pranie tapicerki/ 

 
Zespoły obsługi  ekonomiczno- administracyjnej szkól –201.290,94 zł 
 
wynagrodzenia osobowe –134.857,08 zł 
wynagrodzenia bezosobowe -2.842,62 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne   -9.629,40 zł 
pochodne                         - 28.260,97 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –  25.700,87 zł 
 
     -      300,00 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów bh p 
      -      796,38 zł zakup usług dostępu do sieci internetowej 

- 4.567,79 zł materiały biurowe i czasopisma , znaki pocztowe 
- 3.940,18 zł licencje na oprogramowania komputerowe, tusz, toner, dyskietki 
-     547,79 zł papier do drukarek i kserokopiarki 
-  1.160,00 zł sprzęt biurowy 
-     4.862,58 zł usługi telekomunikacyjne  
-  2.989,03 zł podróŜe słuŜbowe 
-  1.100,00  zł usługi informatyczne 
-  3.173,13 zł odpis na ZFŚS 
−  1.079,90 zł usługi bankowe 
-          75,00 zł badania lekarskie 
-      1.109,09 zł szkolenia komputerowe i  z BHP 

 
 
 



 2

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 6.660,00 zł 
 
    - 6.660,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli 

 
Pozostała działalność –135.967,05 zł 
 

- 48.241,96 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli 
emerytów i rencistów 

-  87.725,09 zł dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania 
zawodowego młodocianych pracowników. Dofinansowano 12 pracodawców 
za 14 młodocianych  uczniów. Wydatki te sfinansowano z dotacji celowej na 
dofinansowanie zadań własnych. 

- 400,00 zł wynagrodzenie  komisji kwalifikacyjnej w postępowaniu 
egzaminacyjnym Wydatki dofinansowane w kwocie 132,00 zł z dotacji 
celowej.  

 
 Ochrona Zdrowia    -        40.843,47-zł  
 
 
Pogramy profilaktyki zdrowotnej  - 9.326,09 zł 
 
     

- 8.800,00,-zł usługi w zakresie badań ginekologicznych    
-   519,09,-zł   zakup materiałów dla  oddziału długoterminowej opieki 

                                  szpitalnej w Brodnicy 
     -           7,00,- zł usługi bankowe 
       
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 31.517,38 zł 
wynagrodzenia bezosobowe  dla opiekunów świetlic terapeutycznych i 
członków gminnej komisji - 13.371,44 zł                                                                     
pochodne od wynagrodzeń  -  420,86 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe    - 17.725,08 zł 

- 2.000,00 zł udzielona dotacja na współfinansowanie realizacji zadania 
pn.”Punkt konsultacyjny dla osób z problemem uzaleŜnień”  

-    168,00 zł dotacja dla samorządu województwa na „niebieska linię”      
      -     1.207,75 zł materiały biurowe 

-   1.440,00 zł koszty wydanych opinii psychologa i psychiatry w celu oceny 
stopnia  uzaleŜnienia osób kierowanych przez komisję 

-   5.657,92 zł dofinansowanie wypoczynku  wycieczek, organizowanie ognisk, 
konkursów i udział dzieci w spektaklach o tematyce uzaleŜnień 

-      1.966,91 zł podróŜe słuŜbowe 
-       829,00 zł  usługi bankowe 
-    1.800,00 zł szkolenia 
-  2.435,00 zł wyposaŜenie   
-     220,50 zł  pozostałe wydatki    
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Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w   2008 r. 
Komisja odbyła 4 posiedzenia, podczas których :                                                
opracowano Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na 2008 rok,                                                                          
     prowadzono rozmowy interwencyjno-motywacyjne z osobami 
naduŜywającymi alkoholu i członkami ich rodzin (7) 
     skierowano 4 wnioski do sądu o zastosowanie przymusowego 
leczenia 
    skierowano  4 wnioski na badania przez biegłego celem wydania opinii 
w przedmiocie uzaleŜnień,  
     współpracowano z Poradnią Leczenia Odwykowego w Brodnicy w 
zakresie lecznictwa odwykowego otwartego orzeczonego przez Sąd 
wobec osób skierowanych przez komisję 
     współpraca z Dyrektorami Szkół i Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w zakresie udzielania pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych 
alkoholizmem 
− współorganizowano wypoczynek dla dzieci z rodzin dotkniętych 

alkoholizmem, uczęszczających do świetlic środowiskowych 
prowadzonych w Szkołach Podstawowych na terenie gminy, 

− uczestniczono w realizacji zadania pn Punkt konsultacyjny dla osób z 
problemem uzaleŜnień w ramach konkursu „Aktywizacja środowisk  

− wiejskich w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, 
narkomanii i innych uzaleŜnień” ogłoszonego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Kujawsko -Pomorskiego w Toruniu 

− współpracowano z Oddziałem terenowym Polskiego towarzystwa 
Zapobiegania Narkomanii przy realizacji zadania pn „szansa na 
sukces” dot. programów profilaktycznych dla osób zagroŜonych 
narkomanią, 

− uczestniczono w akcji pn „Pilnuj drinka” ogłoszonej przez 
Pełnomocnika Zarządu województwa Kujawsko- Pomorskiego w 
Toruniu. 

     zorganizowano warsztaty profilaktyczne  pt. „Idol- jak mówić o   
kreowaniu rzeczywistości' dla pedagogów i nauczycieli 
 
 
Pomoc Społeczna –3.211.748,24 zł 
 
Domy Pomocy Społecznej    - 59.525,17 zł 
Wydatki rzeczowe  - 59.525,17 zł 
 
 -    59.525,17 zł  odpłatność za pobyt 4 pensjonariuszy w Domach Pomocy 
Społecznej  
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Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 
rentowe z ubezpieczenia społecznego    2.131.005,83 zł                                                
wydatki z dotacji – 2.098.606,84 zł 
wydatki ze środków własnych – 32.398,99 zł 
 
wynagrodzenia osobowe  - 48.798,40 zł 
wynagrodzenia bezosobowe – 1.679,00 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.987,00 zł 
pochodne od wynagrodzeń     -         9.005,26 zł 
pochodne od świadczeń          -      17.895,52 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –      2.039.640,65 zł 

-     2.008.907,24 zł świadczenia rodzinne, zaliczki i fundusz alimentacyjny    
-      1.398,64 zł druki i materiały biurowe 
-      10.742,99 zł wyposaŜenie stanowiska ds. funduszu alimentacyjnego 
-         301,00 zł świadczenie dla pracownika wynikające z przepisów BHP 
-       1.070,26 zł zakup papieru drukarskiego i kserograficznego 
-          991,30 zł zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 
-       1.066,95 zł usługi pocztowe 
-      1.676,40 zł usługi informatyczne 
-       5.980,95 zł usługi bankowe 
-     1.432,40 zł podróŜe słuŜbowe 
-       134,28 zł zakup usług internetowych 
-     1.809,16 zł usługi telefoniczne  
−     2.342,08 zł odpis na ZFŚS 
−     1.702,00 zł szkolenia  
−          85,00 zł usługa remontowa  i badanie lekarskie 

Wydatki majątkowe 11.000 zł  - zakup komputera i kserokopiarki  
 

Liczba wypłaconych świadcze ń - 1.723. Liczba rodzin korzystaj ących ze 
świadcze ń - 494 
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej –6.608,01 zł  - zadanie 
zlecone 
 

- 6.608,01 zł odprowadzone składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 
osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej i składki od świadczeń 

                          rodzinnych. 
Składki zdrowotne od świadczeń z pomocy społecznej i od świadczeń rodzinnych 
opłacono za 21 osób w ilo ści 204 świadcze ń.  
 

 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne –
595.116,38 zł 
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590.796,38 zł świadczenia społeczne /renty socjalne, zasiłki stałe, 
wyrównawcze, zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa i zasiłki okresowe 
gwarantowane, świadczenia w naturze/.  

- z dotacji na zadania  zlecone  wydatkowano 380.376,80 zł: 
               wypłata zasiłków stałych 49.876,80 zł 
               wypłata zasiłków dla gospodarstw dotkniętych klęską 
               suszy  330.500,00 zł 

- z dotacji na dofinansowanie zada ń własnych  – 180.344.13 zł     
- ze środków własnych    - 30.075,45 zł 
- ze środków własnych    -   4.320,00 zł zasiłki na aktywizacje zawodową z 

programu operacyjnego „Kapitał ludzki” 
 

Z wypłat zasiłków stałych zleconych przez administrację rządową  
skorzystało 17 rodzin – 160 świadczeń i 351 gospodarstw rolnych                                                        
Z wypłat zasiłków okresowych skorzystało 88 rodzin,                               
Z wypłat zasiłków celowych i pomocy w naturze skorzystało 65 rodzin 
 
Dodatki mieszkaniowe  - 17.636,81 zł  -zadanie własne  

- 17.636,81 zł – świadczenia społeczne finansowanie ze  środków własnych  
 

 
Ośrodki Pomocy Społecznej -  181.764,25 zł 
Finansowanie:  74.000,00  zł  z dotacji na dofinansowanie zadań 
własnych,  ze środków własnych – 107.764,25 zł 
 
wynagrodzenia osobowe  -      125.492,38 zł 
wynagrodzenia bezosobowe -             743,00 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne –9.736,00 zł 
pochodne od wynagrodzeń -         23.466,34 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe  -      22.326,53 zł 

- 2.163,90 zł podróŜe słuŜbowe 
- 3.626,44 zl odpis na Z.F.Ś.S. 
- 2.199,75 zł materiały biurowe i czasopisma 
-    997,12 zł papier do drukarek i kserokopiarek 
- 2.943,60 zł usługi telefoniczne  
-    2.467,05 zł usługi pocztowe 
-    2.457,17 zł usługi informatyczne 
-     210,72 zł  usługi internetowe 
-     199,09 zl szkolenia pracowników 
-     479,00 zł usługi bankowe 
-       30,00 zł badania lekarskie  
- 1.450,49 zł akcesoria komputerowe 
-    552,00 zł modernizacja sprzętu komputerowego 
- 1.372,20 zł remont pomieszczeń biurowych 
- 1.178,00 zł odzieŜ ochronna dla  pracowników socjalnych  

  
Pozostała działalność  220.091,79 zł zadanie własne dofinansowane z 
dotacji celowej z budŜetu państwa  /z dotacji  z budŜetu państwa– 
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122.000,00 zł, z samorządu województwa – 57.022,83 zł,  z samorządu 
powiatu – 1.822,20 zł  ze środków własnych –39.246,76 zł/ 
bieŜące wydatki rzeczowe – 220.091,79,-zł 

-  159.985,96 zł doŜywianie dzieci w szkołach 
-      3.037,00 zł prace społeczno uŜyteczne 
-           46,00 zł materiały do prac porządkowych 

Z doŜywiania skorzystało 379 dzieci ze 185  rodzin. 
Wydatki na po akcesyjny program wspierania obszarów wiejskich 57.022,83 zł  
W ramach tego programu zrealizowano: 
 - zorganizowanie w dniu 6 lipca 2008 r. festynu ro dzinnego na terenie przy 
Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Świedziebni  
 - zorganizowanie przez Rzymskokatolicka Parafi ę Św. Bartłomieja w 
Świedziebni w okresie od 1 lipca 2008 r. do 31 grudn ia 2008 r.:  
     nauki gry na ró Ŝnych instrumentach prowadzonej prze kapelmistrza 
     zajęć muzycznych prowadzonych przez instruktora 
     warsztatów rysunkowych 
     festynu rodzinnego 
     wycieczek parafialnych 
       balu maskowego 
       wykonanie własnor ęcznie kartek świątecznych 

  wigilii Bo Ŝonarodzeniowej 
− - przygotowano tradycyjnych potraw podczas lokalnej  uroczysto ści 
−   nadania imienia Gimnazjum w Świedziebni  
     - zorganizowano przez Stowarzyszenie Rozwoju W si Szynkowizna, Sz.P  w 
Zasadach , Sz. P w Michałkach, Sz. P w Świedziebni i Sz P w Janowie 
jednodniowych wycieczek integracyjno- edukacyjnych dla 
dzieci i młodzie Ŝy z terenu Gminy Świedziebnia 

- rozszerzono dotychczasow ą ofert ę działania istniej ących świetlic 
  środowiskowych w miejscowo ściach Świedziebnia, Michałki, Janowo 

 
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  -  36.794,94 zł  
 
 Pozostała działalność  -  36.794,94 zł  
 
Wydatki te zrealizowano na zadania w ramach programu operacyjnego „Kapitał 
ludzki” - projekt systemowy „Jesteśmy aktywni” Były to szkolenia, warsztaty 5 osób 
długotrwale pozostających bez pracy w celu zdobycia aktywności zawodowej. 
 
Edukacyjna opieka wychowawcza –507.274,60,-zł 
 
Świetlice szkolne  - 140.938,60 zł  
wynagrodzenia osobowe – 98.931,34 zł 
dodatkowe wynagrodzenie roczne –7.617,16 zł 
pochodne od wynagrodzeń       -   16.537,74 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe        - 17.852,36 zł 

- 10.392,94 zł dodatki wiejskie i mieszkaniowe 
-      325,00 zł fundusz zdrowotny  
-   7.004,42 zł odpis na ZFŚS 
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-      130,00 zł badania lekarskie, zakup czajnika 
 

Pomoc materialna dla uczniów  -366.196,00 zł 
                        

- 353.766,00 zl stypendia dla uczniów 
- 12.430,00 zł wyprawka szkolna 

Wydatki te zrealizowano z dotacji celowej z budŜetu państwa 
 
Z tej formy pomocy skorzystało 444  uczniów z 228  rodzin. 
 
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  - 140,00 zł 

 
- 140,00 zł dofinansowanie dokształcania nauczycieli 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 352.127,79 zł 
Oczyszczanie miast i wsi  - 33.184,86 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe – 33.184,86 zł   
 

     -  33.184,86 zł za wywóz nieczystości stałych 
 
Oświetlenie ulic, placów i dróg  165.477,34 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe  - 117.505,51 zł  

- 65.971,75 zł zakup energii elektrycznej 
     -    51.503,76 zł konserwacja punktów oświetleniowych   wraz z kosztami 
programu  oszczędnościowego 
     -           30,00 zł usługi bankowe 
wydatki  inwestycyjne – 47.971,83 zł zrealizowano na pokrycie zgodnie z 
umowami  kosztów budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowej : 
Zasady  4 punkty oświetleniowe – 8.249,58 zł 
Janowo   1 pkt oświetleniowy,Świedziebnia w kierunku Brodnicy 3 punkty 
oświetleniowe, Świedziebnia w kierunku Janowa 1 pkt oświetleniowy –  
39.722,25 zł. 
 
Pozostała działalność  -153.465,59 zł 
wynagrodzenia  pracowników robót publicznych –    95.115,32 zł 
wynagrodzenia bezosobowe                                           200,00 zł 
pochodne -            16.753,28 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –                                      41.396,99 zł 
 

-      782,40 zł świadczenia na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP 
  7.468,00 zł zakup i montaŜ 2 wiat przystankowych dla dzieci dojeŜdŜających 
do szkół 

     -      3.748,59 zł utwardzenie terenu wokół przystanków 
−   2.315,00 zł zakup materiałów do wykonania tablic ogłoszeniowych w 

sołectwach 
−  1.658,00zł opłata dla schroniska dla zwierząt  
-  1.274,00 zł  materiały i narzędzia gospodarcze dla prac. robót publicznych 
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-    275 zł badania lekarskie  
- 1.357,00 zł usługa podnośnikiem /likwidacja ptasich gniazd w parku/ 

− -     5.490,00 zł dokumentacja projektowa parku 
-     3.580,00 zł ogrodzenie parku  

− -     1.249,00 ogłoszenie w prasie 
− -   12.200,00 projekt zaopatrzenia energetycznego, gazowego i ciepłowniczego 

          
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 284.168, 77 zł 
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   - 168.738,38 zł 
 

Wydatki  inwestycyjne – 168.738,38  
  W 2008 roku w budynku remizy OSP w Świedziebni przystosowywaną na 
świetlicę wiejską i bibliotekę, wykonano renowację elewacji, nowe pokrycie 
dachowe i wymianę okien. 
 
 

Biblioteki – 115.000 ,00zł 
 
− 115.000 zł dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury. 

. 

 
Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów  Inst ytucji Kultury  

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.  
 

 W okresie sprawozdawczym 2008 roku instytucja 

kultury wpisana do rejestru  Instytucji Kultury pod nr 1 w dniu 15.02.2000 r., 

prowadząc działalność statutową : upowszechnianie i promocja czytelnictwa 

osiągnęła przychody w wysoko ści 121.983,82 zł  

PowyŜsze środki pochodzą z następujących źródeł :          

− dotacje z budŜetu gminy  : 

− na działalność bieŜącą Biblioteki  została przekazana w wysokości 115.000,00 zł, 

−  dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego : 

− na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu operacyjnego "Promocja 

Czytelnictwa"  

w kwocie 6.970,00zł , 

− odsetki bankowe za 2008r. :  - 13,82 zł 
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Koszty działalno ści bie Ŝącej Biblioteki  za okres sprawozdawczy   

wyniosły 121.933,95  zł, w tym:  

- wynagrodzenia osobowe 80.384,67 zł (nagrody, koszty szkoleń oraz honoraria 

za spotkania autorskie). Zatrudnienie w omawianym okresie zwiększyło się o 

1/4 etatu (tj. utworzenie stanowiska głównej księgowej instytucji kultury) i 

wynosi obecnie 2,75 etatu, obejmując 5 osób. Średniomiesięczne 

wynagrodzenie brutto wynosi 1.320,82 zł 

- pochodne od wynagrodzeń  14.477,09 zł 

- pozostałe koszty  25.407,43 zł ,  z tego sfinansowano : 

− zakup materiałów i wyposaŜenia na kwotę 21.569,01 zł (zakup księgozbioru 

14.992,45 zł;  prenumerata, mat. biurowe, folia, zestaw komputerowy i inne 

6.576,56 zł)  

− zakup usług obcych (telefoniczne, bankowe, pocztowe,internetowe) 2181,58 

zł,  

− podróŜe słuŜbowe krajowe 828,42 zł 

− odpisy na ZFŚS 2.493,18 zł ,  

Biblioteka posiadając skromny budŜet bardzo oszczędnie wydatkuje otrzymaną 

dotację, dokładnie analizując zasadność ponoszonych kosztów.  

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2008 r. wyniósł 6982,74 zł,w tym środki 

pienięŜne na kwotę 6.982,71 zł , zobowiązania na sumę 6932,84 zł ( koszt nagród za 

rok 2008), naleŜności wymagalne nie wystąpiły.  
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Sprawozdanie z działalno ści  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Świedziebni w 2008r. 

 
- ORGANIZACJA SIECI BIBLIOTECZNEJ 

 
Sieć biblioteczna w Gminie Świedziebnia składa się z Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Świedziebni   
oraz z trzech Filii z siedzibami w szkołach podstawowych w miejscowościach 
Janowo, Michałki i Zasady . 
 

- WYPOSAśENIE BIBLIOTEKI 
 
W  2008 r. zakupiono do biblioteki nowy zestaw komputerowy : monitor i komputer 
Hp wraz z systemem operacyjnym Windows XP oraz atramentowe urządzenie 
wielofunkcyjne (drukarka, skaner, kopiarka) DCP-150CC marki Brother  Hp Laser Jet 
1018 w celu zastąpienia  starego zestawu do prac  biblioteczno-bibliograficznych.  
Stary terminal został przeznaczony na elektroniczny  katalog księgozbioru GBP w 
Świedziebni i udostępniony czytelnikom. 
W styczniu zakupiono program antywirusowy z licencją dla Filii w Janowie, natomiast 
w  maju 2008 roku  programem antywirusowym z  roczną licencją na 4 stanowiska 
zabezpieczono komputery  GBP w Świedziebni.  
  

- ZBIORY BIBLIOTECZNE 
 
W 2008 roku księgozbiór GBP wzbogacił się o 991 ksiąŜek o wartości 16.184, 00 zł. 
 
Struktura zakupów przedstawia się następująco: 

1. ze środków budŜetowych  w wysokości 8022,45 zł zakupiono  492 nowe 
ksiąŜki  

2. w ramach dotacji z programu operacyjnego MKiDN pn. "Promocja 
Czytelnictwa" GBP otrzymała kwotę 6970,00 zł, którą wydatkowano na 439 
pozycji ksiąŜkowych. 

 
W ramach darów od osób prywatnych i instytucji Biblioteka (i Filie) otrzymała 22 
woluminy o wartości 185,00 zł, natomiast skreślone z inwentarza jako zaczytane i 
zniszczone zostały  44 pozycje. 
 
GBP w Świedziebni  oraz Filia w Janowie wzięły udział w akcji społecznej „Czas na 
czytanie. KsiąŜka wzbogaca"  i otrzymały nieodpłatnie we wrześniu 2008 r.  38  
ksiąŜek o wartości  1006,78 zł.  
 
W 2008 roku  GBP prenumerowała i udostępniała czytelnikom  niŜej wymienione 
prenumerowane gazety i czasopisma: 
-  „ Poradnik Bibliotekarza”   
-  „Biblioteka w szkole”  
-  Magazyn Literacki „KsiąŜki”  
-  „Nowości” 
-  „Gazeta Pomorska” 
-  „Wyborcza’’ 
- „Czas Brodnicy” 
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- „śycie Na Gorąco” 
oraz pochodzącą z darów „ Ziemię Michałowską” 
 

- CZYTELNICTWO, UDOSTĘPNIANIE, DZIAŁALNO ŚĆ 
 
Na koniec 2008 w Gminnej Bibliotece Publicznej i Filiach  Bibliotecznych zostało 
zarejestrowanych 905 czytelników, z czego w siedzibie GBP w Świedziebni – 487, w 
Filiach: w Janowie – 199, w Michałkach – 110,  w Zasadach – 109. 
WypoŜyczono do domu łącznie 14409 ksiąŜek, na miejscu udostępniono – 724 
woluminy, a łączna ilość odwiedzin placówek  bibliotecznych po ksiąŜki, gazety i do 
czytelni  to 10484.  Z czytelni internetowej skorzystały  894 osoby. Udzielono 349 
informacji pomocnych przy zdobywaniu wiedzy do napisania referatów, wypracowań, 
prac magisterskich itp. 
 
Biblioteka zorganizowała 3 spotkania autorskie: 
 

-  z  pisarzem Arkadiuszem Niemirskim, kontynuatorem serii  dla dzieci i 
młodzieŜy o przygodach Pana Samochodzika  w dniu  5.05.2008 r. w 
Gimnazjum  w Świedziebni 

-  z pisarzem Kazimierzem Szymeczko, autorem opowiadań i ksiąŜek dla dzieci  
w dniu 12.06.2008r. w Szkole Podstawowej  w Świedziebni. 

- z Małgorzatą Kalicińską, autorką bestsellerowych powieści " Dom nad 
Rozlewiskiem", "Powroty nad Rozlewiskiem" w dniu 31.10.2008r. w sali 
Urzędu Gminy. 
 

Przy GBP w Świedziebni od lutego 2008 działa Dyskusyjny Klub KsiąŜki, liczący 11 
członków. Spotkania DKK odbywają się raz w miesiącu – patronem przedsięwzięcia  
jest Instytut KsiąŜki, a na stronach internetowych partnera - KsiąŜnicy 
Kopernikańskiej w Toruniu znajdują się sprawozdania z pracy  Klubu.  
 
Ponadto przez GBP i Filie zostały zorganizowane : 
- 4 konkursy czytelnicze 
- 6 przedstawień, apeli i pasowań nowych czytelników (Filie w Janowie, Zasadach i 
Michałkach) 
- 15 lekcji bibliotecznych i wycieczek 
 
Inscenizacja baśni „Piękna i Bestia”, przygotowana w Filii Bibliotecznej w Michałkach 
została wystawiona w czasie  VI Festiwalu KsiąŜki Dziecięcej  pod hasłem "Witajcie 
w naszej bajce" - 31.05.2008 r. 
Tradycyjnie GBP w Świedziebni nagrodziła najlepszych czytelników – podczas 
uroczystych apeli kończących rok szkolny,  najaktywniejsi czytelnicy otrzymali  
wartościowe nagrody ksiąŜkowe. 
 

- INSTRUKTAś I DOSKONALENIE PRACOWNIKÓW 
 
Pracownicy Biblioteki uczestniczyli w cyklu nieodpłatnych spotkań instruktaŜowo-
warsztatowych  zorganizowanych przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w 
Brodnicy  na temat zamiany formatu MAK  na MARK 21 (elektroniczne gromadzenie i 
opracowywanie zbiorów). 
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Bibliotekarze uczestniczyli teŜ w szkoleniach  dotyczących pozyskiwania funduszy , 
pisania projektów oraz na temat przepisów prawnych dotyczących bibliotek. 
W czerwcu 2008 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki, po 
przejściu na emeryturę p. Marii Lewandowskiej, obowiązki dyrektora przejęła p. 
Mariola Bejger. 
We wrześniu 2008 roku zostało utworzone nowe stanowisko pracy. 01.09.2008r. 
została zatrudniona na stanowisku  głównego księgowego instytucji kultury p. Renata 
Krzemińska. 
 

- INNE 
 
W związku z wyodrębnieniem GBP w Świedziebni ze struktury Urzędu Gminy w 
Świedziebni, w 2008 roku zostały teŜ opracowane i wdroŜone określone ustawowo  
regulaminy i  instrukcje  regulujące funkcjonowanie biblioteki, jako samodzielnej 
instytucji kultury. 

 
 

 
Pozostała działalność  -  430,39,-zł 
bieŜące wydatki rzeczowe –430,39,-zł 

- 430,39 zł zakup materiałów na:  przegląd „Jasełek i Pastorałek ” i udział w konkursie 
promującym gminę 

 
 
Kultura fizyczna i sport – 25.000 zł 
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu     25.000 zł 
 
-       25.000 zł  udzielona dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego 
 
 
 
 

S P R A W O Z D A N I E 

finansowo – rzeczowe z działalno ści 

Ludowego Zespołu Sportowego w Świedziebni 

za  2008 r. 

P R Z Y C H O D Y 

Środki finansowe pozostałe z roku 2007                1.017,24  zł 

Stan na 01.01.2008 r. 

Dotacja z UG Świedziebnia                         25.000,00 zł 

na działalność statutową 

Wpłaty sponsorów                                                                                        5.600,00 zł 
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Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego                                                     5.000,00 zł

         

Odsetki bankowe i zwrot niewykorzystanej zal.                                             40,70 zł     

          

                            ___________________________________________ 

      Ogółem przychody      36.657,94 zł 

 

R O Z C H O D Y 

- Zakup sprzętu sportowego          552,71zł 

(drabinki do ćwiczeń, piłki) 

- Utrzymanie boiska sportowego                   818,42 zł 

(paliwo do kosiarki, nawozy, farby) 

- Zakup strojów i butów sportowych                 2.269,91zł 

- Puchary i statuetki                      365,01 zł 

- Artykuły spoŜywcze na treningi                                                          1.448,07 zł 

Karty identyfikacyjne, uprawnienia,                         1.287,50 zł 

transfery, Ŝółte kartki 

- Wynagrodzenia trenerów                 6.274,00 zł 

- Delegacje sędziowskie                 4.241,00 zł 

- Podatek dochodowy od wynagrodzeń               1.567,60 zł 

trenerów i sędziów 

- Koszty przewozu zawodników                 6.620,00 zł 

na mecze 

- Koszty telefonu komórkowego                    500,00 zł 

- Koszty badań lekarskich zawodników                   600,00 zł 

- Zakup materiałów opatrunkowych          41,06 zł 

do apteczki 

- Koszty przewozu zawodników na                 1.002,30 zł 

zawody ŜuŜlowe do Torunia 

         Ubezpieczenie zawodników                                                                 1.400,00 zł 

         Składki członkowskie do zw. Piłki noŜnej                                               150,00 zł 

- Zakup pucharów na „Turniej Gmin”                1.000,00 zł 

- Koszty przeprowadzenia „Turnieju Gmin”                                          4.257,30 zl 
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- Opłaty i prowizje bankowe                     243,01 zł 

- Koszty obsługi finans. księgowej                                                          339,00 zł 

      _______________________________________________________ 

  Razem rozchody                                             34.976,89 zł    

 

 Przychody w  2008 r.             36.657,94 zł 

 Rozchody w  2008 r.             34.976,89 zł 

 ___________________________________________________________

_____ 

 Saldo na rachunku na dzień 31 grudnia 2008 r. -    1.681,05 zł 

 
 
Pozostała działalność – 4.527,86 zł 
bieŜące wydatki rzeczowe – 4.527,86 zł 

-    3.122,14 zł nagrody i puchary na zawody sportowe 
-     400,00 zł nagrody na zawody wędkarskie 
-     352,36 zł ogłoszenie w prasie przetargu na realizację zadań w zakresie 

kultury fizycznej i sportu 
-     653,36 zł przewóz druŜyny sportowej na zawody  

 
 
 
 
Szczegółowe wykonanie wydatków z podziałem na działy, rozdziały i 
paragrafy określa załącznik nr 2  do sprawozdania. 
 
 
                                   
Fundusze celowe                          
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska 
 
Gmina  Świedziebnia  gromadzi na  wyodrębnionym rachunku  
bankowym  
środki wpływające z opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska i 
przeznacza je na zadania wpływające na ochronę środowiska 
 
Środki obrotowe na dzień 01.01.08                      8.091,54 zł 
wpływy z opłat                                                       2.209,13 zł                                             
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 Razem przychody                                            10.300,67 zł 
koszty                                                                    7.780,94 zł 
Stan środków obrotowych na 31.12.2008             2.519,73 zł 
Razem koszty                                                    10.300,67 zł 
Wydatki w kwocie7.780,94 zł  to zakup 3 pojemników na szkło kolorowe i 
trzech pojemników na plastik oraz worków na śmieci na „sprzątanie 
świata” 
 
Wykonanie planu dochodów zwi ązanych z realizacja zada ń z 
zakresu administracji rz ądowej zleconych jednostce samorz ądowej   
/za wydane dowody osobiste, zwrot niesłusznie pobranych świadczeń, 
zwrot zaliczek alimentacyjnych/ 
 
Plan dochodów na 2008 rok /za wydane dowody osobiste/   -                 
5.700,00 zł 
Wykonanie w okresie sprawozdawczym  - 19.080,00 zł 
 

Dochody przekazane do budŜetu państwa -  18.126,00 zł 
Dochody naleŜne  j s t  jako dochody własne  - 954,00 -zł 

 
 

Wykonane i odprowadzone dochody do budŜetu państwa ze zwrotu 
zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego od dłuŜników za 
pośrednictwem komornika 3.169,08 zł,            
NaleŜność budŜetu gminy z tego tytułu 3.038,01 zł. 
 

Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowym na dzień 

31.12.2008 rok  

    stan środków na rachunkach bankowych budŜetu  -  1.007.363,94 zł  

tym subwencja oświatowa na styczeń 2009 rok 355.75 

Sprawozdanie 

z przeprowadzonych przetargów w 2008 roku  

I.  Przetarg nieograniczony 

1. Przebudowa dróg gminnych  : 

    - droga w Zasadkach na długości 500 m – szerokości 5,0 m 

    - droga Janowo- Mełno   na długości 1500m – szerokości 5,0 m 

    Technologia : podbudowa kamień łamany , powierzchniowe dwukrotne utrwalenie 

grysami      na emulsji asfaltowej. 

Rozpoczęcie przetargu – 31. 03. 2008 r. , zakończenie  05. maj 2008 roku  
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ZłoŜono dwie oferty: 

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,, MAR-DAR” Marian Tompalski, Makowiec 

53      87-602 Chrostkowo  - cena 614.971,28 zł. 

    Wartość zadania -  614.971,28 zł. 

2. Przedsiębiorstwo Drogowo- Budowlane Sp. z o.o. w Brodnicy ul. Długa 27 

    Wartość zadania  - 750.264,92 zł.  

Wybrano najkorzystniejszą ofertę -  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,, MAR-

DAR” Marian Tompalski, Makowiec 53      87-602 Chrostkowo  - cena 614.971,28 zł. 

    Wartość zadania -  614.971,28 zł. 

II Przetarg nieograniczony  

1. Zakup  zestawu asenizacyjnego : 

    - ciągnika rolniczego 

    - wóz asenizacyjny 

    Efekt ekologiczny dowóz  ścieków z terenu gminy do punktu zbiorczego na 

oczyszczalni     ścieków w Świedziebnia.  

Rozpoczęcie przetargu  4 czerwca 2008 r., zakończenie 27 czerwca 2008 r.  

ZłoŜono trzy oferty:  

1. Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Janusz Borysiak Brodnica ul. Podgórna 65 a 

    Wartość zadania – 191.906,00 zł.  

2. Przedsiębiorstwo ,, ROLMECH” Sp. z  o.o. ul. 19 Stycznia 41B , 09 – 100 Płońsk 

Wartość zadania – 194.468,00 zł. 

3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KalcheM , 87-331  Brzozie 154 

Wartość zadania – 228.140,00 zł. 

Wybrano najkorzystniejsza ofertę  -  Przedsiębiorstwo Obsługi Rolnictwa Janusz 

Borysiak Brodnica ul. Podgórna 65 a 

Wartość zadania – 191.906,00 zł.  

3. Ocieplenie ścian , stropodachu , wymiana stolarki okiennej , re nowacja 

elewacji na        budynku remizy OSP w Świedziebni   

 

rozpoczęcie przetargu 25. 09. 2008 r. , a zakończenie 16. 10. 2008 r. 

ZłoŜono dwie oferty : 

1. Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ,, CONSTANS’ Zakład Ogólnobudowlany w 

Golubiu-      Dobrzyniu, ul. Podmurna 6 ,Właściciel Konstanty Jagielski  -   cena 

144.999,67 zł. 
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2. REJBUD S.C. Anna Kaplarna – Jerzy Kapilarny , ul. Cmentarna 3, 87-300 

Brodnica – cena     152.794,97 zł. 

Wybrano najkorzystniejsza ofertę : 

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ,, CONSTANS’ Zakład Ogólnobudowlany w 

Golubiu- Dobrzyniu, ul. Podmurna 6 ,Właściciel Konstanty Jagielski  -   cena 

144.999,67 zł. 

II. Zapytanie o cen ę   

1. Dostawa opału na rok 2008 – 2009   

1. Składnica Opałowa i Przemysłowa ,, AGROMAX” 

 inŜ. Zbigniew Nowiński , ul. Podgórna 63a, 87-300 Brodnica – wartość  49.000,00 zł. 

2. Składnica Opałowa Szwarc GraŜyna , ul. Dworcowa , 87-300 Brodnica  - wartość        

     49.700,00 zł. 

Wybrano najkorzystniejszą ofertę:  

Składnica Opałowa i Przemysłowa ,, AGROMAX” 

inŜ. Zbigniew Nowiński , ul. Podgórna 63a, 87-300 Brodnica – wartość  49.000,00 zł 

Ogółem wartość  : 1.000.976,95 zł. 

 
Opracowanie: 
Jolanta Rakoczy   
                                           
                                                               Zatwierdził:       Wójt Gminy 
Świedziebnia 18.03.2009 r.                                     /-/ Szymon Zalewski 


