Kowalewo Pomorskie dn. 14.09.2010r.

ZARZĄDZENIE NR 100/2010
BURMISTRZA MIASTA KOWALEWA POM.
Z DNIA 27 SIERPNIA 2010 ROKU.
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo
Pomorskie za I półrocze 2010 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.
Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; Dz. U. Z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 123,
poz.835 oraz Uchwały Nr XXVIII/307/10 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z

dnia16 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu
wykonania

budżetu

gminy

Kowalewo

Pomorskie, informacji o kształtowaniu się

wieloletniej prognozy finansowej oraz określenia

informacji o przebiegu wykonania

planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
zarządzam co następuje:
§1
Przedstawić Radzie Miejskiej na najbliższym posiedzeniu oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Bydgoszczy:
1) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kowalewo Pomorskie za
I półrocze 2010 r., stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2) informację o przebiegu wykonywania planu finansowego Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Kowalewie Pomorskim, stanowiącą

załącznik nr 2 do

niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
Andrzej Grabowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pom.
Nr 100./2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

Roczny plan dochodów po zmianach budżetu dokonanych w okresie I półrocza wynosi
30.359.298 zł, natomiast wydatków 39.247.660 złotych.
Zakładany deficyt wynosi 8.888.362 zł, którego źródłem pokrycia mają być przychody z
zaciągniętych kredytów w kwocie 7.801.901 zł, zaciągniętych pożyczek w kwocie. 650.000zł oraz
wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z
rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 436.461 zł.
Wykonanie dochodów za I półrocze 2010 r. wynosi 15.617.723,85 zł, co stanowi 51,44 % planu.
Wykonanie wydatków za okres I półrocza wynosi 13.688.076,93 zł, co stanowi 34,88%.
Wynik finansowy zamyka się nadwyżką w wysokości 1.929.646,92 zł.
W okresie I półrocza wpłynęła na konto pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 402.600 zł., na budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Kowalewo Pomorskie, Szychowo, Mariany oraz Wielkim Rychnowie. Nie wpłynęły
natomiast kredyty. Spłacono zaciągnięte wcześniej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości
326.619,23 zł , co stanowi 39,89 % planu, który wynosi 818.871 zł. Większa część przypada do
spłaty w okresie II półrocza.
W I półroczu umorzono 30 % kwoty pożyczek zaciągniętych wcześniej w Wojewódzkim
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne w łącznej kwocie
363.125,08 zł.
Wykonanie budżetu za I półrocze przedstawiają tabele 1 - 4

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I
DZIAŁÓW PRZEDSTAWIA TABELA 1.
Poziom realizacji dochodów ogółem za I półrocze nie budzi zastrzeżeń.
Odchylenia w realizacji planu dochodów występują w następujących pozycjach:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”– wykonanie 100,64 %
Tak wysokie wykonanie planu w okresie I półrocza wynika z faktu, że dotacja z budżetu państwa z
przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego dla rolników została przekazana w 100 % .
Realizacja zadania nastąpiła w tym okresie. Wpłynęła kwota w wysokości 342.019,14 zł, z czego
na zwrot podatku akcyzowego dla 370 producentów rolnych wydatkowano 335.312,88 zł oraz
6.706,26 zł poniesiono na wydatki związane z postępowaniem.
Dochody w wysokości 108,48 zł dotyczą odpłatności za wynajem maszyn rolniczych będących w
dyspozycji sołectw.
Na wysokim poziomie w stosunku do planu zostały zrealizowane pozostałe dochody. Głównym
czynnikiem, który wpłynął no poziom wykonania było osiągnięcie ponadplanowych dochodów z

rozliczeń z lat ubiegłych z tytułu partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz odsetek za nieterminowe wpłaty z tego tytułu.
Dział 020 „Leśnictwo”– wykonanie 21,56 %
W dziale tym wpłynęły dochody za dzierżawę obwodów łowieckich, które są przekazywane gminie
przez ościenne Starostwa zgodnie z przepisami ustawy Prawo łowieckie. Na wysokość wpływów
rzutuje cena żyta będąca składnikiem czynszu.
Dział 600 „Transport i łączność” – 2,92 %
W dziale tym wpłynęły środki finansowe w wysokości 22.840,30 zł z tytułu darowizn z
przeznaczeniem na remonty dróg w sołectwach, co stanowi 124,54 % planu.
W dziale tym zaplanowana dotacja w wysokości 133.053 zł zasili budżet w II półroczu z
przeznaczeniem na przebudowę ul. Działkowej i Św. Józefa w Kowalewie Pomorskim ze środków
europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z działania „Infrastruktura
Drogowa”. W II półroczu planowany jest również wpływ środków finansowych w łącznej
wysokości 630.744 zł w formie pomocy finansowej z samorządu województwa. Kwota w
wysokości 230.744 zł stanowić będzie dofinansowanie, o które ubiega się gmina w Zarządzie
Dróg wojewódzkich przeznaczeniem na budowę chodnika z Frydrychowa do Napola . Natomiast
środki finansowe w wysokości 400.000 zł stanowią dofinansowanie infrastruktury komunikacyjnej
poprzez przebudowę drogi Kowalewo Pomorskie – Ostrowite w ramach Funduszu Wsparcia i
pochodzić będą z budżetu samorządy województwa.
Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonanie 35,97 %
Poziom wykonania dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.
Wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości zostały zrealizowane w 87,83
%, co wynika z ustalonych terminów wpłat tych należności.
Wysoki stopień realizacji dochodów – 245,53 % występuje z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności, z uwagi na większą liczbę złożonych wniosków, niż
zakładano i zapłatę na podstawie wydanych decyzji.
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości osiągnięto na poziomie 27,88 %. Większą ilość
nieruchomości planuje się przeznaczyć do sprzedaży w II półroczu.
W dziale tym zaplanowano dotację ze środków Funduszu Dopłat będącego w dyspozycji Banku
Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku socjalnego.
Środki finansowe w wysokości 293.264 zł wpłyną zgodnie z aneksem do umowy w II półroczu.
W ramach pozostałych dochodów z uwagi na duże zainteresowanie zakupem nieruchomości
osiągnięto wyższe wpływy z tytułu wyceny, podziału, kosztów ogłoszeń .
Dział 750 „ Administracja Publiczna” –wykonanie 45,88 %
Dotacje celowe z budżetu państwa wykonane na poziomie 53,85 % wpłynęły na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.
Dochody należne gminie stosownie do wydanych informacji ze zbiorów PESEL w okresie I
półrocza wynoszą 4,62 zł.
Wykonanie pozostałych dochodów w tym dziale jest zróżnicowane.
Na planowaną łączną kwotę w wysokości 190.200 zł wpłynęło 77.180,56 zł z tytułu: odsetek od
lokat zgromadzonych na rachunkach bankowych, odpłatności za prywatne rozmowy telefoniczne ,
prowizji płatnika, rozliczeń z lat ubiegłych, w tym z Powiatowym Urzędem Pracy, otrzymanych
odszkodowań. Na nieco niższy poziom wykonania główny wpływ miały dochody z
oprocentowania środków finansowych od depozytów terminowych, które osiągnięto adekwatnie do
wysokości przejściowo wolnych środków finansowych – roczny plan dochodów wynosi 150.000 zł,
wykonanie w I półroczu – 39.949,29 zł. Uległo również obniżeniu oprocentowanie depozytów

terminowych w stosunku do pierwotnych założeń.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa” – wykonanie 132,79 %.
Na wysoki poziom wykonania wywarło wpływ otrzymanie z budżetu państwa dotacji w
wysokości 9.000 zł na przeprowadzenie na początku drugiego półrocza II tury wyborów
Prezydenckich, stanowiącej na koniec I półrocza ponadplanowe dochody.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – wykonanie 65,03%
W dziale tym uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu darowizn w wysokości 500,00 zł z
przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji, skąd wynika wyższe wykonanie planu .
Osiągnięto natomiast nieco niższe wpływy z tytułu wykonania usług sprzątania w pomieszczeniach
posterunku policji w związku z rozliczeniem podatku VAT i przekazaniem należności do urzędu
skarbowego.
Dział 756 „ Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ” – 51,16%
Wykonanie dochodów w tym dziale nie wykazuje odchyleń, jednak zróżnicowany jest poziom
dochodów według ich pochodzenia.
Osiągnięto wyższy poziom dochodów – w 76,51 % z tytułu podatku od działalności gospodarczej
opłacanego w formie karty podatkowej, stanowiącego udziały należne gminie.
Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osiągnięto w 42,61 % . Zróżnicowana
wysokość wpływów w poszczególnych latach powoduje, iż występują odstępstwa od planu z
powodu trudności w ich oszacowaniu. Dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały
osiągnięte na poziomie 125,39 % w stosunku do planowanych. W tym samym okresie w latach
ubiegłych uzyskano kwoty w wysokościach bardzo zróżnicowanych, stąd trudno oszacować
planowane wpływy.
Opłata za posiadanie psów została osiągnięta w 60,47 % , stosownie do liczby zwierząt
zgłoszonych przez właścicieli.
Wpływy z opłaty targowej wykonano w 38,56 % w stosunku do planu. Można zaobserwować
niższe zainteresowania sprzedażą produktów na targowiskach.
W wysokim stopniu - 110,13 % w stosunku do planu osiągnięto dochody z tytułu opłaty
eksploatacyjnej. Jest to wynikiem zwiększenia ilości wydobytych kopalin.
Realizacja wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu stanowi 97,91 % planu. Wyższe wykonanie tych
dochodów wynika z ustalonych terminów wpłat, przypadających w okresie I półrocza.
Wpływy z innych opłat zrealizowano na poziomie 31,57 %. Są to opłaty za zajęcie pasa drogowego,
opłaty adiacenckie. Na osiągnięty niższy poziom dochodów szczególny wpływ miały należności z
tytułu opłaty adiacenckiej. W okresie I półrocza wpłynęła mniejsza liczba wniosków, niż
spodziewano się będących podstawą naliczenia opłaty adiacenckiej.
Podatek dochodowy od osób fizycznych został zrealizowany w 40,34 %, t.j. na poziomie niższym,
niż zakładało Ministerstwo Finansów w na etapie planowania budżetu.
W podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano dochody w 100,94 %. Dochody z tego tytułu
w poszczególnych latach kształtowały się na zróżnicowanym poziomie, stąd występują trudności w
ich oszacowaniu.
Pozostałe dochody wykonano w 96,25 %. Są to wpływy z tytułu: odsetek od zaległości
podatkowych, opłaty prolongacyjnej zwrot kosztów upomnień.
Na wysoki stopień realizacji dochodów wynika ze wzrostu liczby wysłanych upomnień oraz wzrost
wartości wpłat po terminie wynikających z decyzji podatkowych.

Dział 758 „ Różne rozliczenia” – wykonanie 57,88 %
Wyższe wykonanie dochodów w tym dziale występuje w związku z otrzymaniem w okresie I
półrocza dodatkowej raty części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę
dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników oświaty.
Dział 801 „ Oświata i wychowanie” – wykonanie 56,32 %
Na wyższy stopień wykonania planu dochodów rzutuje dotacja celowa z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 800 zł na konkurs ekologiczny „ Jestem znawcą
przyrody” organizowanym przez Szkołę Podstawową w Kowalewie Pomorskim. Wpłynęła również
dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 5.996 zł, w pełnej wysokości planowanej w ramach
rządowego programu „Radosna szkoła”, z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy
dydaktycznych na plac zabaw w Szkole Podstawowej w Pluskowęsach.
Wyższe wykonanie dochodów – 78,03 % osiągnięto z tytułu dotacji celowej z Gminy Ciechocin
z tytułu refundacji wydatków poniesionych na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie tej gminy,
a uczęszczających do Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.
Zwiększyła się liczba dowożonych uczniów w stosunku do planowanej.
Pozostałe dochody wykonano w 56,18 %. Na wspomniany stopień realizacji wpływ miały przede
wszystkim refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych w roku poprzednim wydatków
na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w placówkach oświatowych na prace
interwencyjne w wysokościach umownych. Osiągnięto także ponadplanowe dochody z tytułu
odsetek naliczonych za nieterminowe wpłaty w wysokości 450,83 zł.
Dział 851 „ Ochrona zdrowia” – wykonanie 0,0 %
W dziale tym planowana dotacja z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania
decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium
dochodowe wpłynie w okresie II półrocza, zgodnie z wnioskiem.
Dział 852 „Pomoc Społeczna ” – wykonanie 53,57 %
Poziom realizacji dochodów w tym dziale jest zróżnicowany .
Wyższy poziom wykonania w pozycji „pozostałe dochody” wynika z wpływu środków
finansowych z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy poniesionych w roku poprzednim
wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej na prace interwencyjne w wysokościach umownych. Na bardzo
wysokim poziomie w stosunku do planu kształtują się dochody z tytułu zwrotu wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
Niższy poziom realizacji wykazują dochody z tytułu świadczonych usług opiekuńczych z uwagi na
zmniejszenie liczby podopiecznych., niż pierwotnie zakładano.
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne zostały wykonane w 64,09 %. Na wysoki poziom
realizacji wpływ miała głównie dotacja otrzymana, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem
wynikającym z wydanych decyzji.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – wykonanie 70,67 %
W dziale tym planowane są dotacje w ramach programu finansowanego z udziałem środków
europejskich przeznaczone na wydatki dotyczące programu operacyjnego „Kapitał Ludzki”
realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dotacje otrzymano zgodnie z
harmonogramem wynikającym z wniosków.
Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – wykonanie 100,00 %
W dziale tym wpłynęła dotacja z budżetu państwa w wysokości 199.163 zł na realizację zadań

własnych gmin. Przekazana dotacja służyć będzie pomocy materialnej dla uczniów.
Dział 900 „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonanie 82,11%
Panowana dotacja w wysokości 15.000 zł dotyczy dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatków na zadrzewianie terenów miasta i gminy i
wpłynie do budżetu w II półroczu.
Na poziom wykonania planu dochodów w tym dziale wpłynęła kwota w wysokości 52.110,99 zł,
co rzutuje głównie na stopień realizacji planu w tym dziale. Dochody pochodzącą z Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z nowelizacją ustaw Prawo
Ochrony Środowiska. Dochody gminy pochodzące z opłat za korzystanie ze środowiska przekazane
w I półroczu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego wynoszą 820,78 zł
- planowano kwotę w wysokości 8.000 zł.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego” – wykonanie 29,30 %
Dochody w tym dziale są zróżnicowane.
Nieco niższe wykonanie – 31,55 % występuje w dochodach uzyskanych z wynajmu świetlic, co
wiąże się z poziomem zapotrzebowania społeczeństwa. W grupie pozostałych dochodów niższa
jest również kwota uzyskana za media związane z wynajmem świetlic wiejskich. Kwotę w
wysokości 1.700 zł otrzymano w formie darowizny na rzecz świetlic, co stanowi 105,83 % planu.
Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”- wykonanie 0,14 %
Poziom dochodów w tym dziale jest zróżnicowany.
Planowana dotacja w łącznej wysokości 1.240.000 zł, wpłynie z Samorządu Województwa w II
półroczu, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, z czego:
− na budowę obiektów sportowo rekreacyjnych – 1.000.000 zł,
− na budowę skate parku – 240.000 zł.
Na okres II półrocza planowany jest wpływ dotacji z Państwowego Funduszu Osób
Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej z udziałem osób
niepełnosprawnych.
Z tytułu darowizn na rzecz kultury fizycznej wpłynęło 1.700 zł, co stanowi 188,89 % planu.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ PRZEDSTAWIA TABELA 2.
Realizacja wydatków w I półroczu przebiega bez przeszkód.
Ogółem w I półroczu zrealizowano wydatki na poziomie 34,88 %. Wydatki bieżące zaplanowano w
kwocie 26.300.238 złotych, a wykonano w I półroczu w wysokości 11.926.800,78 złotych, co
stanowi 45,35 % planu.
Odchylenia w realizacji wydatków bieżących występują w następujących pozycjach:
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
Planowane w rozdziale 01008 środki finansowe dla spółek wodnych w wysokości 18.000 zł będą
przekazane w II półroczu, zgodnie z przyjętymi ustaleniami w zakresie dotowania tych podmiotów.
W rozdziale
01010 w ramach wydatków bieżących zaplanowano 15.000 zł na zakup materiałów do urządzeń
obsługujących infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną oraz kwotę w wysokości 75.000 zł na

usprawnienia infrastruktury na terenach wiejskich.
W okresie I półrocza nie wystąpiły
awarie, stąd nie było potrzeby wydatkowania zaplanowanych środków.
W rozdziale 01095 wykonano wydatki w I półroczu na poziomie 98,60 %, co wynika z przekazania
rolnikom I raty dopłat do paliwa rolniczego, zgodnie z ustawowymi terminami.
Dział 600 „Transport i łączność”
Niskie
wykonanie
planu
wydatków
bieżących
można
zauważyć
rozdziale
60016, które wykonano w stosunku do planu w 33,39 % z uwagi na zaplanowane remonty
dróg gminnych głównie w II półroczu.
W
rozdziale 60095 wykonanie wynosi 39,55 %. Została zakupiona wiata przystankowa za cenę 2.948
zł, którą usytuowano w Elzanowie, a planowano na ten cel wydatki wysokości Zaplanowany
remont wiat przystankowych nastąpi w II półroczu. W tym okresie nastąpi również wydatkowanie
środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne w związku z remontami wiat przystankowych.
Dział 700 „Gospodarka komunalna i mieszkaniowa”
Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 32,54 %. Niższe wykonanie planu wynika z faktu , iż
wydatki przeznaczone na zakup materiałów do remontów i remonty budynków komunalnych w
znacznej części realizowane będą w II półroczu. Wydatki za sporządzenie przez Starostwo
Powiatowe wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów wyniosły 268,95 zł - planowano wydatkować
350 zł. Poza tym w I półroczu nie było konieczności wydatkowania środków finansowych na
wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne.
Dział 710 „Działalność usługowa”
Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w rozdziale 71004 związane z planami zagospodarowania
przestrzennego będą głównie realizowane w II półroczu, stąd wynika ich niska dotychczasowa
realizacja.
Realizacja wydatków w rozdziale 71035 na utrzymanie grobów wojennych nastąpi w II półroczu.

Dział 750 „Administracja publiczna”
W rozdziale 75011 pozostałe wydatki bieżące wykonano na poziomie nieco wyższym głównie z
uwagi na przekazanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości
ustawowej oraz zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia usług w okresie
I półrocza.
Wydatki bieżące w rozdziale 75022 zaplanowane na obsługę Rady Miejskiej zostaną zrealizowane
w większym stopniu w II półroczu.
Realizacja wydatków bieżących w zakresie promocji gminy w rozdziale 75075 została zaplanowana
w większym stopniu w okresie II półrocza.
Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale 75095 zostały zrealizowane w I półroczu w 55,78 %, a
wynika to z opłacenia rocznej prenumeraty czasopism na potrzeby sołectw. Nieco wyższe
wykonanie planu wystąpiło także w zakresie wydatków poniesionych na wynagrodzenia związane
ze zwrotem kosztów podróży wypłacanych przewodniczącym organów wykonawczych w formie
ryczałtu. W okresie I półrocza ustalono wyższe kwoty ryczałtu.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa”
Wydatki w rozdziale 75101 dotyczą zadań zleconych gminie w zakresie aktualizacji spisu
wyborców i poniesione zostaną w II półroczu na potrzeby związane ze stanowiskiem ewidencji
ludności.
Wyższe wykonanie wydatków w rozdziale 75107 przypadło na okres I półrocza na przeprowadzone

w tym czasie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej stosownie do wysokości potrzeb.
Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
Niższe wykonanie planu wydatków bieżących tj. 9,81 % występuje w rozdziale 75405. Zaplanowane
wydatki na poprawę bezpieczeństwa publicznego w większej części zostaną poniesione w II półroczu.

Poziom realizacji wydatków w rozdziale 75412 z tytułu wynagrodzeń i pochodnych za udział w
pożarach członków ochotniczych straży pożarnych został osiągnięty w minimalnym stopniu- 22,89
%, stosownie do udziału w akcjach pożarowych.
Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących w tym rozdziale złożyło się w głównej mierze
planowane remonty sprzętu i obiektów Ochotniczych Straży Pożarnych w II półroczu. Na okres II
półrocza zaplanowano także zakup wyposażenia, umundurowania dla ochotniczych straży
pożarnych, wykonanie badań kierowców oraz płatność składki z tytułu polisy ubezpieczeniowej
obiektów. Wysoki stopień wykonania wystąpił w przypadku energii. W okresie zimowym zużycie
było wyższe do ogrzewania pomieszczeń, niż pobór w analogicznym okresie roku poprzedniego.
75414 z zakresu obrony cywilnej będą realizowane w II półroczu.
Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
Niższe wykonanie planu w rozdziale 75647, w zakresie wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych tj.
w 28,50 %, wynika z wypłaty tych należności w zależności od wysokości podatków zebranych
przez sołtysów. Pozostałe wydatki bieżące zrealizowano w 38,16 %. a wyższy poziom wykonania
przewiduje się w II półroczu.

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”
W rozdziale 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek zrealizowano w
39,17 % W I półroczu zapłata odsetek nastąpiła zgodnie z kartami planowanego rozliczenia,
stanowiącymi załączniki do umów od wcześniej zaciągniętych pożyczek. W okresie II półrocza
wzrośnie kwota wydatków w tym zakresie. Przypadają do spłaty wyższe kwoty odsetek w
porównaniu z I półroczem. W II półroczu zaciągnięty zostanie kredyt z Banku Gospodarstwa
Krajowego i z tego tytułu nastąpi konieczność spłaty odsetek.
Dział 758 „Różne rozliczenia”
Z zaplanowanej w budżecie rezerwy w wysokości 500.000 z części rezerwy celowej wydatkowano
kwotę 187.000 złotych na zwiększenie planu wydatków w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport” z
tytułu dotacji celowej dla Ludowego Klubu Sportowego „Promień” na dofinansowanie zadań z
zakresu kultury fizycznej i sportu.
Dział 801 „Oświata i wychowanie”
W rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 80110 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych
wykonano na nieco niższym poziomie , gdyż przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli w
okresie II półrocza oraz wypłatę nagród jubileuszowych.
W rozdziale 80103 w II półroczu zostaną przekazane wyższe kwoty z tytułu dotacji dla oddziału
przedszkolnego z uwagi na zwiększenie liczby uczniów uczęszczających do klas„0”.
Wyższa realizacja planu wydatków tj. w 62,37 % występuje w rozdziale 80113, a dotyczy
dowozu uczniów do szkół. Poziom realizacji jest adekwatny do ilości miesięcy nauki szkolnej.
Wydatki bieżące w rozdziale 80148 z tytułu wyżywienia uczniów wykonano na poziomie 55,54 %,
na co główny wpływ miała liczba miesięcy korzystania
z wyżywienia przez uczniów.

Dział 851 „Ochrona zdrowia”
W rozdziale 85121 poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.584,10 z, co stanowi 59,20 % plan.
Wydatkowane kwoty dotyczą przejętych zobowiązań po Samodzielnym Publicznym Zakładzie
Opieki Zdrowotnej, które stały się zobowiązaniami gminy, jako podmiotu, który tan zakład
utworzył na podstawie art. 60, ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej ( t.j. Dz.U. z 2007 Nr 14, poz. 89 ze zm.).
Dotację w wysokości 15.000 zł zaplanowaną na zakup karetki dla szpitala powiatowego planuje się
przekazać w II półroczu.
W rozdziale 85153 wydatki bieżące dotyczą zakupu materiałów związanych ze zwalczaniem
narkomanii i zostaną poniesione w okresie II półrocza.
W rozdziale 85154 przekazano w całości dotację dla samorządu województwa na dofinansowanie
Telefonicznego Pogotowia dla Ofiar Przemocy „ Niebieska Linia” w wysokości 568,55 zł, co
stanowi 97,02 % planu. W rozdziale tym na poziomie 42,27 % wykonano wydatki z tytułu
wynagrodzeń i pochodnych. Oszczędności powstały w związku z zatrudnieniem pracowników
świetlicy socjoterapeutycznej z dofinansowaniem z Powiatowego Urzędu Pracy.
W rozdziale 85195 pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydania decyzji świadczeniobiorcom
innych, niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. Realizacja nastąpi w II półroczu.
Dział 852 „.Pomoc społeczna”
W I półroczu w rozdziale 85212 wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w nieco
wyższym stopniu z uwagi na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w obowiązującym
terminie.
W rozdziale 85213 wydatki na wynagrodzenia i pochodne dotyczące składek z tytułu
ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia stosownie do liczby uprawnionych.
W rozdziale 85214 wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 58,76 % planu, w związku z
przekazaniem zasiłków adekwatnie do liczby uprawnionych podopiecznych.
Poniesione w rozdziale 85215 wydatki bieżące dotyczyły wypłaty dodatków mieszkaniowych
wszystkim osobom kwalifikującym się do tej formy pomocy.
W rozdziale 85216 wypłacono świadczenia w formie zasiłków stałych stosownie do wydanych
decyzji. Wydatki pokryto z otrzymanej dotacji. Realizacja stanowi 81,07% planu ustalonego na
podstawie decyzji Wojewody.
W rozdziale 85219 wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych zrealizowano w 41,00 %.
Oszczędności w wydatkach poniesionych na wynagrodzenia i pochodne to wynik długotrwałej
choroby pracowników, którym część świadczeń była wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych. Na nieco niższym poziomie wykonania - tj. 43,62 % kształtują się także pozostałe
wydatki bieżące. Na stopień wykonania rzutuje w głównej mierze planowanie remontów i usług w
II półroczu. Na II półrocze planowany jest także zakup akcesoriów komputerowych oraz artykułów
papierniczych do sprzętu drukarskiego. Niższe wydatki poniesiono również na wysyłkę
korespondencji, gdyż decyzje dla podopiecznych były dostarczane przy okazji przeprowadzania
wywiadów środowiskowych
W rozdziale 85220 zabezpieczono fundusze jako wkład własny w związku z zamiarem ubiegania
się o dofinansowanie utworzenia punktu interwencji kryzysowej. Wydatki zostaną uruchomione w
terminie uzależnionym od uzyskania dofinansowania.
W rozdziale 85295 wykonano wydatki w 57,90 %. Wydatkowana kwota dotyczyła dożywiania
podopiecznych . Wyższe wykonanie w I półroczu wynika z konieczności wydatkowania środków
własnych na dożywianie, które wynikają z wcześniej zawartych umów. Nie otrzymano z budżetu
państwa pełnej kwoty dotacji wynikającej z zapotrzebowania. W rozdziale tym zaplanowano
również wydatki w wysokości 10.720 zł, stanowiące wkład własny, związane z realizacją przez
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Koniec z
biernością”. Wydatki w tym zakresie realizowane będą w II półroczu, zgodnie z planem projektu.
Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”
W rozdziale 85395 „Pozostała działalność” były ponoszone wydatki związane z realizacją projektu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Ogółem wykonanie wynosi 65.189,13 co stanowi 33,12 % planu. W okresie I półrocza wydatki na
wynagrodzenia i pochodne wykonano w 44,03 % w stosunku do planu. Pozostałe wydatki bieżące
wykonano w 23,86 % w stosunku do planu. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków na
wynagrodzenia i pochodne, jak również pozostałych wydatków bieżących zostanie zrealizowana w
II półroczu zgodnie z harmonogramem ustalonym w ramach projektu.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”
W rozdziale 85401 „świetlice szkolne” wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na
poziomie 44,21 %, gdyż w II półroczu przewiduje się podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli
pracujących w świetlicach szkolnych. Na ten okres przypada większa część wydatków.
Pozostałe wydatki bieżące poniesiono w 60,99 %.Na poziom realizacji wpływ miało przekazanie
odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości ustawowej, tj. 75 %.
W rozdziale 85406 „poradnie psychologiczno – pedagogiczne”, niższe wykonanie wydatków na
wynagrodzenia wynika z faktu, iż zatrudniano osobę, otrzymującej niższe uposażenie, niż
pierwotnie zakładano.
Pozostałe wydatki bieżące zamierza się zrealizować w II półroczu do
wysokości planowanej.
W rozdziale 85415 planowane wydatki są przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów i
pochodzą głównie z dotacji z budżetu państwa. Wydatkowanie tych środków nastąpi w II półroczu
na podstawie wystawionych decyzji.
Zwiększone wydatkowanie środków zaplanowanych w rozdziale 85446 na dokształcanie
nauczycieli planuje się w okresie II półrocza.
Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”
W rozdziale 90001 wydatki zaplanowano środki na naprawy związane z urządzeniami
kanalizacyjnymi. Wydatkowano kwotę w wysokości 3.195,67 zł, t.j. do wysokości potrzeb w tym
zakresie. Plan obejmuje również wydatki z tytułu dopłat do odprowadzanych ścieków, których
realizacja nastąpi w okresie II półrocza.
W rozdziale W 90002 wydatkowano środki finansowe na gospodarkę odpadami w wysokości
14,61 % planu. W okresie I półrocza dokonano zakupu zestawów higienicznych na wartość 575,84
zł oraz wykonano usługi związane z selektywną zbiórką odpadów w wysokości 19.303,91 zł – plan
wynosi 120.111,00 zł. Zaplanowaną pozostałą kwotę planuje się wykorzystać w okresie II półrocza
na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz usługi związane z rozszerzeniem
zakresu gospodarki odpadami.
W rozdziale 90003 występuje niższe wykonanie wydatków w okresie I półrocza z tytułu sprzątania
miasta i gminy przez osoby wykonujące prace społeczno – użyteczne w miejsce planowanych
usług.
W rozdziale 90004 zaplanowane wydatki bieżące, jak również z tytułu wynagrodzeń i
pochodnych na utrzymanie zieleni zostały zrealizowane na niższym poziomie z uwagi na
ograniczenie potrzeb w tym zakresie okresie I półrocza. Pozostałe wydatki bieżące zostały
wykonane na poziomie 20,73 %. Wyższą realizację wydatków przewiduje się w II półroczu.
W rozdziale 90015 zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 46,66 %Wyższe

wykonanie nastąpi w okresie II półrocza, w którym planowane są usługi i remonty i konserwację w
zakresie punktów świetlnych na terenie miasta.
Zaplanowane w rozdziale 9020 środki finansowe w wysokości 1.000 zł, wynikające ze
zgromadzonych środków pochodzących z opłaty produktowej nie zostały wydatkowane. Wynika to
z faktu, że kwota w wysokości 748,73 zł wpłynęła do budżetu w miesiącu czerwcu.
Wydatkowanie otrzymanych środków na wskazany cel nastąpi w okresie II półrocza.
Wydatki bieżące w I półroczu w rozdziale 90095, zostały wykonane na poziomie 40,57 %. Wyższy
stopień ich realizacji nastąpi w II półroczu, w którym to okresie planowane jest zagospodarowanie
placu targowego, wykonanie robót w zakresie estetyzacji miasta, wydatki rzeczowe w związku z
ogłoszonymi konkursami. W II półroczu zostanie dokonany odczyt licznika zużytej wody do
fontanny miejskiej oraz zapłata. W miesiącu grudniu zostaną poniesione wydatki, związane z
wykonaniem dekoracji świątecznej na terenie miasta.
Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
W rozdziale 92105 wydatki zostały poniesione na organizację imprez kulturalnych. Pozostałe
wydatki bieżące zostaną w większym stopniu zrealizowane w II półroczu na organizacji dożynek
gminnych. Wykorzystanie zaplanowanej kwoty na wynagrodzenia i pochodne
nastąpi w II
półroczu
w
związku
z
organizacją
dożynek
gminnych.
Zaplanowana dotacja na organizację dożynek powiatowych z udziałem naszej gminy w wysokości
500 zł zostanie przekazana również w okresie II półrocza.
W rozdziale 92109 wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne zostały poniesione zgodnie z
potrzebami związanymi z obsługą świetlic wiejskich.
Pozostałe wydatki bieżące wykonano w
23,96 %. Realizacja rodzajowa wydatków kształtowała się na zróżnicowanym poziomie. Wydatki
zaplanowane na wykonanie remontów świetlic wiejskich zostaną wykonane głównie w okresie II
półrocza. Zakup usług pozostałych w I półroczu kształtował się na wyższym poziomie, zgodnie z
potrzebami. W okresie tym nastąpiło również zwiększone zużycie energii elektrycznej w związku z
wynajmem świetlic. Koszty zużytej energii poniesionej w związku z wynajmem zasiliły dochody
gminy. Niewielką kwotę wydatkowano na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia świetlic.
Płatność raty przypada na okres II półrocza.
Dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury została przekazana zgodnie z potrzebami w
wysokości 262.500 zł, co stanowi 57,92 % planu.
W rozdziale 92116 przekazano dotację dla bibliotek w wysokości 91.000 złotych, co stanowi 58,48
% planu zgodnie z potrzebami.
Dział 926 „ Kultura fizyczna i sport”
W rozdziale 92605 wydatki w wysokości 7.266 zł zostały poniesione na wynagrodzenia i
pochodne dotyczyły wynagrodzeń bezosobowych sędziów oraz obsługi miejskiego boiska
sportowego. Kwotę pozostałych wydatków bieżących zrealizowano w 37,12 %. Stopień
wydatkowania środków finansowych na zaplanowane zadania w I półroczu kształtował się na
zróżnicowanym poziomie. W wyższym stopniu poniesiono nakłady finansowe z tytułu usług.
Wydatki dotyczą usług przewozowych w ramach zadań Gminnego Organizatora Sportu oraz
innych wydatków poniesionych w związku z organizacją imprez sportowych.
Dotacja dla klubu sportowego została przekazana w transzach, zgodnie z umową.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 12.947.422 złotych, a zrealizowano w wysokości
1.761.276,15 złotych, co stanowi 13,6 % planu. Niskie wykonanie wydatków majątkowych jest
związane z wydłużonym cyklem inwestycyjnym, w związku z czym w większości będą
realizowane w II półroczu.
Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych na 30.06.2010 roku

L.p.

Nazwa inwestycji oraz stopień realizacji

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan

Wykonanie

%

1 357 323,00

412 120,00

30,40

412 000,00

30,60

10 481,00

120,00

1,10

4 309 986,00

62 220,00

1,4

- Rozdział 01010-infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
1.

Budowa kanalizacji sanitarnej z
przepompowniami w miejscowości Kowalewo
Pomorskie, Szychowo, Mariany oraz Wielkim
Rychnowie, gmina Kowalewo Pomorskie
Inwestycja kontynuowana z lat poprzednich. Ścieki
odprowadzone zostaną na oczyszczalnię w
Kowalewie Pomorskim.
W okresie I półrocza wykonywano roboty 1 346 842,00
budowlane, których dotyczą poniesione wydatki.
Inwestycja realizowana z udziałem środków
finansowych w formie pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki. Do
końca 2010 r. planuje się zaciągnąć kwotę w
wysokości 65.000 zł.
Wyższe kwoty zostaną wydatkowane w okresie II
półrocza b.r.
- Rozdział 01095-pozostała działalność

2.

Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca
rekreacji i wypoczynku w Wielkim Rychnowie
W I półroczu poniesiono wydatki związane z
zaprojektowaniem.
Realizacja zadania nastąpi w II półroczu b.r.

Dział 600 transport i łączność
- Rozdział 60016-drogi publiczne gminne

1.

Poprawa infrastruktury komunikacyjnej w
gminie Kowalewo Pomorskie poprzez
przebudowę części drogi gminnej Kowalewo
Pom.-Ostrowite
Została opracowana dokumentacja projektowa na
przebudowę drogi gminnej za kwotę brutto
29.280,00 zł. W miesiącu lipcu zostanie wszczęte
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
oraz wybór wykonawcy robót budowlanych.
Realizacja zadania będzie współfinansowana ze
środków
Funduszu
Wsparcia
z
budżetu
Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wys.
400.000,00 zł.
Realizacja zadania i wydatkowanie
planowane jest na II półrocze b.r.

2.

972 000,00

0,00

0,00

35 000,00

0,00

0,00

638 000,00

0,00

0,00

60 000,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

0,00

środków

Przebudowa jezdni i chodnika na Placu Wolności
w Kowalewie Pom. - opracowanie dokumentacji
Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

3.

Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych metodą
wgłębnego bitumowania oraz destruktem
asfaltowym
W miesiącu lipcu zostanie wszczęte postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego oraz wybór
wykonawcy robót budowlanych.
Realizacja nastąpi w II półroczu b.r.

4.

Projekty budowlane na budowę dróg, chodników,
ścieżek rowerowych
Podpisano porozumienie z Zarządem Dróg
Powiatowych w sprawie wspólnej realizacji
chodnika do Bielska. ZDP w Golubiu- Dobrzyniu
przekaże materiał Gmina natomiast opracuje
dokumentację projektową, przeprowadzi procedurę
przetargową i sfinansuje koszty robocizny.
Planowany termin realizacji – II półrocze b.r. na
odcinku od wjazdu do Publicznego Gimnazjum do
bramy ORLIKA 2012.

5.

Przebudowa drogi gminnej Elzanowo-Mariany
Zaplanowane
wydatki
dotyczą
aktualizacji
dokumentów, które będą niezbędne do wniosku o
dofinansowanie inwestycji, o które zamierza ubiegać
się gmina w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
Wykonanie aktualizacji oraz realizacja wydatków
nastąpią w II półroczu b.r.

Przebudowa i budowa dróg na Os.Brodnickim w
Kowalewie Pom.

6.

Drogi w ciągach ulic: Klonowa, Akacjowa,
Jaśminowa, Dębowa, Bukowa, Głogowa i Malinowa,
położone są w granicach administracyjnych miasta
Kowalewa Pomorskiego i przebiegają przez teren
jednorodzinnego
osiedla
mieszkaniowego
z
zabudową rzemieślniczą. Zaplanowano również
budowę nowych dróg osiedlowych na nowo
wydzielonych
działkach
pod
budownictwo
1 037 622,00
mieszkaniowo – usługowe.

0,00

0,00

311 719,00

0,00

0,00

467 288,00

62 220,00

13,30

Planowany termin realizacji lipiec 2010 – listopad
2011.
Planowane koszty robót drogowych oraz projektu
budowlanego wynoszą – 1.720.000,00 PLN.
Gmina podpisała umowę kredytu z BGK Oddział w
Toruniu w wysokości 1.452.000,00 zł.
Realizację I etapu oraz wydatkowanie środków
planuje się na II półrocze.
7.

Przebudowa dróg na Os. Kochanowskiego w
Kowalewie Pom.
Planowana przebudowa dróg o powierzchni 5.123
m2 na osiedlu Kochanowskiego w Kowalewie
Pomorskim ma na celu utwardzenie nawierzchni
ulic: Słowackiego, Broniewskiego,
Prusa i Żeromskiego kostką betonową typu
POLBRUK łącznie z regulacją istniejących studni
kanalizacji sanitarnej i deszczowej i uzupełnieniem
wpustów.
Planowane koszty robót drogowych wynoszą –
596.580,00 zł. Realizację inwestycji planuje się na
lata 2010 - 2011. Gmina podpisała umowę kredytu w
z BGK Oddział w Toruniu w wysokości 436.000,00
zł.
Realizację I etapu oraz wydatkowanie środków
planuje się na II półrocze b.r.

8.

Przebudowa ul. Działkowej i ul. Św. Józefa w
Kowalewie Pomorskim
W
I
półroczu
opracowano
dokumentację
projektowo- kosztorysową, uzyskano pozwolenie na
budowę. W kwietniu b.r. Gmina złożyła wniosek o
dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach
działania 1.1 Infrastruktura Drogowa Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Woj.
KujawskoPomorskiego, trwa weryfikacja wniosku pod

względem merytorycznym i formalnym w Urzędzie
Marszałkowskim w Toruniu.
Rozpoczęcie i wydatkowanie środków finansowych
planuje się na II półrocze i jest uzależnione od
otrzymania dofinansowania.

9.

Zakup używanej koparko – ładowarki
Planuje się dokonanie zakupu sprzętu na potrzeby
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w
Kowalewie Pom. w II półroczu. W tym okresie
nastąpi realizacja wydatków.

155 000,00

0,00

0,00

578 357,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

1 510 542,00

377 350,75

25,00

377350,75

25,80

- Rozdział 60095 – pozostała działalność
10.

Budowa chodnika z Frydrychowa do Napola
Chodnik o długości 3.255 mb i powierzchni
4.765m2. W 2009 r. opracowana została
dokumentacja projektowa oraz wydana decyzja o
pozwoleniu na budowę.
W I półroczu w wykonawcą robót podpisano
umowę. Zawarto także umowę dotyczącą pełnienia
nadzoru inwestorskiego.Gmina ubiega się o
dofinansowanie zadania w Zarządzie Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy w kwocie 230.744,00
zł.
Planowany termin zakończenia zadania – 30
sierpień 2010 r., po czym nastąpi realizacja
wydatków.

11.

Budowa ścieżki rowerowej w Sierakowie
W m-cu wrześniu zostanie ogłoszony przetarg na
opracowanie dokumentacji.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

- Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami
1.

Budowa budynku socjalnego
Inwestycja kontynuowana z lat poprzednich.
Gmina podpisała umowę z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego o dofinansowanie zadania w wysokości
20% kosztów budowy co stanowi kwotę –
293 264,00 zł.

1 460 542,00

Termin zakończenia – 30.09.2010 r.
Płatności końcowe nastąpią w II kwartale b. r.

2.

Wykup gruntów na zadania własne gminy
Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana w
przypadku wystąpienia potrzeby wykupu gruntów.

Dział 720 Informatyka
1.

50 000,00

0,00

0,00

58 500,00

0,00

0,00

58 500,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

15 000,00

0,00

0,00

1 324 387,00

0,00

0,00

164 000,00

0,00

0,00

Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów I-III
szkół podstawowych województwa kujawsko –
pomorskiego
Planowana kwota stanowi wkład własny. Zgodnie z
podpisanym
porozumieniem
zakup
będzie
dofinansowany z samorządu województwa w
wysokości 75 % wartości przedsięwzięcia
określonego na kwotę 234.000 zł.
Sfinalizowanie zakupu oraz wydatkowanie środków
planowane jest na II półrocze b. r.

Dział 851 Ochrona zdrowia
- Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
1.

Dofinansowanie zakupu karetki przez Szpital
Powiatowy w Golubiu-Dobrzyniu
Zakup karetki planowany jest w II półroczu.
tym okresie nastąpi przekazanie środków
finansowych.

W

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdział 90002 – gospodarka odpadami
1.

Prowadzenie selektywnej zbiórki szkła i tworzyw
sztucznych na terenach wiejskich-zakup prasy
hydraulicznej oraz 70 sztuk kontenerów do
selektywnej zbiórki odpadów
W okresie I półrocza zostały zawarte umowy.
Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu br. Na
realizację w/w zadania Gmina Kowalewo Pomorskie
otrzyma wsparcie finansowe określone na 75 %
kosztów zadania z Europejskiego Funduszu Rolnego
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu b.r.

-

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

2.

Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu
solarnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na
terenie gminy Kowalewo Pom.
W II półroczu podpisano umowy na wykonawstwo
robót związanych z budową systemu oświetlenia
zewnętrznego typu solarnego. . Zakończenie robót
budowlanych I etapu, obejmującego budowę 9
punktów świetlnych wzdłuż ul. Sienkiewicza w
Kowalewie Pomorskim oraz 32 punktów świetlnych
wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego z Kowalewa
Pomorskiego do Sierakowa nastąpi do 30 sierpnia
2010 r. Na realizację w/w zadania Gmina Kowalewo
Pomorskie otrzyma pomoc finansową w wysokości
75 % kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego
Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

790 750,00

0,00

0,00

344 637,00

0,00

0,00

25 000,00

0,00

0,00

1 013 800,00

79 111,44

7,80

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.
3.

Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu
solarnego wzdłuż ul.Działkowej i Św.Józefa w
Kowalewie Pom.
W miesiącu czerwcu b.r. Gmina złożyła wniosek,
którego realizacja planowana jest w ramach
działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i
ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013”. Trwa jego
weryfikacja
wniosków
pod
względem
merytorycznym i formalnym.
Zadanie będzie realizowane w II półroczu b.r. w
przypadku otrzymania dofinansowania. W tym
okresie planuje się uruchomienie wydatków.
- Rozdział 900095- pozostała działalność

4.

Modernizacja placu rekreacyjnego na Os. Jana
Kochanowskiego
W okresie I półrocza zostały rozpoczęte prace
modernizacyjne, których termin zakończenia
przypada na II półrocze.
Realizacja zaplanowanych wydatków nastąpi w II
półroczu b.r.

Dział
921
narodowego

Kultura

i

ochrona

dziedzictwa

- 92109 - domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1.

Budowa świetlicy wiejskiej w Lipienicy
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego Departament Polityki Regionalnej
Wydział
Zarządzania
Programami
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 planuje w
ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi”
uruchomić konkurs w 2010 r.
Gmina Kowalewo Pomorskie planuje złożyć
wniosek pn.: „Przebudowa i rozbudowa istniejącej
świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną
w Lipienicy”. W ubiegłym roku opracowana została
dokumentacja projektowa, w ramach której planuje
się: przebudowę i rozbudowę istniejącej świetlicy
wiejskiej.

50 000,00

0,00

0,00

543 000,00

78 111,44

14,40

400 000,00

0,00

0,00

20 800,00

1 000,00

4,80

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji
przetargowej na realizację zadania.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b.r.
2.

Budowa świetlicy wiejskiej w Pruskiej Łące
W 2008 r. Gmina Kowalewo Pomorskie opracowała
dokumentację projektową na budowę świetlicy
wiejskiej Pruskiej Łące. W 2009 r., podpisano
umowę o przyznanie pomocy w ramach Działania
„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007 - 2013 na wybudowanie świetlicy wiejskiej
wraz z zagospodarowaniem terenu. W I półroczu po
przetargu podpisano z wybranym wykonawcą
umowę. Termin zakończenia budowy – 15.10.2010r.
Wydatkowanie środków w wyższym stopniu nastąpi
w II półroczu b.r.

3.

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach
Chełmonie, Chełmoniec, Pluskowęsy
W I półroczu została podpisana umowa o
dofinansowanie realizacji przedmiotowego zadania.
Udział dofinansowania stanowi 53 % kosztów
przedsięzięcia.z ramienia LGD „Dolina Drwęcy” w
ramach
działania
4.1/413
WDRAŻANIE
LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z
wykonawca wyłonionym w drodze przetargu
podpisano umowę - wykonania zadania 15.10.2010 r.
W I półroczu rozpoczęto roboty.
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

4.

Rozwiązanie sposobu ogrzewania w budynku

świetlicy Mariany
W I półroczu dokonano wyboru wykonawcy, z
którym podpisano umowę.
Termin realizacji zadania do 31 sierpnia 2010 r.
Zakończenie zadania i realizacja pozostałych
zaplanowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

3 357 884,00

830 473,96

24,70

830 473,96

32,30

0,00

0,00

- Rozdział 92601 – obiekty sportowe
1.

Budowa obiektów sportowo – rekreacyjnych w
Kowalewie Pom.
Jest to II etap realizacji przedsięwzięcia – z
terminem realizacji w latach 2009 - 2011.Obejmuje
budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej
wraz z bieżnią, budynku socjalnego, trybun i
infrastruktury towarzyszącej. Roboty budowlane w
toku. Gmina zawarła umowę w dniu 30 czerwca
2 570 000,00
2010 r., z Województwem Kujawsko- Pomorskim o
dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach
dotacji z Funduszu dla miast do 5 tys. mieszkańców
na realizację projektów w zakresie rewitalizacji w
kwocie 240.000,00 zł.
Zakończenie zaplanowanego etapu realizacji
inwestycji i wydatkowanie pozostałych środków
finansowych nastąpi w II półroczu.

2.

Budowa skate park w Kowalewie Pomorskim
W I półroczu ogłoszono przetarg na wybór
wykonawcy, który zostanie rozstrzygnięty w m-cu
sierpniu. Gmina uzyskała dofinansowanie z budżetu
Samorządu Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego w
wysokości 240.000 zł.

787 884,00

Zakładany koszt budowy zgodnie z kosztorysem
ofertowym- 787 884 zł.
Realizacja inwestycji I wydatkowanie środków
nastąpi w II półroczu.
Razem

12 947 422,00 1 761 276,15 13,60

PLAN I WYKONANIE BUDŻETU PRZEDSTAWIA TABELA 3
W budżecie na 2010 r. po z zmianach zaplanowano deficyt w wysokości 8.888.362 zł.

WI

półroczu osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1.929.646,92 zł.
Korzystny wynik jest efektem
niższej realizacji wydatków w okresie I półrocza. Dotyczy to głównie wydatków na zadania
inwestycyjne, które realizowane będą w II półroczu.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ
ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJA RZĄDOWEJ PRZEDSTAWIA TABELA 4.
Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”
W rozdziale 01095 wpłynęła dotacja w kwocie 342.019,14 zł z przeznaczeniem na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych z województwa kujawsko-pomorskiego oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Na zwrot części podatku
akcyzowego wydatkowano 335.312,88 zł. Kwotę tą przekazano, na podstawie wydanych decyzji,
353 producentom rolnym. Koszty postępowania poniesione przez gminę wyniosły 6.706,26 zł.
Dział 750 „Administracja publiczna
W rozdziale 75011 otrzymaliśmy dotację w kwocie 68.064,00 zł. Z dotacji wydatkowano środki na
wynagrodzenia i pochodne w kwocie 56.152,00 zł. Kwotę 2.560,80 zł przekazano z tytułu odpisu
na ZFŚS oraz 3.080,00 zł na wydatki rzeczowe. Ogółem na administrację zleconą wydatkowano
110.279,05 zł. Różnicę w kwocie 48.486,25 zł sfinansowano z dochodów własnych.
Dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa”
W rozdziale 75101 w I półroczu wpłynęła dotacja w wysokości 929,00 zł na aktualizację spisu
wyborców. Wydatki w tym rozdziale zostaną poniesione w II półroczu na zakup wyposażenia i
drobnego sprzętu komputerowego.
W rozdziale 75107 otrzymaliśmy dotację w kwocie 31.775,00 zł na przeprowadzenie wyborów
Prezydenta RP. W I półroczu wydatkowano 12.885,49 zł na diety dla komisji wyborczych za I turę
wyborów, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, remonty lokali oraz wydatki rzeczowe.
Pozostałe wydatki zostaną poniesione w m-cu lipcu w związku z obsługą II tury wyborów.
Dział 851 „Ochrona zdrowia”
W rozdziale 85195 planujemy dotację oraz wydatki w kwocie 200,00 zł na pokrycie kosztów
związanych z wydaniem przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż
ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. Wpływ dotacji oraz wydatki nastąpią w II półroczu.
Dział 852 „Pomoc Społeczna”
W rozdziale 85212 wpłynęła dotacja w kwocie 1.957.102,00 zł. Ze środków tych wypłacano dla
929 rodzin następujące świadczenia na sumę 1.866.276.46 zł:
2.
−

1. Zasiłki rodzinne – 702.294,00 zł
Dodatki do zasiłków rodzinnych – 423.250,71 zł, w tym z tytułu:
urodzenia dziecka – 28.000,00 zł
−
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 103.280,71
zł
− samotnego wychowywania dziecka – 60.290,00 zł

3.
4.

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 47.8000,00zł
podjęcia przez dziecko nauki – 66.760,00 zł
-wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 117.120,00zł.
Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze – 465.943,00 zł.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 59.000,00 zł.

5.

Fundusz alimentacyjny – 215.788,75 zł.

−
−
−

Ponadto składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe – 29.667,29 zł oraz wydatki na
wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących świadczenia rodzinne – (4 etaty) oraz
wydatki rzeczowe – 61.158,25 zł.
W rozdziale 85213 otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.263,00 zł. Wydatkowano kwotę 3.301,42
zł na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego dotyczących 12 osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne.

Wykonanie budżetu przebiega bez zakłóceń, zachowana została płynność
finansowa. Wydatki są realizowane w sposób oszczędny, z zachowaniem przepisów
ustawy ”Prawo zamówień publicznych” Wydatki inwestycyjne będą realizowane
głównie w II półroczu, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań inwestycyjnych.
Kontrolowane są również dochody. Zaległości podatkowe na bieżąco poddawane są
egzekucji. Sprawy zaległych należności wynikające z umów cywilnoprawnych
kierowane są na drogę postępowania sądowego .

TABELA 1
Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł i działów
Dział
010

020

344 780,00

346 985,09

100,64%

342 020,00

342 019,14

100,00%

360,00
2 400,00

108,48
4 857,47

30,13%
202,39%

Leśnictwo

2 500,00

538,88

21,56%

2 500,00

538,88

21,56%

782 137,00

22 840,30

2,92%

18 340,00

22 840,30

124,54%

133 053,00

0,00

0,00%

630 744,00

0,00

0,00%

1 562 577,00

562 116,67

35,97%

100 000,00

87 830,27

87,83%

726 650,00

331 986,91

45,69%

3 800,00
426 863,00
293 264,00
12 000,00

9 330,07
119 020,30
0,00
13 949,12

245,53%
27,88%
0,00%
116,24%

1 000,00

500,00

50,00%

1 000,00

500,00

50,00%

Transport i łączność
Wpływy z darowizn
Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej
między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych

700

Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie
nieruchomości
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
wieczystego użytkowania w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości
Dotacje z funduszy celowych
Pozostałe dochody

710

Działalność usługowa
Dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane
na podstawie porozumień

750 Administracja publiczna

316 600,00

145 249,18

45,88%

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

126 400,00

68 064,00

53,85%

Pozostałe dochody

190 200,00

77 180,56

40,58%

0,00

4,62

24 628,00

32 704,00

132,79%

24 628,00

32 704,00

132,79%

2 600,00

1 690,78

65,03%

200,00
2 400,00

700,00
990,78

350,00%
41,28%

Dochody j.s.t.z wiązane z realizacją zadań
zleconych

751 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

754

%

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Pozostałe dochody

Rolnictwo

Wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich

600

Dochody
wykonane

Plan

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Wpływy z darowizn
Pozostałe dochody

756 Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem

7 445 208,00

3 808 740,45

51,16%

Podatek od działalności gospodarczej opłacany w
formie karty podatkowej
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportu
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Rekompensaty utraconych dochodów
Podatek od spadków i darowizn
Opłata za posiadanie psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty
eksploatacyjnej
opłat za
zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Wpływy z innych opłat
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
Pozostałe dochody

6 000,00
3 230 000,00
841 000,00
14 580,00
143 400,00
200 000,00
52 826,00
40 000,00
860,00
10 000,00
42 000,00
32 000,00
115 000,00
25 700,00
2 600 842,00
50 000,00
41 000,00

4 590,62
1 784 624,82
450 068,68
7 562,18
79 654,36
85 211,03
25 840,00
50 155,20
520,00
3 855,50
21 677,05
35 241,68
112 598,91
8 113,97
1 049 094,00
50 471,96
39 460,49

76,51%
55,25%
53,52%
51,87%
55,55%
42,61%
48,92%
125,39%
60,47%
38,56%
51,61%
110,13%
97,91%
31,57%
40,34%
100,94%
96,25%

13 248 219,00

7 667 870,00

57,88%

9 045 943,00
4 069 145,00
133 131,00

5 566 736,00
2 034 570,00
66 564,00

61,54%
50,00%
50,00%

278 267,00

156 715,04

56,32%

57 729,00
1 300,00
5 996,00

29 680,31
800,00
5 996,00

51,41%
61,54%
100,00%

2 000,00
211 242,00

1 560,60
118 678,13

78,03%
56,18%

200,00

0,00

0,00%

200,00

0,00

0,00%

4 579 466,00

2 453 172,18

53,57%

Pozostałe dochody
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne

61 276,00
3 820 350,00
697 840,00

44 577,18
1 961 365,00
447 230,00

72,75%
51,34%
64,09%

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej

196 822,00

139 093,00

70,67%

196 822,00

139 093,00

70,67%

199 163,00

199 163,00

100,00%

199 163,00

199 163,00

100,00%

758

Różne rozliczenia
Subwencja oświatowa
Subwencja wyrównawcza
Subwencja równoważąca

801

Oświata i wychowanie
Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Dotacje z funduszy celowych
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
Pozostałe dochody

851

Ochrona zdrowia
Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

852 Pomoc społeczna

Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków europejskich

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacje z budżetu państwa na zadania własne

900 Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Dotacje z funduszy celowych
Pozostałe dochody

921 Kultura i ochrona dziedzictwa
kulturowego

76 111,00

62 496,91

82,11%

15 000,00
61 111,00

0,00
62 496,91

0,00%
102,27%

55 120,00

16 148,37

29,30%

Wpływy z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Wpływy z darowizn
Pozostałe dochody

31 920,00
1 200,00
22 000,00

10 069,71
1 270,00
4 808,66

31,55%
105,83%
21,86%

Kultura fizyczna i sport

1 243 900,00

1 700,00

0,14%

1 240 000,00
3 000,00
900,00

0,00
0,00
1 700,00

0,00%
0,00%
188,89%

30 359 298,00 15 617 723,85

51,44%

926
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej
między j.s.t. na realizację zadań inwestycyjnych
Dotacje z funduszy celowych
Wpływy z darowizn

Razem

TABELA 2
Plan i wykonanie wydatków w działach i rozdzialach klasyfikacji budżetowej
Plan
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01008 Melioracje wodne
Dotacje
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Rozdział 01030 Izby rolnicze
Wydatki bieżące
Rozdział 01095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Rozdział 60095 Pozostała działalność
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżące
Rozdział 71035 Cmentarze
Wydatki bieżące

DZIAŁ 720 INFORMATYKA
Wydatki inwestycyjne

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki bieżące
Rozdział 75023 Administracja publiczna
Wynagrodzenia i pochodne

Wydatki
wykonane

%

1 829 203,00

763 148,14

41,72

18 000,00
18 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 436 842,00
90 000,00
1 346 842,00
17 000,00
17 000,00

412 000,00
0,00
412 000,00
9 009,00
9 009,00

28,67
0,00
30,59
52,99
52,99

357 361,00
346 880,00

342 139,14
342 019,14

95,74
98,60

10 481,00

120,00

1,14

5 294 428,00

391 326,06

7,39

4 658 418,00
976 789,00
3 681 629,00
636 010,00
200,00
7 453,00
628 357,00

388 378,06
326 158,06
62 220,00
2 948,00
0,00
2 948,00
0,00

8,34
33,39
1,69
0,46
0,00
39,55
0,00

2 288 492,00

630 473,69

27,55

2 288 492,00
777 950,00
1 510 542,00

630 473,69
253 122,94
377 350,75

27,55
32,54
24,98

251 300,00

16 491,84

6,56

250 000,00
250 000,00
1 300,00
1 300,00

16 491,84
16 491,84
0,00
0,00

6,60
6,60
0,00
0,00

58 500,00

0,00

0,00

58 500,00

0,00

0,00

2 749 659,00

1 396 066,97

50,77

229 496,00
213 300,00
16 196,00

110 279,05
100 257,00
10 022,05

48,05
47,00
61,88

97 521,00
97 521,00

32 613,51
32 613,51

33,44
33,44

2 338 216,00
1 793 708,00

1 209 075,64
952 596,51

51,71
53,11

544 508,00

256 479,13

47,10

23 500,00
23 500,00
60 926,00
52 600,00
8 326,00

10 276,27
10 276,27
33 822,50
29 177,95
4 644,55

43,73
43,73
55,51
55,47
55,78

24 628,00

12 885,49

52,32

1 853,00
1 853,00

0,00
0,00

0,00
0,00

22 775,00
2 912,00
19 863,00

12 885,49
1 308,43
11 577,06

56,58
44,93
58,28

180 242,00

50 798,81

28,18

16 000,00
16 000,00
159 046,00
24 000,00
135 046,00
5 196,00
404,00
4 792,00

1 569,49
1 569,49
49 229,32
5 492,40
43 736,92
0,00
0,00
0,00

9,81
9,81
30,95
22,89
32,39
0,00
0,00
0,00

59 014,00

19 301,07

32,71

59 014,00
33 330,00
25 684,00

19 301,07
9 498,93
9 802,14

32,71
28,50
38,16

117 000,00

45 826,16

39,17

117 000,00
117 000,00

45 826,16
45 826,16

39,17
39,17

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

313 000,00

0,00

0,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy

313 000,00

0,00

0,00

313 000,00

0,00

0,00

11 263 337,00

5 188 742,55

46,07

6 088 220,00
4 809 757,00
1 147 841,00

2 793 726,00
2 122 720,98
606 949,02

45,89
44,13
52,88

Wydatki bieżące
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki bieżące
Rozdział 75095 Pozostała działalność
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władz
państwowej i ochrony prawa
Wydatki bieżące
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Wydatki bieżące
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Wynagrodzenia i pochodne
Wydatki bieżące

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i
nieopodatkowanych należności budżetowych
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki na obsługę długu

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące

Dotacje
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Dotacje
Rozdział 80104 Przedszkola
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 80110 Gimnazja
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki bieżące
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki bieżące
Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Wydatki bieżące

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Wydatki bieżące
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Dotacje
Rozdział 85195 Pozostała działalność
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
Wydatki bieżące
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz
za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Wynagrodzenia i pochodne
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Wydatki bieżące
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bieżące
Rozdział 85216 Zasiłki stałe
Wydatki bieżące

130 622,00

64 056,00

49,04

425 460,00
341 374,00
47 618,00
36 468,00
812 960,00
637 127,00
175 833,00
3 567 621,00
2 909 795,00
657 826,00
303 000,00
303 000,00
58 940,00
58 940,00
7 136,00
7 136,00

193 684,60
156 000,22
23 648,38
14 036,00
357 614,18
268 605,57
89 008,61
1 623 068,94
1 262 541,77
360 527,17
188 978,79
188 978,79
27 706,49
27 706,49
3 963,55
3 963,55

45,52
45,70
49,66
38,49
43,99
42,16
50,62
45,49
43,39
54,81
62,37
62,37
47,01
47,01
55,54
55,54

152 576,00

57 793,65

37,88

17 676,00
2 676,00
15 000,00
300,00
300,00
134 400,00
83 468,00
50 346,00
586,00
200,00
167,00
33,00

1 584,10
1 584,10
0,00
0,00
0,00
56 209,55
35 278,37
20 362,63
568,55
0,00
0,00
0,00

8,96
59,20
0,00
0,00
0,00
41,82
42,27
40,45
97,02
0,00
0,00
0,00

6 006 799,00

3 119 243,90

51,93

136 761,00
136 761,00

67 479,56
67 479,56

49,34
49,34

3 815 708,00
153 898,00
3 661 810,00

1 968 854,34
91 590,88
1 877 263,46

51,60
59,51
51,27

19 500,00
19 500,00

10 817,59
10 817,59

55,47
55,47

406 307,00
406 307,00
265 000,00
265 000,00
109 000,00
109 000,00

238 726,60
238 726,60
151 631,72
151 631,72
88 369,93
88 369,93

58,76
58,76
57,22
57,22
81,07
81,07

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego
poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej
Wydatki bieżące
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wynagrodzenia i pochodne
Rozdział 85295 Pozostała działalność
Wydatki bieżące

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 Świetlice szkolne
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno –
pedagogiczne
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki bieżące
Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki bieżące

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wydatki bieżące
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bieżące
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat produktowych
Wydatki bieżące
Rozdział 90095 Pozostała działalność
Wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne

794 415,00
677 267,00
117 148,00

328 766,34
277 671,30
51 095,04

41,38
41,00
43,62

2 000,00
2 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 314,00
4 314,00
453 794,00
453 794,00

1 856,83
1 856,83
262 740,99
262 740,99

43,04
43,04
57,90
57,90

196 822,00

65 189,13

33,12

196 822,00
90 386,00
106 436,00

65 189,13
39 797,82
25 391,31

33,12
44,03
23,86

571 855,00

146 427,29

25,61

135 238,00
123 924,00
11 314,00

61 689,28
54 788,89
6 900,39

45,62
44,21
60,99

179 504,00
157 878,00
21 626,00
254 876,00
254 876,00
2 237,00
2 237,00

69 458,91
60 959,75
8 499,16
14 979,10
14 979,10
300,00
300,00

38,69
38,61
39,30
5,88
5,88
13,41
13,41

2 472 773,00

356 086,54

14,40

40 000,00
40 000,00

3 195,67
3 195,67

7,99
7,99

300 111,00
136 111,00
164 000,00
183 650,00
183 650,00
281 615,00
2 400,00
279 215,00
1 525 387,00
390 000,00
1 135 387,00

19 879,75
19 879,75
0,00
45 729,09
45 729,09
58 228,18
355,00
57 873,18
181 987,56
181 987,56
0,00

6,62
14,61
0,00
24,90
24,90
20,68
14,79
20,73
11,93
46,66
0,00

1 000,00
1 000,00
141 010,00
116 010,00
25 000,00

0,00
0,00
47 066,29
47 066,29
0,00

0,00
0,00
33,38
40,57
0,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Dotacje
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Wydatki inwestycyjne
Dotacje
Rozdział 92116 Biblioteki
Dotacje

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Wynagrodzenia i pochodne
Pozostałe wydatki bieżące
Dotacje

RAZEM

1 748 933,00

460 070,72

26,31

21 676,00
1 600,00
19 571,00
505,00
1 571 657,00
1 300,00
103 357,00
1 013 800,00
453 200,00
155 600,00
155 600,00

2 009,36
0,00
2 009,36
0,00
367 061,36
683,11
24 766,81
79 111,44
262 500,00
91 000,00
91 000,00

9,27
0,00
10,27
0,00
23,36
52,55
23,96
7,80
57,92
58,48
58,48

3 669 099,00

968 204,92

26,39

3 357 884,00
3 357 884,00

830 473,96
830 473,96

24,73
24,73

311 215,00
18 717,00
105 498,00
187 000,00

137 730,96
7 266,00
39 164,96
91 300,00

44,26
38,82
37,12
48,82

39 247 660,00

13 688 076,93

34,88

Tabela 3
Wynik budżetu
Nazwa

Plan wyniku budżetu
w zł
1

Deficyt/Nadwyżka (- )

2
8.888.362

Wykonanie wyniku
budżetu
w zł
3
(+) 1.929.646,92

TABELA 4
Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej
Plan
Dochody

Wykonanie

%

4 313 598,00

2 404 152,14

55,7

342 020,00

342 019,14

100,0

342 020,00

342 019,14

100,0

126 400,00

68 064,00

53,8

126 400,00

68 064,00

53,8

24 628,00

32 704,00

132,8

- Rozdział 75101

1 853,00

929,00

50,1

- Rozdział 75107

22 775,00

31 775,00

139,5

200,00

0,00

0,0

200,00

0,00

0,0

3 820 350,00

1 961 365,00

51,3

- Rozdział 85212

3 815 000,00

1 957 102,00

51,3

- Rozdział 85213

5 350,00

4 263,00

79,7

4 313 598,00

2 377 100,85

55,1

342 020,00

342 019,14

100,0

342 020,00

342 019,14

100,0

126 400,00

61 792,80

48,9

126 400,00

61 792,80

48,9

24 628,00

12 885,49

52,3

- Rozdział 75101

1 853,00

0,00

0,0

- Rozdział 75107

22 775,00

12 885,49

56,6

200,00

0,00

0,0

200,00

0,00

0,0

3 820 350,00

1 960 403,42

51,3

- Rozdział 85212

3 815 000,00

1 957 102,00

51,3

- Rozdział 85213

5 350,00

3 301,42

61,7

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- Rozdział 01095
Dział 750 Administracja publiczna
- Rozdział 75011
Dział 751 Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej

Dział 851 Ochrona zdrowia
- Rozdział 85195
Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
- Rozdział 01095
Dział 750 Administracja publiczna
- Rozdział 75011
Dział 751 Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej

Dział 851 Ochrona zdrowia
- Rozdział 85195
Dział 852 Pomoc społeczna

Załącznik Nr 2 do zarządzenia
Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie
Nr 100/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury
im. Władysława Stanisława Reymonta
Plac Wolności 13
87-410 Kowalewo Pomorskie
Urząd Miejski
Plac Wolności 1
w Kowalewie Pom.

Ldz: 215/BŻ/2010
z dnia 09.07.2010 r.

Dotyczy: Informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury im. Władysława Stanisława Reymonta w Kowalewie
Pomorskim w załączeniu przekazuje „Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku”
w zakresie działalności M-GOK w skład którego wchodzi Dom Kultury i Biblioteka Publiczna,
sporządzoną zgodnie z wymogami zawartymi w art. 30 i art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych ( Dz. U. z dnia 24 września 2009 r.)

Księgowa
/-/ Barbara Żuławska

Z upoważnienia DYREKTORA
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Kowalewie Pomorskim
/-/ Monika Ciechanowska

Załączniki:
- Informacja IK za I półrocze 2010 – Dom Kultury:
- forma tabelaryczna
- forma opisowa,
- Informacja IK za I półrocze 2010 – Biblioteka Publiczna:
- forma tabelaryczna
- forma opisowa.

Ż.K.

