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Wydatki
Struktura wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2008 roku w działach klasyfikacji budżetowej

Dział 
klasyfikacji budżetowej

Plan po 
zmianach w zł

Wykonanie             
w zł

Struktura 
wykonania  

w %
010    
Rolnictwo i łowiectwo

501.061,00 196.041,30 0,79

020 
Leśnictwo

20.000,00 0,00 0,00

600
Transport i łączność

6.505.222,00 470.142,11 1,90

700
Gospodarka mieszkaniowa

2.763.789,00 807.078,34 3,27

710
Działalność usługowa

262.620,00 12.913,90 0,05

750
Administracja publiczna

5.647.732,00 2.570.439,94 10,41

751 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

3.496,00 964,03 0,01

754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa

769.020,00 165.865,08 0,67

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

94.419,00 40.661,67 0,16

757
Obsługa długu publicznego

425.000,00 290.325,32 1,18

758
Różne rozliczenia

1.104.582,00 0,00 0,00

801
Oświata i wychowanie

22.085.026,00 10.420.860,30 42,18

851
Ochrona zdrowia

161.416,00 46.833,33 0,19

852
Pomoc społeczna

11.827.098,00 5.569.120,88 22,54

853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

10.704,00 0,00 0,00

854
Edukacyjna opieka wychowawcza

1.472.078,00 722.038,22 2,92

900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.144.139,00 1.961.332,49 7,94

921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.181.238,00 1.131.561,60 4,58

926
Kultura fizyczna i sport

1.906.290,00 297.921,69 1,21

razem 62.884.930,00 24.704.100,20 100,00
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Plan wydatków na 2008 rok i realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku w poszczególnych 

działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki uchwalono w wysokości 308.700 zł. W I półroczu zwiększono plan wydatków do kwoty 

501.061 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 196.041,30 zł, tj. 39,13 % planu                 

i przedstawia się następująco:

l.p.
nazwa

plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1.
Izby rolnicze
(rozdział 01030) 8.700,00 8.700,00 3.680,41 42,30

2.
Rozwój obszarów wiejskich
(rozdział 01038) 300.000,00 0,00 0,00 0,00

3.

Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007 - 2013
(rozdział 01041)

0,00 300.000,00 0,00 0,00

4. Pozostał działalność
(rozdział 01095)

0,00 192.361,00 192.360,89 100,00

razem 308.700,00 601.061,00 196.041,30 39,13

Izby Rolnicze
Zaplanowano wydatki w wysokości 8.700 zł, tj. w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku 

rolnego. W I półroczu 2008 roku przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej składkę w wysokości  

3.680,41  zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł na przygotowanie projektów w ramach działania 

„Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Trwają prace 

przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu  - „Odnowa Wsi”. Do programu

wytypowano w pierwszej kolejności miejscowości:  Biała – rozbudowę bazy OSP oraz dobudowę do bazy 

świetlicy, zlecono wykonanie projektu technicznego; Stobno – budowa Centrum Bezpieczeństwa, Kultury          

i Sportu, polegać ma to na budowie bazy dla OSP, sali wiejskiej, placu zabaw, zlecono również wykonanie 

projektu technicznego. Wartość dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 500.000 zł. 

Warunkiem złożenia wniosku jest plan odnowy miejscowości, który jest w trakcie opracowania. W roku 

bieżącym zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł nie zostaną wykorzystane.  

Pozostała działalność – zadanie zlecone

W 2008 roku zaplanowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju 

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów 

postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 192.361 zł tj. w wysokości 

przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości  

192.360,89 zł, tj. 100 % planu. 
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Dział 020 Leśnictwo

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. budowa 

platformy widokowej. Zadanie ma być zrealizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka.                    

W I półroczu nie wystąpiły wydatki na ten cel.

Dział 600 Transport i łączność
Wydatki uchwalono w wysokości 3.751.700 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 6.505.222 zł. 

Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 470.142,11 zł, tj. 7,23 % planu i przedstawia się następująco:

l.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
wykonanie %

1.
Drogi publiczne wojewódzkie
(rozdział 60013)

0,00 80.000,00 0,00 0,00

2.
Drogi publiczne gminne
(rozdział 60016)

3.751.700,00 6.425.222,00 470.142,11 7,32

razem 3.751.700,00 6.505.222,00 470.142,11 7,23

Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego 

na wspólne sfinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki –

Piła w Stobnie. Przekazanie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem nastąpi do końca sierpnia 

bieżącego roku. 

Drogi publiczne gminne

Plan i wykonanie wydatków przedstawia się nastepująco: 

L.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
wykonanie %

I. Wydatki bieżące: 683.430,00 743.472,00 79.280,07 10,66

1. Remonty cząstkowe dróg gminnych 110.000,00 110.000,00 0,00 0,00

2. Profilowanie dróg gminnych 170.000,00 230.000,00 17.814,83 7,75

3. Oznakowanie ulic 80.000,00 80.000,00 25.685,93 32,11

4. Remonty bieżące chodników 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

5. Remonty i utrzymanie przepustów 25.000,00 25.000,00 13.866,80 55,47

6.

Modernizacja dróg gminnych –
projekty techniczne do przygotowania 
wniosku o środki z Unii Europejskiej

200.000,00 200.000,00 6.832,00 3,42

7. Środki do dyspozycji sołectw 83.430,00 83.472,00 15.080,51 18,07

II. Wydatki majątkowe (zgodnie                  
z zał. nr 6 do Informacji)

3.068.270,00     5.681.750,00 390.862,04 6,88

Razem I. + II. 3.751.700,00 6.425.222,00 470.142,11 7,32
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Opis realizacji wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 6 do Informacji.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 75.366,30 zł, w tym: 

- 35.940 zł wydatki inwestycyjne ( 10.200 zł modernizacja ulicy Konopnickiej, 3.660 zł PT 

chodnika w Przyłękach, 5.000 zł projekty techniczne przebudowy ulic na os. Grottgera, 6.100 zł 

przebudowa ulicy Broniewskiego, 6.100 zł przebudowa chodnika na ulicy Staszica, 4.880 zł PT 

zagospodarowania terenu między Urzędem, Szpitalem a Bankiem)) , 

- 39.426,30 wydatki bieżące ( 35.518,35 zł profilowanie dróg, 3.062,75 zł oznakowanie ulic,    

95,20 zł wydatki sołeckie).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.228.168 zł. Po zmianach plan wydatków ustalono na kwotę 

2.763.789 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 807.078,34 zł, tj. 29,20 % planu.

l.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
wykonanie %

1.
Różne jednostki obsługi gospodarki 
mieszkaniowej
(rozdział 70004)

63.000,00 45.000,00 10.853,77 24,12

2.
Gospodarka gruntami i 
nieruchomościami
(rozdział 70005)

1.189.208,00 1.639.208,00 384.672,28 23,47

3.
Towarzystwa budownictwa 
społecznego
(rozdział 70021)

375.000,00 75.000,00 75.000,00 100,00

4.
Pozostała działalność
(rozdział 70095)

600.960,00 1.004.581,00 336.552,29 33,50

razem 2.228.168,00 2.763.789,00 807.078,34 29,20

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Ustalono plan na kwotę 63.000 zł, w tym: 18.000 zł na opłacanie czynszu za wspólnotę 

mieszkaniową na ul. Matejki 5 oraz 45.000 zł na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w spółdzielniach 

mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne. 

Planowane środki na czynsz za wspólnotę mieszkaniową ul. Matejki 5 przeniesiono do rozdziału 70005 –

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2008 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych  wydano 10.853,77 zł, zgodnie            

z obciążeniami Spółdzielni. 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan początkowy 1.189.208 zł zwiększono w I półroczu do kwoty 1.639.208 zł. Wykonanie 

wydatków za I półrocze wynosi 384.672,28 zł, tj. 23,47 % planu i przedstawia się następująco:
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1. opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 742 zł

2. podziały, wyceny , mapy 34.157,74 zł

3. administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, w tym: 349.772,48 zł

a) opłaty za administrowanie wspólnotami 133.285,00 zł 

b) czynsz i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 123.368,63 zł

c) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w TTBS 7.595,00 zł

d) remonty i usługi konserwatorskie 24.090,10 zł

e) opłaty za wodę i gaz 18.223,55 zł

f) wywóz nieczystości 28.813,75 zł

g) usługi kominiarskie 9.988,77 zł

h) oczyszczanie chodników 2.943,68 zł

i) utrzymanie kotłowni w Siedlisku 1.464,00 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 19.575,69 zł, w tym:

1) 1.098 zł wydatki na podziały, wyceny i mapy,

2) 617,81 zł czynsz za drogę do Nadleśnictwa,

3) 17.859,88 zł administrowanie zasobem mieszkaniowym ( w tym: 3.507,21 zł dostawa wody,               

59,21 zł utrzymanie sieci deszczowej, 6.837,24 zł remonty, 5.600 zł wywóz śmieci, 735,92 zł 

oczyszczanie chodników, 1.120,30 zł czynsz do wspólnoty przy ul. Matejki 5). 

Towarzystwa budownictwa społecznego

W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano 300.000 zł na remonty budynków komunalnych.              

W I półroczu plan wydatków przeniesiono do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”      

z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych. Ponadto zaplanowano 75.000 zł celem wniesienia 

udziałów do TTBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został 

zrealizowany w I półroczu w 100 % planu.

Pozostała działalność 

Plan początkowy na 2008 rok wynosi 600.960 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości 

1.004.581 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 336.552,29 zł, tj. 33,50 % planowanej kwoty. Plan                   

i realizacja wydatków przedstawia się następująco:
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l.p. Nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
Wykonanie %

1. wykupy – wydatek majątkowy 350.000,00 750.000,00 336.289,01 44,84

2.
Wykup mieszkań w budynku 
realizowanym przy zbiegu ulic Matejki 
i Mickiewicza – wydatek majątkowy

250.000,00 250.000,00 0,00 0,00

3.
PT termomodernizacji obiektów 
oświatowych i kultury – wydatek 
majątkowy

500,00 500,00 0,00 0,00

4. wydatki sołeckie – wydatek bieżący 460,00 460,00 263,28 57,23

5. odszkodowanie za grunty 0,00 3.621,00 0,00 0,00

razem 600.960,00 1.004.581,00 336.552,29 33,50

Opis realizacji zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 6 do Informacji.

Informację o wydatkach jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 8 do Informacji.

Dział 710 Działalność usługowa

Wydatki zaplanowano w wysokości 256.500 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty 262.620 zł. 

Wykonanie wydatków wynosi 12.913,90 zł, tj. 4,92 % planowanej kwoty i przedstawia się następująco:

l.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
Wykonanie %

1.

Plany zagospodarowania 
przestrzennego
(rozdział 71004)

250.000,00 250.000,00 5.078,96 2,03

2.
Cmentarze 
(rozdział 71035)

6.500,00 12.620,00 7.834,94 62,08

razem 256.500,00 262.620,00 12.913,90 4,92

Plany zagospodarowania przestrzennego

Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki                     

w wysokości 250.000 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 5.078,96 zł, tj. 2,03 % 

planowanej kwoty. 

Cmentarze

Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki w wysokości 6.500 zł. W I półroczu 

zwiększono plan do kwoty 12.620 zł.  Wydatki zrealizowano na kwotę 7.834,94 zł, tj. 62,08 % planowanej 

kwoty, w tym:

1. sołectwo Stobno zaplanowało środki w wysokości 300 zł na utrzymanie cmentarza w Stobnie – wydatek 

zrealizowano na kwotę 161,32 zł, tj. 53,77 % planu,
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2. sołectwo Biała zaplanowało środki w wysokości 200 zł na utrzymanie cmentarza w Białej – wydatek 

zrealizowano w wysokości  75,83 zł, tj. 37,92 % planu. 

3. Zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej (wywóz 

nieczystości, woda), zrealizowano wydatki na kwotę 1.477,90 zł, tj. 49,26 % planowanej kwoty.

4. sołectwo Stobno zaplanowało na wydatki inwestycyjne 6.120 zł na budowę drogi na terenie cmentarza 

w Stobnie  - wydatek zrealizowano na kwotę 6.119,89 zł, tj. 100 % planu (załącznik nr 8 do Informacji).

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 296,56 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – zadania zlecone

Urzędy Wojewódzkie
Plan na 2008 rok wynosi 153.500 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 82.576 zł,               

tj. 53,80 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu wynagrodzeń wynoszą 6.007,17 zł. 

Dotacja pokryła 49,54 % ogólnych wydatków na zatrudnienie pracowników, bez wydatków rzeczowych i 

majątkowych. Wydatki ze środków własnych gminy wynoszą 84.114,14 zł. Ogółem planowane wydatki na 

wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone wynoszą 166.689,54 zł, w tym: 

1. wynagrodzenia osobowe 117.637,34 zł

2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.166,34 zł

3. składki na ubezpieczenie społeczne 24.448,48 zł

4. składki na Fundusz Pracy 3.662,38 zł

5. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.775,00 zł

Wykonanie według źródeł finansowania przedstawia się następująco:

- 82.576 zł – dotacja Wojewody,

- 84.114,14 zł – środki własne gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – zadania własne
Wydatki uchwalono w wysokości 5.083.730 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 5.494.232 zł. 

Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 2.487.863,94 zł, tj. 45,28 % planu i przedstawia się 

następująco:

L.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
wykonanie %

1.
Rady gmin (miast i miast na 
prawach powiatu)
(rozdział 75022)

296.000,00 296.000,00 123.037,10 41,57

2.
Urzędy gmina (miast i miast na 
prawach powiatu)
(rozdział 75023)

4.512.610,00 4.917.912,00 2.225.559,90 45,25

3.
Promocja jednostek samorządu 
terytorialnego
(rozdział 75075)

244.820,00 250.020,00 120.645,75 48,25

4.
Pozostała działalność
(rozdział 75095)

30.300,00 30.300,00 18.621,19 61,46

razem 5.083.730,00 5.494.232,00 2.487.863,94 45,28
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Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan na 2008 rok wynosi 296.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 123.037,10 zł,       

tj. 41,57 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 18.260,98 zł, w tym diety     

17.860,98  zł. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami. Wykonanie za I półrocze 2008 roku 

przedstawia się następująco:

1. diety radnych                                                                                       116.472,67 zł

2. pozostałe wydatki 6.564,43 zł

- zakup materiałów biurowych i prasy            89 zł

- wydatki na organizację sesji 3.122,40 zł

- podróże służbowe i szkolenia radnych 1.261,70 zł

- pozostałe 2.091,33 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan początkowy na 2008 rok w wysokości 4.512.610 zł zwiększony został o kwotę 405.302 zł i po 

zmianach wynosi 4.917.912 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 2.225.559,90 zł, tj. 45,25 % 

planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 142.943,08 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń 

63.701,85 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami. 

Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

1. Wydatki osobowe 1.749.746,19 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1.330.604,37  zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 154.138,61 zł

- składki na ZUS 227.815,87 zł

- składki na Fundusz Pracy 37.187,34 zł

2. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 63.600 zł

Ogółem wydatki na wynagrodzenia bez odpisu na ZFŚS wynoszą 1.749.746,19 zł:

- administracja 1.589.566,83 zł,

- dopłata do zadań zleconych (rozdział 75011, 85212) 84.114,14 zł,

- prace interwencyjne i roboty publiczne 76.065,22 zł.

3. Wydatki bieżące 410.678,11 zł

a) wydatki związane z BHP 11.942,87 zł

b) diety dla sołtysów 29.950 zł

c) pozostałe 368.785,24 zł

- energia, woda, co 53.663,49 zł

- usługi pocztowe i telekomunikacyjne 50.661,00 zł

- materiały biurowe, prasa, publikatory 42.988,76 zł

- programy komputerowe - eksploatacja 36.941,79 zł

- szkolenia, delegacje 47.257,34 zł

- organizacja posiedzeń i innych spotkań 6.823,64 zł
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- zakup materiałów i wyposażenia 96.084,64 zł

- pozostałe materiały, usługi i opłaty 19.918,90 zł

- konserwacje i naprawy 2.165,72 zł

- obsługa bankowa gminy 12.279,96 zł

4. Środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 8 do Informacji) 1.535,60 zł

W I półroczu 2008 roku na potrzeby urzędu zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy i oprogramowanie 

95.977,18 zł, zliczarkę i niszczarkę 1.649,44 zł, meble 5.238,99 zł, rowery dla gońców 1.649,01 zł, czajniki 

337 zł, kalkulatory 197,64 zł.

Na remonty budynku urzędu przeznaczone jest w budżecie 350.000 zł. Przygotowane zostały 

dokumenty do ogłoszenia przetargu na malowanie elewacji. Przygotowywana jest dokumentacji na remont 

w pomieszczeniach budynku. 

W ramach inwestycji planuje się zakup skrzynki podawczej i kserokopiarki w II półroczu 2008 roku. 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan początkowy na 2008 rok w wysokości 244.820 zł zwiększony został o kwotę 5.200 zł                   

i po zmianach wynosi 250.020 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 120.645,75 zł, tj. 48,25 %. 

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 7.335 zł. Wydatki realizowane były zgodnie                        

z potrzebami i przedstawiają się następująco:

I. Wydatki związane z promocją gminy:                                                                                        109.911,44 zł

1. Promocja zewnętrzna, w tym: 39.279,65 zł

- udział w targach 2.738,34 zł

- publikacje na temat gminy 25.613,10 zł

- współpraca z TTKST 2.330,00 zł

- podsumowanie działalności sportowej 4.929,93 zł

- informacje w prasie o ogłaszanych konkursach 578,28 zł

- tablice ZPORR 2.440,00 zł

- uszycie flag 600,00 zł

- doposażenie – sprzęt fotograficzny 50,00 zł

2. Promocja wewnętrzna 42.938,14 zł

- materiały informacyjne i promocyjne 21.397,80 zł

- wydawanie „Ratusza” 12.464,40 zł

- współpraca z trzcianeckimi organizacjami pozarządowymi 300,00 zł

- współpraca z zagranicą 2.819,56 zł

- puchary, tabliczki i inne przedmioty reklamowe z insygniami Trzcianki 5.956,38 zł

3. Konkursy – zawody 6.813,78 zł

4. Imprezy 18.325,57 zł

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 1.000,00 zł

- obchody 62 rocznicy wyzwolenia Trzcianki 4.436,90 zł
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- spotkanie noworoczne 7.000,00 zł

- obchody nadania Trzciance praw miejskich 4.998,27 zł

- uroczystości majowe 890,40 zł

5. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Gminne Centrum 
Informacji

2.554,30 zł

II. Pozostałe wydatki 10.734,31 zł

- nagroda Burmistrza  6.000,00 zł

- środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 9 do Informacji) 4.734,31 zł

Pozostała działalność

Na składki na rzecz organizacji, do których należy gmina zaplanowano wydatki w wysokości            

30.300 zł. W I półroczu 2008 roku wydatki zrealizowano na kwotę 18.621,19 zł, w tym na Turniej Wiedzy 

Pożarniczej 1.012,71 zł.  

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2008 r. gminie została 

przyznana dotacja w wysokości 3.910 zł, która następnie została zmniejszona o 414 zł i wynosi po zmianach 

3.496 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 964,03 zł, tj. 27,58 %. Wydatki realizowane są zgodnie z 

potrzebami. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania 
zlecone

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Na wydatki związane z obroną cywilną gmina otrzymała dotację w wysokości 2.500 zł                       

z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki zrealizowane zostały w 100 %. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

L.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
wykonanie %

1. Ochotnicze straże pożarne 344.520,00 344.520,00 75.015,15 21,77

2. Straż miejska 315.000,00 315.000,00 85.849,93 27,25

3. Pozostała działalność 45.000,00 107.000,00 2.500,00 2,34

razem 704.520,00 766.520,00 163.365,08 21,31
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Ochotnicze straże pożarne

Plan na 2008 rok wynosi 344.520 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 

75.015,15 zł, tj. 21,77 %.  Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 8.461,63 zł. Wydatki 

realizowane są zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:

1. Bieżące utrzymanie strażnic OSP 69.515,15 zł

- remont strażnic, samochodów i sprzętu 8.579,65 zł

- zakup paliwa i oleju 1.767,44 zł

- wynagrodzenie komendanta i kierowców 13.133,91 zł

- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i  w szkoleniach 19.442,71 zł

- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej 8.775,25 zł

- delegacje, ryczałty za przejazdy 1.504,44 zł

- pozostałe wydatki 16.311,75 zł

2. Środki do dyspozycji sołectw (plan 7.100 zł) 5.500 zł

W związku z odrzuceniem przez Radę zmian do budżetu na sesji w dniu 26 czerwca 2008 roku nie 

można było zrealizować wydatków na zakup sprzętu i odzieży w formie dotacji dla: OSP Biała  4.600,51 zł, 

OSP Stobno 900,01 zł, OSP Niekursko 2.600,19 zł, na łączną kwotę 8.100,71 zł. Wartość sprzętu i odzieży 

to kwota 14.700,71 zł, poszczególne jednostki na zapłatę różnicy w cenie otrzymały dotacje ze Związku 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Niskie wykonanie wydatków na ochronę przeciwpożarową spowodowane jest zwiększeniem                      

w bieżącym roku środków na remonty strażnic. W  przygotowaniu jest dokumentacja na remonty strażnic             

w Stobnie i w Białej.

Straż Miejska

Plan na 2008 rok wynosi 315.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 85.849,93 zł,                

tj. 27,25 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 4.504,09 zł. W I półroczu zatrudniony 

został 1 strażnik, którego szkolenie kosztowało 2.400 zł. Ponadto zostało złożone zamówienie na zakup 

umundurowania nowego i wymianę zużytego na kwotę 4.300 zł. Realizacja wydatków za I półrocze              

2008 roku przedstawia się następująco: 

1. Wydatki osobowe 74.219,69 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników 56.001,05 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.254,26 zł

- składki na ZUS 10.352,09 zł

- składki na Fundusz Pracy 1.612,29 zł

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.800,00 zł

3. Pozostałe wydatki 7.830,24 zł

- umundurowanie, materiały biurowe 390,01 zł

- delegacje, szkolenia 2.822,10 zł

- usługi telefoniczne 424,96 zł

- utrzymanie samochodu 2.143,50 zł

- pozostałe 2.049,67 zł
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Pozostała działalność

Plan początkowy na 2008 rok w kwocie 45.000 zł został zwiększony o kwotę 62.000 zł i po 

zmianach wynosi 107.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 2.500 zł, tj. 2,34 % planu. 

Zobowiązania wynoszą 2.500 zł. Plan i realizacja wydatków:

1. składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” – plan 5.000 zł wykonano w kwocie 2.500 zł,

2. wydatek majątkowy – opracowanie projektu budowy monitoringu miasta Trzcianki oraz zamontowanie             

2 kamer –plan początkowy 40.000 zł został zwiększony do kwoty 102.000 zł, w I półroczu nie wystąpiły 

wydatki na ten cel.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan początkowy na 2008 rok ustalony na kwotę 89.900 zł został zwiększony o kwotę 4.519 zł i wynosił 

po zmianach 94.419 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 40.661,67 zł, tj. 43,07 %. Zobowiązania 

na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 814 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami, w tym:

- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 14.167,16 zł

- usługi pocztowe, umowy zlecenia i inne 14.858,30 zł

- materiały biurowe, druki i inne 2.391,74 zł

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4.725,47 zł

- podatek VAT 4.519,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego

Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości             

425.000 zł.  Wydatki zrealizowano na kwotę 290.325,32 zł, tj. 68,31 % planowanej kwoty, w tym:
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1. Odsetki od wyemitowanych w roku 2001 obligacji komunalnych 123.449,25 zł

2.
Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę wodociągu                        
w Niekursku

2.956,86 zł

3.
Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę wodociągu                      
w Rychliku

2.956,86 zł

4.
Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w EBI zaciągnięty na 
finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę 
oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka

106.539,43 zł

5.
Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 
w Warszawie zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej                         
i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka

8.472,16 zł

6.
Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągnięty na pokrycie 
niedoboru w 2005 roku

405,65 zł

7.
Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy 
Rzemieślniczej w Trzciance

2.281,79 zł

8
Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika            
i Wiosny Ludów w Trzciance

3.000,99 zł

9.
Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Witosa             
w Trzciance

4.226,71 zł

10. Kredyt w PKO BP S.A. w Pile na pikrycie niedoboru 36.035,62 zł

Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywana jest zgodnie z harmongramem 

wynikającym z umowy kredytowej.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 154.270 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę na 

kwotę 130.321 zł z przeznaczeniem na:

a) zadania z zakresu administrowania zasobami komunalnymi 52.000 zł,

b) zadania inwestycyjne 25.300 zł, w tym: 3.800 zł budowa wodociągu przy ul. Zielnej, 21.500 zł budowa 

wodociągu w Sarczu,

c) wydatki administracyjne Urzędu (dział 750) 48.502 zł,

d) zapłatę podatku VAT za fakturę importową (gmina stała się na mocy postanowienia Sądu rejonowego w 

Trzciance spadkobiercą importera – mieszkańca gminy) 4.519 zł.

Ponadto utworzono rezerwę celową w wysokości 1.375.633 zł, w tym:

a) rezerwa na zadania bieżące 303.333 zł, w tym:

 realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000 zł,

 utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 33.333 zł.

b) rezerwa na zadania bieżące 117.300 zł, w tym:

 poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o. o. w Trzciance 68.800 zł,

 poręczenie pożyczki dla MEC Sp. z o.o. w Trzciance 48.500 zł, 

c) rezerwa na zadania inwestycyjne 955.000 zł, w tym:

 współpraca z WZD na budowę chodnika we Wrzącej 10.000 zł,

 dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł,

 współpraca z WZD na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Stobnie 80.000 zł,
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 projekt techniczny ciągu pieszo – rowerowego w Stobnie 10.000 zł,

 zakup samochodu dla Policji 20.000 zł,

 współpraca z ZDP na budowę chodnika w Pokrzywnie 20.000 zł,

 budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika przez TTBS Sp. z o.o. 500.000 zł,

 modernizacja ulicy Staszica 150.000 zł,

 modernizacja chodnika przy ulicy Wita Stwosza 65.000 zł. 

W I półroczu uruchomiono rezerwę na zadania inwestycyjne na kwotę 295.000 zł, w tym:

1) modernizacja ulicy Staszica 150.000 zł,

2) modernizacja chodnika przy ulicy Wita Stwosza 65.000 zł,

3) współpraca z WZD na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Stobnie 80.000 zł. 

Dział 801 Oświata i wychowanie
Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 20.953.687 zł. W I półroczu 2008 roku plan 

zwiększono do kwoty 22.085.026 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 10.420.860,30 zł, tj. 47,19 

% planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Szkoły podstawowe
(rozdział 80101) 

10.383.555,00 10.948.781,00 5.583.230,19 50,99

2.
Oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych
(rozdział 80103) 

425.593,00 445.578,00 226.670,91 50,87

3. Przedszkola
(rozdział 80104)

2.932.516,00 3.153.216,00 1.624.233,62 51,51

4. Gimnazja
(rozdział 80110)

6.483.141,00 6.618.141,00 2.527.353,03 38,19

5. Dowożenie uczniów do szkół
(rozdział 80113)

298.200,00 293.320,00 141.977,78 48,40

6.
Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli
(rozdział 80146)

91.441,00 93.362,00 53.245,11 57,03

7. Stołówki szkolne (rozdział 80148) 132.180,00 251.315,00 136.095,06 54,15

8. Pozostała działalność
(rozdział 80195)

207.061,00 281.313,00 128.054,60 45,52

razem 20.953.687,00 22.085.026,00 10.420.860,30 47,19

Szkoły podstawowe

Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 10.383.555 zł.             

Zwiększono plan do wysokości 10.948.781 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 

5.583.230,19 zł, tj. 50,99 % planu. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą 251.661,44 zł,            

w tym: 155.730,03 zł wynagrodzenia, 77.927,88 zł pochodne od wynagrodzeń, 18.003,53 zł pozostałe 

wydatki. Plan i realizacja wydatków  za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:
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l.p. Nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Wynagrodzenia 6.205.027,00 6.557.921,00 3.192.127,26 48,68

2. Pochodne od wynagrodzeń 1.334.605,00 1.334.105,00 669.365,79 50,17

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 497.862,00 480.724,00 480.720,34 100,00

4. Odpis na ZFŚŚ 394.936,00 394.936,00 296.203,00 75,00

5. Pozostałe wydatki 1.483.345,00 1.487.045,00 738.878,75 49,69

6. Remonty szkół (wydatek z budżetu 
ogólnego gminy)

150.000,00 300.000,00 12.607,49 4,20

7. Dotacja dla Prywatnej Katolickiej Szkoły 
Podstawowej

308.280,00 308.280,00 154.140,00 50,00

8. Środki do dyspozycji sołectw 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,00

9. Nauka religii w Kościele 
Zielonoświątkowców w Trzciance –
porozumienie z gminą Czarnków 
(wynagrodzenie i pochodne od 
wynagrodzenia nauczyciela)

3.000,00 3.000,00 2.943,02 98,10

10. Nauka języka angielskiego w klasach 
pierwszych szkoły podstawowej – dotacja 
od Wojewody Wielkopolskiego 
(wynagrodzenie i pochodne od 
wynagrodzeń nauczyciela)

            0,00 75.670,00 29.144,54 38,36

11. Międzyszkolny Konkurs Piosenki 
Ludowej  (Szkoła Podstawowa w Białej) 
– porozumienie z Powiatem 
Czarnkowsko – Trzcianeckim

0,00 300,00 300,00 100,00

12. Powiatowy Przegląd Piosenki „Muzyczne 
wędrówki po Europie” (S.P. Nr 3) –
porozumienie z Powiatem Czarnkowsko -
Trzcianeckim 

0,00 300,00 300,00 100,00

Razem 10.383.555,00 10.948.781,00 5.583.230,19 50,99

W budżecie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 464.780 zł na zadania realizowane 

bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan zwiększono do kwoty 646.181 zł. Realizacja wydatków za             

I półrocze 2008 roku wynosi 166.747,49 zł, tj. 25,81 %, w tym:

1. Bezpośrednia z budżetu gminy na remonty szkół podstawowych zaplanowano 150.000 zł i zwiększono 

plan do wysokości 300.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 12.607,49 zł, tj. 4,20 % planu, 

remonty planowane są w okresie letnich wakacji. 

2. Zaplanowano dotację dla Prywatnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w wysokości           

308.280 zł i przekazano dotację w 50 % planu, tj. w wysokości 154.140 zł.

3. Sołectwa zaplanowały dla szkół środki w wysokości 6.500 zł. Środki przesunięto do realizacji do planów 

finansowych szkół. 

4. W 2008 roku gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na refundację w okresie od 

stycznia do sierpnia wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły 

podstawowej w wysokości 75.670  zł, z czego 37.769  zł przekazano do realizacji szkołom do ich planów 

finansowych, zgodnie ze zgłoszonymi przez dyrektorów potrzebami. Pozostała kwota 37.901 zł
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pozostała w ogólnym budżecie gminy niepodzielona.  Wojewoda przyznaje dotację zakładając,                      

że nauczyciele języka angielskiego posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego. W gminie 

Trzcianka język angielski w klasach pierwszych i drugich uczą nauczyciele posiadający najniższy 

stopień awansu zawodowego. Wynagrodzenie tych nauczycieli jest znacznie niższe, w związku z czym    

i potrzeby szkół nie są tak wysokie.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych przedstawia się następująco:

l.p. Nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 + Szkoły 
Filialne

3.546.722,00 3.695.238,00 1.871.281,05 50,64

2. Szkoła Podstawowa Nr 3 3.271.817,00 3.427.731,00 1.824.398,35 53,22

3. Szkoła Podstawowa w Białej 596.205,00 615.157,00 .335.819,38 54,59

4. Szkoła Podstawowa w Łomnicy 701.608,00 721.008,00 408.527,73 56,66

5. Szkoła Podstawowa w Przyłękach 602.695,00 612.838,00 318.297,03 51,94

6. Szkoła Podstawowa w Rychliku 402.689,00 412.689,00 219.360,49 53,15

7. Szkoła Podstawowa w Siedlisku 797.039,00 817.939,00 438.798,67 53,65

Razem 9.918.775,00 10.302.600,00 5.416.482,70 52,57

Szkoły podstawowe realizują w ramach swoich planów finansowych poniższe zadania, na które 

otrzymały dodatkowo w ciągu roku kwotę 47.869 zł. Wykonanie wynosi 39.187,56 zł, tj. 81,86 %. Realizacja 

zadań przedstawiają się następująco:

1. Szkoły otrzymały ze środków sołeckich kwotę 6.500 zł, którą wydatkowały w  100%.

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje zadanie w porozumieniu z gminą Czarnków. Dotyczy ono nauki 

religii w Kościele Zielonoświątkowców w Trzciance. Gminy zobowiązane są do partycypacji                     

w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów z własnego terenu biorących udział                

w zajęciach. Plan wynosi 3.000 zł. W I półroczu 2008 roku koszt realizacji zadania w gminie wyniósł  

2.943,02 zł. Środki przekazano SP Nr 2 w wysokości poniesionych kosztów.

3. Szkoły otrzymały środki z dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości           

37.769 zł na naukę języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. W I półroczu 2008 

roku wydatki zrealizowano w wysokości 29.144,54 zł, tj. 77,16 %.

4. Szkoła Podstawowa w Białej otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko –

Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Międzyszkolny Konkurs Piosenki „Na ludowo 

zaśpiewajmy”. Zadanie zrealizowano w 100 %.

5. Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko –

Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Przegląd Piosenki „Muzyczne Wędrówki po 

Europie”. Zadanie zrealizowano w 100 % planu. 
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Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 425.593 zł. 

Zwiększono plan do wysokości 445.578 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 

226.670,91 zł, tj. 50,87 % planu i przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Wynagrodzenia 220.898,00 240.755,00 119.802,14 49,76

2. Pochodne od wynagrodzeń 53.128,00 53.128,00 26.746,89 50,34

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.525,00 15.353,00 15.350,82 99,99

4. Odpis na ZFŚS 19.197,00 19.197,00 14.397,00 75,00

5. Pozostałe wydatki 45.591,00 45.891,00 13.794,06 30,06

6. Dotacja dla oddziału przedszkolnego 
utworzonego w  Katolickiej Szkole 
Podstawowej im. Św. Siostry 
Faustyny  w Trzciance

69.354,00 69.354,00 34.680,00 50,00

7. Środki do dyspozycji sołectw 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,00

razem 425.593,00 445.578,00 226.670,91 50,87

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 9.140,96 zł, w tym: 5.993,82 zł 

wynagrodzenia, 2.828,13 zł pochodne od wynagrodzeń, 319,01 zł pozostałe wydatki.

Plan i realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach 

podstawowych w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Oddział Przedszkolny Szkoła 
Podstawowa Nr 2

181.687,00 193.423,00 92.193,23 47,66

2. Oddział Przedszkolny Łomnica 63.572,00 66.872,00 33.238,33 49,70

3. Oddział Przedszkolny Przyłęki 65.786,00 70.135,00 36.390,09 51,89

4. Oddział Przedszkolny Rychlik 43.294,00 45.794,00 30.169,26 65,88

razem 354.339,00 376.224,00 191.990,91 51,03

Zaplanowano w budżecie na 2008 rok dotację w wysokości 69.354 zł dla oddziału przedszkolnego 

mieszczącego się przy Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance i przekazano w wysokości 

34.680 zł, tj. 50 % planu.

Sołectwa zaplanowały dla oddziałów przedszkolnych środki w wysokości 1.900 zł, które przesunięto 

do realizacji do planów finansowych szkół.

Przedszkola

Środki na funkcjonowanie przedszkoli uchwalono w wysokości 2.932.516 zł i zwiększono plan do 

wysokości 3.153.216 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.624.233,62 zł, tj. 51,51 % planu. Uchwalone            

i zrealizowane wydatki:
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1. dotacje dla gminnych przedszkoli publicznych -  zaplanowano 2.832.116 zł, po zmianach plan 

wynosi 3.053.216 zł, wykonanie 1.623.881 zł, tj. 53,19 %, dotacje zostały przekazane do wysokości 

potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów przedszkoli,

2. wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu na remonty przedszkoli - zaplanowano                  

100.000 zł i wykonano na kwotę 352,62 zł, tj. 0,35 % planu, remonty zostaną przeprowadzone               

w okresie letnich wakacji, zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 14.798,93 zł za 

przeprowadzone remonty, 

3. środki do dyspozycji sołectw 400 zł - w ciągu roku środki przeniesiono do planu dotacji Przedszkola 

w Siedlisku.

Realizacja przekazywanych dotacji na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych w I półroczu 

2008 roku przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Przedszkole Nr 1 w Trzciance 794.924,00 867.110,00 447.950,00 51,66

2. Przedszkole Nr 2 w Trzciance 516.371,00 556.068,00 298.004,00 53,59

3. Przedszkole Nr 3 w Trzciance 596.268,00 641.905,00 353.200,00 55,02

4. Przedszkole Nr 4 w Trzciance 437.403,00 467.763,00 251.920,00 53,86

5. Przedszkole w Białej 205.545,00 221.299,00 109.100,00 49,30

6. Przedszkole w Siedlisku i Runowie 281.605,00 299.071,00 163.707,00 54,74

razem 2.832.116,00 3.053.216,00 1.623.881,00 53,19

W I półroczu 2008 roku przychody przedszkoli kształtowały się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Dotacja 2.832.116,00 3.053.216,00 1.623.881,00 53,19

2. Opłata stała 426.030,00 426.030,00 271.925,50 63,83

3. Odpłatność za wyżywienie 298.842,00 298.842,00 156.366,20 52,32

4. Odsetki bankowe 180,00 180,00 7,20 4,00

5. Pozostałe przychody 2.000,00 2.000,00 1.693,36 84,67

6. Spadki, zapisy i darowizny 0,00 0,00 400,00 *

razem 3.559.168,00 3.780.268,00 2.054.273,26 54,34

Koszty prowadzenia przedszkoli w I półroczu 2008 roku 

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Wynagrodzenia 1.912.276,00 2.167.908,00 1.080.469,09 49,84

2. Pochodne od wynagrodzeń 418.806,00 381.492,00 189.954,75 49,79

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159.292,00 161.674,00 3.160,56 1,95

4. Odpis na ZFŚS 139.522,00 143.831,00 124.071,00 86,26

5. Wydatki inwestycyjne 35.000,00 39.000,00 29.553,22 75,78

6. Pozostałe koszty 894.272,00 886.363,00 417.387,89 47,09

razem 3.559.168,00 3.780.268,00 1.844.596,51 48,80
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Gimnazja

Na funkcjonowanie gimnazjów w 2008 roku uchwalono w budżecie wydatki w wysokości             

6.483.141 zł, w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 6.618.141 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości  

2.527.353,03 zł, tj. 38,19 % planowanej kwoty. Plan i realizacja przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Wynagrodzenia 2.930.237,00 3.123.203,00 1.521.143,51 48,70

2. Pochodne od wynagrodzeń 629.469,00 629.469,00 316.973,69 50,36

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242.450,00 234.484,00 234.482,20 100,00

4. Odpis na ZFŚS 194.159,00 194.159,00 145.619,00 75,00

5. Pozostałe wydatki 655.926,00 655.926,00 307.167,45 46,83

6. Remonty gimnazjów ( wydatek                  
z budżetu ogólnego gminy)

150.000,00 100.000,00 1.067,18 1,07

7. Środki do dyspozycji sołectw 900,00 900,00 900,00 100,00

8. Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 510.000,00 510.000,00 0,00 0,00

13. PT sali gimnastycznej przy 
Gimnazjum Nr 2

200.000,00 200.000,00 0,00 0,00

14. Rozbudowa  Gimnazjum w Siedlisku z 
budową sali gimnastycznej 

970.000,00 970.000,00 0,00 0,00

razem 6.483.141,00 6.618.141,00 2.527.353,03 38,19

W budżecie zaplanowano wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy w wysokości             

1.830.900 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 1.780.000 zł i zrealizowano w wysokości 

1.067,18 zł, w tym:

1. Zaplanowane na remonty szkół środki w wysokości 150.000 zł zmniejszono do kwoty 100.000 zł, 

zrealizowano wydatki w wysokości 1.067,18 zł, remonty zostaną przeprowadzone w okresie 

wakacyjne.

2. Zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej 

przy Gimnazjum Nr 2. 

3. Zaplanowano środki w wysokości  zł na rozbudowę Gimnazjum w Siedlisku z budową sali sportowej.

4. Zaplanowano środki w wysokości 510.000 zł na termomodernizację Gimnazjum Nr 1.

5. Zaplanowane w budżecie środki sołectwa Siedlisko w wysokości 900 zł przesunięto do planu 

finansowego Gimnazjum w Siedlisku do realizacji.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 112.174,77 zł, w tym: 74.330,45 zł 

wynagrodzenia, 33.326,72 zł pochodne od wynagrodzeń, 4.517,60 zł pozostałe wydatki.

Wykonanie planów finansowych gimnazjów przedstawia się następująco:
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l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Gimnazjum Nr 1 2.329.442,00 2.429.442,00 1.281.575,16 52,75

2. Gimnazjum Nr 2 1.725.902,00 1.785.902,00 913.721,51 51,16

3. Gimnazjum w Siedlisku 596.897,00 622.797,00 330.989,18 53,15

razem 4.652.241,00 4.838.141,00 2.526.285,85 52,22

Dowożenie uczniów do szkół

Na przewozy uczniów zaplanowano środki w wysokości 298.200 zł. W I półroczu zmniejszono plan 

do kwoty 293.320 zł.  Realizacja wydatków wynosi 141.977,78 zł, tj. 48,40 % planu. Zobowiązania na dzień 

30 czerwca 2008 roku wynoszą 1.091,88 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Zaplanowano wydatki w wysokości 91.441 zł. Plan zwiększono do kwoty 93.362 zł. Wykonanie 

półroczne wydatków wynosi 53.245,11 zł, tj. 57,03 % planowanej kwoty, w tym:

1. plan dla szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 82.775 zł – realizacja wynosi 47.976,11 zł,             

tj. 57,96 % planowanej kwoty,

2. plan dla przedszkoli wynosi 10.587 zł (dotacja) – realizacja wynosi 5.269 zł, tj. 49,77 % planowanej 

kwoty.

Stołówki szkolne

Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano 132.180 zł. Plan zwiększono do kwoty             

251.315 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia planu wydatków na zakup środków 

żywności do przygotowania posiłków z rachunku dochodów własnych, który funkcjonował poza budżetem 

gminy do planów finansowych szkół.  W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 136.095,06 zł, tj. 54,15 % 

planu.  

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Stołówka przy Gimnazjum w Siedlisku 61.426,00 106.310,00 58.618,95 55,14

2. Stołówka przy Szkole Podstawowej w 

Łomnicy

29.607,00 68.247,00 37.039,32 54,27

3. Stołówka przy Szkole Podstawowej w 

Białej

5.638,00 29.068,00 13.152,59 45,25

4. Stołówka przy Szkole Podstawowej w 

Rychliku

35.509,00 47.690,00 27.284,20 57,21

razem 132.180,00 251.315,00 136.095,06 54,15
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Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Wynagrodzenia 90.953,00 90.953,00 49.747,04 54,70

2. Pochodne od wynagrodzeń 17.822,00 17.822,00 9.532,09 53,48

3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.639,00 5.704,00 5.703,15 99,99

4. Odpis na ZFŚS 4.773,00 4.773,00 3.578,00 74,96

5. Środki żywności 0,00 120.070,00 58.876,64 49,03

6. Pozostałe wydatki 6.993,00 6.993,00 4.319,31 61,77

7. Wydatki inwestycyjne 5.000,00 5.000,00 4.338,83 86,78

Razem 132.180,00 251.315,00 136.095,06 54,15

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 3.633,26 zł, w tym: 2.210,33 zł wynagrodzenia, 

1.422,93 zł pochodne od wynagrodzeń.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na kwotę 207.061 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 281.313 zł.            

W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 128.054,60 zł, tj. 45,52 % planu. Plan i realizacja 

wydatków przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
plan po 

zmianach
wykonanie %

1. Odpis na ZFŚS nauczycieli 
będących emerytami i rencistami

154.075,00 154.075,00 115.559,00 75,00

2. Prace komisji kwalifikacyjnych i 
egzaminacyjnych powołanych do 
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o 
wyższy stopień awansu 
zawodowego

500,00 500,00 0,00 0,00

3. Dofinansowanie kosztów 
przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników (dotacja 
od Wojewody)

50.986,00 116.843,00 8.080,76 6,92

4. Szkolenia pracowników administracji 
placówek oświatowych – program 
VULCAN

0,00 2.451,00 2.451,00 100,00

5. Zakup publikacji „Indeks 
gimnazjalisty”

0,00 1.064,00 1.064,00 100,00

6. Ogłoszenia o konkursach na 
dyrektorów szkół

1.500,00 1.500,00 819,84 54,66

7. Zwrot dotacji od Wojewody  z 2007 
roku na dofinansowanie kosztów 
przygotowania zawodowego 
młodocianych pracowników

0,00 0,00 80,00 *

8 Przygotowanie wniosku na 
pozyskanie środków z UE na 
dofinansowanie realizacji projektu          
w zakresie programu operacyjnego 
Kapitał Ludzki „Bezpieczeństwo
dzieci w przedszkolach 
prowadzonych przez gminę 
Trzcianka”

0,00 4.880,00 0,00 0,00

razem 207.061,00 281.313,00 128.054,60 45,52
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Dział 851 Ochrona zdrowia

Zaplanowano początkowo środki w wysokości 157.098 zł i zwiększono plan do kwoty 161.416 zł.             

W I półroczu 2008 roku wydatki zrealizowano na kwotę 46.833,33 zł, tj. 29,01 % planowanej kwoty.

l.p. nazwa plan 
plan po 

zmianach
wykonanie %

1. Zwalczanie narkomanii
(rozdział 85153)

9.700,00 9.700,00 0,00 0,00

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi
(rozdział 85154)

137.398,00 141.716,00 41.833,33 29,52

3. Pozostała działalność
(rozdział 85195)

10.000,00 10.000,00 5.000,00 50,00

razem 157.098,00 161.416,00 46.833,33 29,01

Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

zaplanowano wydatki w wysokości 315.000 zł, w tym realizowane z następujących działów: 146.298 zł          

z działu 851, 95.002 zł z działu 852, 53.700 zł z działu 854, 20.000 zł z działu 926. W I półroczu zwiększono 

plan o kwotę 41.920 zł – środki pochodzą z nadwyżki z roku ubiegłego i stanowią niewykorzystane środki           

z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2007 roku. Plan GKRPA ustalono      

po zmianach na kwotę 356.920 zł.  W poszczególnych działach limity wydatków są następujące:

1.Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 150.616 zł

Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 9.700  zł

Środki przeznacza się na szkolenia nauczycieli i pedagogów w zakresie programów profilaktycznych.

Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 140.916 zł

Środki na realizację zadań przyjętych w programie działania GKRPA.

2.Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 95.002 zł

Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” – 95.002 zł

Środki zaplanowane na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Trzciance.

3. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 91.302 zł

Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” – 91.302 zł

Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci              

i młodzieży.  

4. Dział 926 – „ Kultura fizyczna i sport” – 20.000 zł

Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 20.000 zł

Środki zaplanowano na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Zwalczanie narkomanii

Zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się 

9.700 zł  na szkolenia nauczycieli i pedagogów w zakresie programów profilaktycznych. W I półroczu         

nie wystąpiły wydatki na ten cel.
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 137.398 zł w ramach realizacji programu Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwiększono plan do kwoty 141.716 zł, w tym: sołectwo 

Siedlisko zaplanowało 800 zł na świetlicę środowiskową w Siedlisku na zakup usług sieci Internet.                  

W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 41.833,33 zł, tj. 29,01 zł, w tym 615,60 zł wydatki 

sołectwa Siedlisko. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. na utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia), szkolenia dla grup 

społecznych związanych z problematyką alkoholową i narkomanią oraz ogłoszenia w prasie                 

o konkursach na podział środków dla organizacji pozarządowych - zaplanowano środki w wysokości 

24.300 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 7.413,74  zł, 

2. na usługi w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (pomoc finansowa gminie Piła) 

zaplanowano 9.158 zł, środki zostaną przekazane w II półroczu, 

3. na prowadzenie świetlic wiejskich środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem 

alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 39.058 zł, z czego zrealizowano 14.403,99  zł, 

4. zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań w zakresie programów     

z profilaktyki przeciwalkoholowej oraz na prowadzenie świetlic wiejskich w wysokości 68.400 zł              

i przekazano 19.400 zł, zgodnie z podziałem środków dokonanym  w wyniku przeprowadzonych 

konkursów, w tym na:

a) realizację programów w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej plan dotacji 9.200 zł, 

przekazano dotacje na kwotę 4.600 zł dla Caritas Parafii p.w. Sw. Jana Chrzciciela                      

w Trzciance, zgodnie z podpisaną umową,

b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka, 

plan dotacji 59.200 zł, przekazano 14.800 zł, zgodnie z zawartymi umowami: 

- Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” – 3.300 zł,

- Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 11.500 zł

5. sołectwo Siedlisko zaplanowało wydatki 800 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicy  

w Siedlisku – wydatki wykonano na kwotę 615,60 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na zapłatę składki członkowskiej do Hospicjum                      

w Trzciance. W I półroczu 2008 roku przekazano składkę w wysokości 5.000 zł, tj. 50 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna  - zadania własne

Na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 4.340.748 zł. Plan po zmianach wynosi 4.702.598 zł. 

Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 2.292.103,61 zł, tj. 48,74% planu i przedstawia się następująco:
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l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe – dotacja od Wojewody 
Wielkopolskiego 
(rozdział 85214)

709.400,00 720.000,00 348.811,32 48,45

2. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe – środki własne gminy
(rozdział 85214)

510.901,00 510.901,00 243.289,97     47,62

3. Dodatki mieszkaniowe - środki własne 
gminy
(rozdział 85215)

1.250.000,00 1.250.000,00 448.107,40 35,85

4. Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja 
od Wojewody Wielkopolskiego
(rozdział 85219)

555.600,00 568.650,00 289.911,60 50,98

5. Ośrodki Pomocy Społecznej - środki 
własne gminy
(rozdział 85219)

553.125,00 578.125,00 262.423,40 45,39

6. Ośrodki Pomocy Społecznej – środki 
GKRPA – PPK
(rozdział 85219)

95.002,00 95.002,00 45.399,50 47,79

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze - środki własne 
gminy
(rozdział 85228)

150.000,00 150.000,00 75.757,49 50,50

8. Pozostała działalność - dotacja od 
Wojewody Wielkopolskiego
(rozdział 85295)

401.200,00 574.400,00 505.622,93 88,03

9. Pozostała działalność - środki własne 
gminy
(rozdział 85295)

115.520,00 255.520,00 72.780,00 28,48

razem 4.340.748,00 4.702.598,00 2.292.103,61 48,74

Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 1.250.000 zł. W I półroczu 

2008 roku wypłacono kwotę 448.107,40 zł, tj. 35,85 % planowanej kwoty. Dodatki mieszkaniowe otrzymali 

wszyscy wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Wydatki 

zrealizowano w wysokości 75.757,49 zł, tj. 50,50 % planu. Usługi świadczone są na podstawie zawartej 

umowy. 

Pozostała działalność

1. Zaplanowano składkę do Pilskiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł           

i w I półroczu przekazano 2.760 zł. 

2. Zaplanowano kwotę 10.000 zł na prace społecznie użyteczne. Zostały podpisane umowy z osobami 

bezrobotnymi na prace w okresie od lipca do września.
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3. Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano środki                 

w wysokości 501.200 zł , w tym 401.200 z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, 100.000 zł środki 

własne gminy. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 814.400 zł, w tym: 574.400 zł z dotacji, 

240.000 zł środki własne gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 575.642,93 zł.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną, tj. zasiłki i pomoc  w naturze, 

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Trzciance (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne gminy) oraz na 

finansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy M-GOPS  (środki pochodzące z wpłat na 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w I półroczu 2008 roku zawiera załącznik            

Nr 13 do Informacji, stanowiący informację sporządzoną przez kierownika M-GOPS.

Dział 852 Pomoc społeczna  - zadania zlecone

Zaplanowano środki na 2008 rok w wysokości 6.969.400 zł. W trakcie roku zwiększono plan do 

wysokości 7.124.500 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 3.277.017,27 zł, tj. 46 % 

planu i przedstawia się następująco: 

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka 
alimentacyjna oraz składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 
ubezpieczenia społecznego 
(rozdział 85212)

6.416.200,00 6.563.400,00 3.027.551,17 46,13

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne 
opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy 
społecznej oraz niektóre świadczenia 
rodzinne
(rozdział 85213)

71.100,00 71.100,00 19.786,75 27,83

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki 
na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe 
(rozdział 85214) 

482.100,00 490.000,00 229.679,35 46,87

Razem 6.969.400,00 7.124.500,00 3.277.017,27 46,00

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki  w wysokości 6.416.200 zł, tj. w wysokości przyznanej 

dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan po zmianach wynosi 6.563.400 zł. Wydatki na świadczenia 

rodzinne zrealizowano w wysokości 3.027.551,17 zł, tj. 46,13 % planowanej kwoty dotacji. Realizacja 

wydatków przedstawia się następująco:
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1. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne         2.927.124,33  zł

- wypłata świadczeń rodzinnych  2.909.253,78 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 17.870,55 zł.

2. Wydatki osobowe               97.172,84 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 71.259,01 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.928,20 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 13.830,01 zł, 

- składki na Fundusz Pracy 2.155,62 zł.

3. Pozostałe wydatki                      3.254 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 129 zł,

- odpis na ZFŚS  - 3.125 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 5.181,57 zł, w tym: 3.385,75 zł  

wynagrodzenia, 1.795,82 zł pochodne od wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 71.100 zł, tj. w wysokości przyznanej na 

ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 

19.786,75 zł, z tego: 3.024 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne oraz 16.762,75 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

świadczenia z pomocy społecznej. Zobowiązanie zaciągnięte przez M-GOPS wynoszą 3.245,65 zł.

Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną realizowaną w ramach 

zadań zleconych zawiera załącznik nr 13 do Informacji, sporządzony przez kierownika M-GOPS                  

w formie informacji opisowej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki w wysokości 10.704 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu 

Czarnkowsko – Trzcianeckiego na prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazanie  środków 

nastąpi w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.116.944 zł i w ciągu roku  zwiększono 

plan do kwoty 1.472.078 zł. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 722.038,22 zł,              

tj. 49,05 % planu. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:
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L.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Świetlice szkolne
(rozdział 85401)

483.878,00 521.336,00 273.235,15 52,41

2. Placówki wychowania pozaszkolnego 
(rozdział 85407)

0,00 25.000,00 0,00 0,00

3. Kolonie i obozy oraz inne formy 
wypoczynku dzieci i młodzieży
(rozdział 85412)

289.900,00 329.502,00 14.371,07 4,36

4. Pomoc materialna dla uczniów 
(rozdział 85415)

113.000,00 366.074,00 320.902,00 87,66

5. Dokształcanie i doskonalenie 
nauczycieli
(rozdział 85446)

3.516,00 3.516,00 0,00 0,00

6. Pozostała działalność
(rozdział 85495) 

226.650,00 226.650,00 113.530,00 50,09

Razem 1.116.944,00 1.472.078,00 722.038,22 49,05

Świetlice szkolne 

Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 483.878 zł              

i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 521.336 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 

273.235,15 zł, tj. 52,41 % planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco: 

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Wynagrodzenia 331.218,00 369.615,00 180.350,43 48,79

2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27.265,00 26.326,00 26.322,29 99,99

3. Pochodne od wynagrodzeń 73.572,00 73.572,00 36.041,07 48,99

4. Odpisy na ZFŚS 28.782,00 28.782,00 21.587,00 75,00

5. Pozostałe wydatki 23.041,00 23.041,00 8.934,36 38,78

Razem 483.878,00 521.336,00 273.235,15 52,41

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 16.530,06 zł, w tym: 11.103,38 zł 

wynagrodzenia, 5.426,68 zł pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku w poszczególnych świetlicach szkolnych          

przedstawia się następująco: 
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l.p. Nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Świetlica przy Gimnazjum Nr 1 46.966,00 49.996,00 37.672,37 75,35

2. Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 26.921,00 28.421,00 15.279,60 53,76

3. Świetlica przy Gimnazjum                          
w Siedlisku

14.667,00 20.283,00 8.548,17 42,14

4. Świetlica przy S.P. Nr 2 119.203,00 126.203,00 57.635,28 45,67

5. Świetlica przy S.P. Nr 3 138.465,00 146.465,00 78.165,66 53,37

6. Świetlica przy S.P. w Białej 48.479,00 51.479,00 28.832,08 56,01

7. Świetlica przy S.P. w Łomnicy 31.103,00 35.126,00 19.195,15 54,65

8. Świetlica przy S.P.w Przyłękach 12.915,00 13.915,00 3.074,14 22,09

9. Świetlica przy S.P. w Rychliku 3.026,00 5.345,00 1.283,57 24,01

10. Świetlica przy S.P. w Siedlisku 42.103,00 44.103,00 23.549,13 53,40

Razem 483.878,00 521.336,00 273.235,15 52,41

Placówki wychowania pozaszkolnego

W budżecie na rok 2008 zaplanowano 25.000 zł na remont stanicy Harcerskiego Ośrodka Wodnego 

w Trzciance. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

W budżecie na 2008 rok na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki               

w  wysokości 289.900 zł i zwiększono plan do kwoty 329.502 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę            

14.371,07 zł, tj. 4,36  % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. Sołectwa w swoich budżetach zaplanowały wydatki w wysokości 6.200 zł i  zwiększyły plan do kwoty 

8.200 zł. Wykonanie wynosi 1.411,07 zł, tj. 17,21 % planu (załącznik nr 9 do Informacji). Zobowiązania 

na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 1.177 zł. 

2. Zaplanowano 230.000 zł na budowę placów zabaw. Realizacja wydatków wynosi 2.660 zł, tj. 1,16 % 

planu, zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. z tytułu faktur za wybudowanie placów zabaw 

wynoszą 161.332,80 zł (opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Informacji).

3. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki na 

organizację wypoczynku w wysokości 53.700 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 91.302 zł. 

Dokonano podziału środków na kwotę 64.550 zł, z czego w I półroczu przekazano dotację na kwotę 

10.300 zł dla Stowarzyszenia „Pomagajmy Dzieciom” zgodnie z harmonogramem wynikającym              

z podpisanej umowy. W II półroczu zostanie przekazana dotacja dla Caritas Parafii p.w. Św. Jana 

Chrzciciela w kwocie 36.000 zł oraz dla PTK Zielona Góra w kwocie 18.250 zł w terminach wynikających 

z podpisanych umów.  
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Pomoc materialna dla uczniów

W budżecie na 2008 rok zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Trzcianka 

środki w wysokości 113.000 zł. Plan zwiększono o kwotę 253.074 zł, tj. o dotację od Wojewody 

Wielkopolskiego na wypłaty stypendiów socjalnych. Plan po zmianach wynosi 366.074 zł.  Wykonanie za               

I półrocze 2008 roku wynosi 320.902 zł, tj. 87,66 % planu. Plan i realizacja przedstawia się następująco:

1. Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym przyznana została dotacja od Wojewody 

Wielkopolskiego w wysokości 253.074 zł, wypłacono stypendia na kwotę 235.270 zł. 

2. Zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 113.000  zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych 

dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłacono stypendia w 

wysokości 85.632 zł, w tym: stypendia dla uczniów gimnazjów 52.608 zł, uczniów szkół 

podstawowych 33.024 zł. Stypendia wypłacono zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez dyrektorów 

szkół. 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano na 

2008 rok wydatki w wysokości 3.516 zł. W I półroczu 2008 r. nie zgłoszono żadnych potrzeb na ten cel. 

Pozostała działalność

W budżecie na 2008 rok uchwalono plan wydatków w wysokości 226.650 zł i zrealizowano plan na 

kwotę 113.530 zł, tj. 50,09 %, w tym:

- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy 

Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – zaplanowano 200.000 zł, przekazano 100.200 zł, tj. 50,10  % 

planowanej dotacji,

- dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP –

zaplanowano 26.650 zł i przekazano 13.330 zł, tj. 50,02 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 5.118.662 zł. Zwiększono plan do wysokości 

5.144.139 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 rok wynosi 1.961.332,49 zł, tj. 38,13 % planu                    

i przedstawia się następująco:
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l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
(rozdział 90001)

2.872.642,00 2.898.389,00 1.027.734,59 35,46

2. Oczyszczanie miast i wsi
(rozdział 90003)

706.900,00 708.070,00 355.379,84 50,19

3. Utrzymanie zieleni w miastach i 
gminach
(rozdział 90004)

289.300,00 285.110,00 91.929,47 32,24

4. Ochrona powietrza atmosferycznego i 
klimatu
(rozdział 90005)

15.000,00 15.000,00 7.338,70 48,92

5. Schroniska dla zwierząt
(rozdział 90013)

96.000,00 96.000,00 48.235,95 50,25

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg
(rozdział 90015)

1.050.600,00 1.053.350,00 397.388,36 37,73

7. Pozostała działalność
(rozdział 90095)

88.220,00 88.220,00 33.325,58 37,78

Razem 5.118.662,00 5.144.139,00 1.961.332,49 38,13

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 2.872.642 zł. Zwiększono plan do kwoty           

2.898.389 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 1.027.734,59 zł, tj. 35,46 % planu.              

Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

  

L.p. nazwa
plan 

początkowy
plan po 

zmianach
wykonanie %

I. Wydatki bieżące: 40.075,00 40.075,00 207,50 0,52

1. Utrzymanie sieci deszczowych 40.000,00 40.000,00 132,50 0,33

2.
Opłata za urządzenia kanalizacji 
deszczowej

75,00 75,00 75,00 100,00

II. Wydatki majątkowe (zał. Nr 6 do 
Informacji)

2.832.567,00 2.858.314,00 1.027.527,09 35,95

Razem I. + II. 2.872.642,00 2.898.389,00 1.027.734,59 35,46

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 18.154,77,  w tym z tytułu: wydatków 

bieżących 11.973,94 zł (utrzymanie sieci deszczowych), wydatków inwestycyjnych 6.180,83 zł.

Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Informacji.

Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki w wysokości 706.900 zł na utrzymanie czystości ulic. Limit wydatków 

zwiększono do kwoty  708.070 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 355.379,84 zł,              

tj. 50,19 % planu i przedstawia się następująco:



47

l.p. Nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Oczyszczanie miasta 706.600,00 706.600,00 355.025,84 50,24

2. Oczyszczanie wsi 300,00 1.470,00 354,00 24,08

Razem 706.900,00 708.070,00 355.379,84 50,19

Wydatki jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 8 do Informacji.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu oczyszczania miasta 53.310,77 zł oraz 

144,30 zł  z tytułu oczyszczania wsi.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki w wysokości 289.300 zł. Zmniejszono limit wydatków do kwoty 285.110 zł. 

Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 91.929,47 zł, tj. 32,24 % planu.

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Utrzymanie zieleni w mieście –
wydatki bieżące

201.830,00 201.830,00 68.136,10 30,72

2. Utrzymanie zieleni w mieście –
wydatki majątkowe (zał. Nr 6 do 
Informacji)

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

3. Utrzymanie zieleni na wsiach (środki 
do dyspozycji sołectw – zał. nr 8 do 
Informacji)

67.470,00 63.280,00 23.793,37 37,60

Razem 289.300,00 285.110,00 91.929,47 32,24

Wykonanie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosi 68.136,10 zł i przedstawia się 

następująco:

- stałe utrzymanie i pielęgnacja zieleni –  37.160,99 zł,

- zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 7.901,25 zł,

- obsadzenia kwiatami – 17.933,51 zł,

- prace pielęgnacyjne – 4.027,85 zł,

- cięcia pielęgnacyjne – 412,50 zł,

- remont muszli koncertowej – 700 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 43.258,35 zł, w tym: utrzymanie zieleni                

w mieście 41.706,80 zł, utrzymanie zieleni na wsiach 1.551,55 zł. 

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki na rok 2008 w wysokości 15.000 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 

roku wynosi 7.338,70 zł, tj. 48,92 % planu – opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery oraz za odprowadzenie wód opadowych.
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Schroniska dla zwierząt 

Na utrzymanie psów z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie zaplanowano na 2008 rok wydatki  

w wysokości 96.000 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 48.235,95 zł, tj. 50,25 % 

planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 8.046,25 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.600 zł i zwiększono plan do kwoty              

1.053.350 zł. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 397.388,36 zł, tj. 37,73 % 

planowanej kwoty, w tym:

1. działalność bieżąca 384.119,76 zł

 oświetlenie ulic i dróg (plan – 495.000 zł) 309.239 zł

 wydatki na konserwację oświetlenia (plan – 143.000 zł) 74.161,85 zł

 oświetlenie świąteczne (plan – 30.000 zł)

 montaż dwóch lamp w pasażu handlowym w Trzciance przy ul. 

Dąbrowskiego (plan – 3.000 zł

718,91 zł

2. działalność inwestycyjna (plan po zmianach 381.750 zł, realizację i plan 

przedstawia załącznik nr 6 do Informacji)

13.268,60 zł

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 16.621,11 zł, w tym z tytułu: wydatków 

bieżących 5.121,11 zł (konserwacja oświetlenia), wydatków inwestycyjnych 11.500 zł.

Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Informacji.

Plan i realizację wydatków sołectw przestawia załącznik nr 8 do Informacji.

Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 88.220 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 33.325,58 zł,                   

tj. 37,78 % planu i przedstawia się następująco:

- utrzymanie szaletu miejskiego przy Pl. Pocztowym 6.420 zł,

- zbiórka zwłok zwierząt  4.017,59 zł,

- melioracje 22.377,42 zł,

- wydatki sołectw  510,57 zł.  

Zobowiązania na dzien 30 czerwca 2008 roku wynoszą 388,57 z tytułu zakupu wody do fontann.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki na 2008 rok ustalono na kwotę 2.169.980 zł i zwiększono plan do kwoty 2.181.238 zł. 

Wykonanie za I półrocze 2008 roku  wynosi  1.131.561,60  zł, tj. 51,88 % planu i przedstawia się 

następująco:
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l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i 
kluby
(rozdział 92109)

767.240,00 772.998,00 436.651,60 56,27

2. Biblioteki 
(rozdział 92116)

961.740,00 962.240,00 469.390,00 48,78

3. Muzea
(rozdział 92118)

441.000,00 443.000,00 225.520,00 50,91

Razem 2.169.980,00 2.181.238,00 1.131.561,60 51,88

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 689.200 zł. W ciągu 

roku zwiększono plan o kwotę 5.500 zł. W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 421.620 zł,

tj. 60,69 % planu. Plan i realizacja przedstawia się następująco:

1. Zaplanowano w ciągu roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem 

Czarnkowsko – Trzcianeckim w wysokości 5.500 zł. W I półroczu 2008 roku gmina otrzymała dotację                 

w wysokości 1.500 zł i przekazała ją do Trzcianeckiego Domu Kultury. Plan i realizacja zadań            

przedstawia się następująco:

- V Przełajowy Bieg im. T. Zielińskiego – zaplanowano 1.500 zł i przekazanie nastąpi w II półroczu,

- XXI Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej – zaplanowano dotację w wysokości 500 zł, 

przekazanie nastąpi w II półroczu, 

- XIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „PORTRET” – zaplanowano dotację w wysokości 3.500 zł, 

dotacja zostanie przekazana w II półroczu.

2. Zaplanowano dotację na prowadzenie bieżącej działalności TDK oraz na wskazane zadania                

w wysokości 689.200 zł i przekazano 421.620, tj. 60,95 % planu, w tym:

- 212.620 zł na bieżącą działalność instytucji,

- 6.000 zł na Uroczystości Majowe,

- 10.000 zł  na Turniej Strong Man,

- 63.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego,

- 15.000 zł na Dni Trzcianki,

- 35.000 zł na Noc Świętojańską,

- 60.000 zł na remont piwnic i sal,

- 10.000 zł na letnie imprezy muzyczne,

- 10.000 zł na powitanie Nowego Roku.

3. Sołectwa w swoich budżetach na 2008 rok zaplanowały środki na prowadzenie świetlic wiejskich             

w wysokości 68.040 zł. Plan zwiększono do kwoty 71.298 zł. Wykonanie wydatków na utrzymanie 

sal wiejskich w I półroczu 2008 roku wynosi 10.032,10 zł (załącznik nr 9 do Informacji). 

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 415,13 zł.

4. Zaplanowano 5.000 zł na montaż centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Straduniu.                       

W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 4.999,50 zł, tj. 99,99 % planu.

5. Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na ocieplenie sali wiejskiej w Łomnicy. Prace zostaną 

przeprowadzone w II półroczu.
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Przychody zaplanowane i zrealizowane przez Trzcianecki Dom Kultury w I półroczu 2008 roku             

przedstawiają się następująco:

l.p. Nazwa plan po zmianach wykonanie %

1. Dotacja na bieżącą działalność z Urzędu 425.200,00 212.620,00 50,00

2. Dotacja na wskazane zadania z Urzędu 264.000,00 209.000,00 79,17

3. Dotacja z Powiatu Czarnkowsko -
Trzcianeckiego

5.500,00 0,00 27,27

4. Przychody z usług 9.000,00 6.920,00 76,89

5. Pozostałe przychody 11.200,00 5.532,00 49,39

Razem 714.900,00 434.072,00 60,72

Koszty za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:

l.p. Nazwa plan po zmianach wykonanie %

1. Wynagrodzenia 280.250,00 136.321,00 48,64

2. Pochodne od wynagrodzeń 47.400,00 20.134,00 42,48

3. Odpisy na ZFSS 5.620,00 4.420,00 78,65

4. Wydatki na remonty, przeglądy, konserwacje 65.000,00 51.817,00 79,72

5. Pozostałe wydatki 114.226,00 50.555,00 44,26

6. Działalność kulturalna instytucji 198.600,00 102.467,00 51,59

Razem 711.096,00 365.714,00 51,42

Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2008 roku przez Trzcianecki Dom Kultury 

przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.

Biblioteki

Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano na 2008 rok dotację     

w wysokości 961.740 zł. w tym: 45.900 zł – środki pochodzące z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na 

realizację zadań powiatowych biblioteki. W I półroczu 2008 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 500 zł 

stanowiącą dotację z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadania w ramach porozumienia 

na Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy – Suryna. 

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 469.390 zł, tj. 48,78 % planu, w tym 22.950 zł na zadania 

powiatowe biblioteki. 

Plan oraz wykonanie przychodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

  l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie %

1. Dotacja 916.340,00 446.440,00 48,72

2. Dotacja z Powiatu Czarnkowsko –
Trzcianeckiego

45.900,00 22.950,00 50,00

3. Przychody z usług 6.000,00 3.046,00 50,77

4. Pozostałe przychody 7.900,00 5.335,71 67,54

Razem 976.140,00 477.771,71 48,94
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Koszty za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie %

1. Wynagrodzenia 617.003,00 295.670,91 47,92

2. Pochodne od wynagrodzeń 106.736,00 47.709,28 44,70

3. Odpisy na ZFSS 19.571,00 14.678,01 75,00

4. Usługi remontowe i konserwacje 26.000,00 1.708,46 6,57

5. Pozostałe wydatki 158.830,00 87.109,05 54,84

6. Działalność kulturalna instytucji – wystawy i 
konkursy

5.000,00 2.848,60 56,97

7. Zakup książek i pomocy dydaktycznych 43.000,00 22.874,69 53,20

Razem 976.140,00 472.599,00 48,42

Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2008 roku przedstawia załącznik nr 3 do 

Zarządzenia.

Muzea

Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2008 roku zaplanowano 

dotację w wysokości 441.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2.000 zł w związku                     

z przyjęciem do realizacji zadań na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim. Plan po 

zmianach wynosi 443.000 zł. W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 225.520 zł, w tym:

1. dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą –  199.620 zł, 

2. dotacja na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim –

zaplanowano 2.000 zł, w I półroczu przekazano 1.500 zł,  w tym:

- Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne” –  zaplanowano i przekazano w kwocie 500 zł, 

- „Piknik Muzealny” – zaplanowano i przekazano 1.000 zł, 

- Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoba choinkowa” – zaplanowano 500 zł, przekazanie               

w II półroczu 2008 roku,

3. dotacja na zadania wskazane w uchwale budżetowej – wykorzystano 24.400 zł w tym:

- pozyskiwanie i opracowywanie eksponatów – 500 zł,

- konserwację muzealiów - 1.400 zł,

- organizację wystaw - 10.000 zł,

- organizacja Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej - 3.000 zł,

- muzealną edukację regionalną – 1.000 zł,

- wydawnictwa – 500 zł, 

- organizację „Pikniku Muzealnego” – 8.000 zł.
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Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

  lp. nazwa plan po zmianach wykonanie %

1. Dotacja 376.600,00 199.620,00 53,01

2. Dotacja na dodatkowe zadania 64.400,00 24.400,00 37,89

3. Dotacja z Powiatu Czarnkowsko –
Trzcianeckiego

2.000,00 1.500,00 75,00

4. Przychody z usług 4.300,00 3.084,00 71,72

5. Pozostałe przychody 1.200,00 18,00 1,50

Razem 448.500,00 228.622,00 50,97

Plan i realizacja kosztów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

l.p. nazwa plan po zmianach wykonanie %

1. Wynagrodzenia 257.200,00 108.284,00 42,10

2. Pochodne od wynagrodzeń 45.400,00 18.091,00 39,85

3.
Odpisy na ZFŚS * 6.600,00 3.250,00 49,24

4. Usługi remontowe 32.000,00 5.101,00 15,94

5. Wystawy, konkursy, imprezy
103.850,00

32.500,00
51,93

6. Pozostałe wydatki 21.426,00

Razem 445.050,00 188.652,00 42,39

* Dot. Odpisu na ZFŚS – z wyjaśnień złożonych przez dyrektora Muzeum wynik, że odpis na ZFŚŚ 

przekazano w dniu 23.04.2008 r. na rachunek bankowy funduszu w wysokości 6.600 zł, tj. 100 %.

Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2008 roku zrealizowanych przez Muzeum 

przedstawia załącznik nr 4 do Zarządzenia.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Wydatki uchwalono w wysokości 1.718.390 zł. Zwiększono plan do kwoty 1.906.290 zł. Wykonanie 

wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 297.921,69 zł, tj. 15,63 % planu i przestawia się następująco:

l.p. nazwa plan 
początkowy

plan po 
zmianach

wykonanie %

1. Obiekty sportowe
(rozdział 92601)

1.120.000,00 1.307.000,00 0,00 0,00

2. Instytucje kultury fizycznej
(rozdział 92604) 

120.000,00 120.000,00 40.000,00 33,33

3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i 
sportu
(rozdział 92605)

478.390,00 479.290,00 257.921,69 53,81

Razem 1.718.390,00 1.906.290,00 257.921,69 15,63
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Obiekty sportowe

Zaplanowano środki w wysokości 1.120.000 zł i w I półroczu zwiększono plan do kwoty             

1.307.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowano zrealizowanie następujących 

zadań inwestycyjnych:

1) budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 2 – plan początkowy w kwocie 350.000 zł 

zwiększono do wysokości 537.000 zł,

2) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance – zaplanowano 350.000 zł,

3) budowa boiska w Białej, koncepcja oraz zagospodarowanie boiska – plan wydatków 70.000 zł,

4) opracowanie koncepcji i projektu technicznego pływalni – plan wydatków 350.000 zł.

  Omówienie planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Informacji.

Instytucje kultury fizycznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi             

40.000 zł, tj. 33,33 % planu. Plan i wykonanie zadań przedstawia się następująco:

1. środki za udostępnienie obiektów sportowych – zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł                     

i zrealizowano w kwocie 40.000 zł, tj. 44,44 % planu,

2. remont pomostu na Starej Plaży –zaplanowano 10.000 zł, realizacja w II półroczu,

3. zatrudnienie ratowników - zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 478.390 zł . W trakcie roku zwiększono 

plan do kwoty 479.290 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 257.921,69 zł, tj. 53,81 % 

planu i przedstawia się następująco:

1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano 

podziału dotacji na kwotę 366.400 zł i przekazano w I półroczu w wysokości 229.100 zł, zgodnie                   

z harmonogramem wynikającym z umów:

a) MKS LUBUSZANIN - plan 157.500 zł, przekazano 109.500 zł,

b) MKS MDK - zaplanowano 118.500 zł, przekazano 67.500 zł,

c) Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych – plan 5.400 zł, przekazano 3.000 zł,

d) UKS kajak przy Gimnazjum Nr 1 - zaplanowano 15.000 zł, przekazano 6.000 zł,

e) UKS Dysk przy Szkole Podstawowej Nr 3 - zaplanowano 4.700 zł, przekazano 2.700 zł,

f) UKS Relax przy Szkole Podstawowej Nr 2 - plan 4.000 zł, przekazano 3.000 zł,

g) UKS Forma G 1 - zaplanowano 6.000 zł, przekazano 4.000 zł,

h) UKS Fortuna Biała - zaplanowano 8.000 zł, przekazano 4.000 zł,

i) Ludowe Zespoły Sportowe - plan 18.000 zł, przekazano 9.000 zł,

j) LKS Zuch Rychlik – plan 6.500 zł, przekazano 4.500 zł,

k) Stowarzyszenie „Przyjaźni Niesłyszącym”  - zaplanowano i przekazano 5.000 zł,

l) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - zaplanowano 13.000 zł z czego przekazano 10.000 zł,
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m) Stowarzyszenie Sprawni Razem - plan 800 zł, zgodnie z umową przekazanie w II półroczu,

n) PFP Ciężary - plan 2.000 zł, przekazanie nastąpi zgodnie z harmonogramem,

o) Związek Harcerstwa Polskiego - zaplanowano 2.000 zł, z czego przekazano 900 zł. 

2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.400 zł i zrealizowano w I półroczu 2008 roku wydatki  

3.800 zł, tj. 86,36 % planu - zakup kontenera na szatnie na boisku w Białej. Opis realizacji inwestycji 

zawiera załącznik nr 6 do Informacji.

3. zaplanowano wydatki w kwocie 2.900 z na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem 

Czarnkowsko – Trzcianeckim , w tym: 400 zł - Trzcianecki Turniej Plażowy Piłki Siatkowej, 500 zł - Letni 

Samorządowy Turniej Piłki Nożnej Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, 2.000 zł - Ogólnopolski 

Turniej Nadziei Olimpijskich w Piłce Siatkowej. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.   

4. Sołectwa zaplanowały wydatki w wysokości 23.590 zł i w I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na 

kwotę 8.839,20 zł, w tym:  zł (załącznik nr 9 do Informacji).

5. Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na oznaczenie ścieżek pieszo – rowerowych. Prace zostaną 

przeprowadzone w II półroczu.

6. Na zorganizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka zaplanowano wydatki na kwotę 2.000 zł i 

zrealizowano wydatki na kwotę 756,13 zł.

7. W budżecie zaplanowano 55.000 zł na zajęcia sportowe w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym: 20.000 

zł pochodzi z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (program GKRPA). 

Wydatki zrealizowano na kwotę 15.181,78 zł.

8. Ponadto na wspieranie sportu w mieście i gminie zaplanowano 20.000 zł, z tego wydano 244,58 zł. 

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 3.962,20 zł.

Dochody i wydatki programu Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

Dochody zaplanowane na 2008 rok z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych w wysokości 315.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 262.632,32 zł, tj.83,38 % planu.  

Plan wydatków zwiększono w I półroczu o kwotę 41.920 zł. Tj. w wysokości środków z nadwyżki budżetowej 

– niewykorzystane środki w 2007 roku. Plan ustalono na kwotę 356.920 zł. W I półroczu  wydatki wykonano 

w wysokości 111.894,83 zł, tj. 31,35 % planu, zgodnie z występującymi potrzebami i programem Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan i realizację dochodów i wydatków przedstawia 

załącznik nr 9 do Informacji.

Rachunek dochodów własnych

W załączniku nr 11 do Informacji przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które posiadają 

wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Załącznik zawiera opis dochodów i wydatków nimi 

sfinansowanych.
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Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówiono             

w załączniku nr 14 do Informacji.  

Informacje o deficycie budżetowym, zaciągniętych i spłaconych  
kredytach i pożyczkach

W 2008 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.441.900,86 zł – nadwyżka z lat ubiegłych.            

Nie było konieczności zaciągnięcia kredytów w I półroczu 2008 roku. 

Rozchody ogółem wykonane w I półroczu 2008 roku wynoszą 2.914.960 zł, tj. 69,50 zaplanowanych 

spłat w roku bieżącym, w tym:

- spłata kredytów i pożyczek 964.960 zł,

- wykup obligacji 1.950.000 zł.

Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji 

wynosiło na początek 2008 roku, 10.326.887 zł zgodnie z uchwalonym budżetem. Spłata zadłużenia  

wyniosła 2.914.960 zł, w tym z tytułu:

1. Kredyt na budowę wodociągu w Niekursku zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 100.000 zł. 

Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło 100.000 zł. Zakończono spłatę kredytu. 

2. Kredyt na budowę wodociągu w Rychliku zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 100.000 zł. 

Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło 100.000 zł. Zakończono spłatę kredytu.

3. Kredyt na pokrycie niedoboru zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 70.960 zł. Zadłużenie 

na początek 2008 roku wynosiło 70.960 zł. Zakończono spłatę kredytu.

4. Kredyt na pokrycie niedoboru zaciągnięty w 2006 roku – spłata wyniosła 400.000 zł. Zadłużenie na 

początek 2008 roku wynosiło 1.400.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.000.000 zł.

5. Pożyczka z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

zaciągnięty na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni 

ścieków  w gminie Trzcianka – spłata wyniosła 240.000 zł.  Zadłużenie na początek roku wynosiło 

3.016.000 zł.  Do spłaty pozostaje 2.776.000 zł.

6. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika i Wiosny Ludów                

w Trzciance – spłata kredytu wyniosła 30.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło              

135.952 zł. Do spłaty pozostaje kwota  105.952 zł.

7. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej               

w Trzciance – spłata kredytu wyniosła 24.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło             

103.975 zł. Do spłaty pozostaje kwota 79.975 zł.

8. Wykup wyemitowanych obligacji – 1.950.000 zł. Wartości obligacji do wykupu na początek 2008 roku 

wynosiła 2.400.000 zł, po spłacie zadłużenie wynosi 450.000 zł.
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Spłata kredytu na przebudowę ulicy Witosa w Trzciance planowana jest w II półroczu 2008 r. Zadłużenie 

z tego z tytułu wynosi 170.000 zł.

         Kredyt z BGK na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej wynosi 2.830.000 zł. Spłata kapitału 

rozpocznie się od września.

Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 7.412.427 zł, w tym z tytułu:

1. emisji obligacji komunalnych – 450.000 zł,

2. pożyczek – 2.776.000 zł,

3. kredytów – 4.185.927 zł,

4. zobowiązania wymagalne – 500 zł.

Spłata zadłużenia stanowi 5,09 % dochodów planowanych i 8,96 % dochodów wykonanych.

Wielkość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowi 12,96 % dochodów planowanych,                           

22,79 % dochodów wykonanych. 

Informację sporządzono zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale Nr LIII/355/06 Rady 

Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania 

budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

kultury za pierwsze półrocze.



Wydatki


Struktura wydatków budżetu gminy Trzcianka w 2008 roku w działach klasyfikacji budżetowej


		Dział 


klasyfikacji budżetowej

		Plan po zmianach w zł

		Wykonanie             w zł

		Struktura wykonania  w %



		010    


Rolnictwo i łowiectwo

		501.061,00

		196.041,30

		0,79



		020 


Leśnictwo

		20.000,00

		0,00

		0,00



		600


Transport i łączność

		6.505.222,00

		470.142,11

		1,90



		700


Gospodarka mieszkaniowa

		2.763.789,00

		807.078,34

		3,27



		710


Działalność usługowa

		262.620,00

		12.913,90

		0,05



		750


Administracja publiczna

		5.647.732,00

		2.570.439,94

		10,41



		751 


Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

		3.496,00

		964,03

		0,01



		754


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

		769.020,00

		165.865,08

		0,67



		756


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

		94.419,00

		40.661,67

		0,16



		757


Obsługa długu publicznego

		425.000,00

		290.325,32

		1,18



		758


Różne rozliczenia

		1.104.582,00

		0,00

		0,00



		801


Oświata i wychowanie

		22.085.026,00

		10.420.860,30

		42,18



		851


Ochrona zdrowia

		161.416,00

		46.833,33

		0,19



		852


Pomoc społeczna

		11.827.098,00

		5.569.120,88

		22,54



		853


Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

		10.704,00

		0,00

		0,00



		854


Edukacyjna opieka wychowawcza

		1.472.078,00

		722.038,22

		2,92



		900


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

		5.144.139,00

		1.961.332,49

		7,94



		921


Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

		2.181.238,00

		1.131.561,60

		4,58



		926


Kultura fizyczna i sport

		1.906.290,00

		297.921,69

		1,21



		razem

		62.884.930,00

		24.704.100,20

		100,00





Plan wydatków na 2008 rok i realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:


		Dział 

		010

		Rolnictwo i łowiectwo






Wydatki uchwalono w wysokości 308.700 zł. W I półroczu zwiększono plan wydatków do kwoty 501.061 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 196.041,30 zł, tj. 39,13 % planu                 i przedstawia się następująco:


		 l.p.




		nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Izby rolnicze


(rozdział 01030)




		8.700,00

		8.700,00

		3.680,41

		42,30



		2.

		Rozwój obszarów wiejskich


(rozdział 01038)




		300.000,00

		0,00

		0,00

		0,00



		3.

		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013


(rozdział 01041)

		0,00

		300.000,00

		0,00

		0,00



		4.

		Pozostał działalność


(rozdział 01095)

		0,00

		192.361,00

		192.360,89

		100,00



		razem

		308.700,00

		601.061,00

		196.041,30

		39,13





Izby Rolnicze


Zaplanowano wydatki w wysokości 8.700 zł, tj. w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W I półroczu 2008 roku przekazano do Wielkopolskiej Izby Rolniczej składkę w wysokości  3.680,41  zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013


Zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł na przygotowanie projektów w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu  - „Odnowa Wsi”. Do programu wytypowano w pierwszej kolejności miejscowości:  Biała – rozbudowę bazy OSP oraz dobudowę do bazy świetlicy, zlecono wykonanie projektu technicznego; Stobno – budowa Centrum Bezpieczeństwa, Kultury           i Sportu, polegać ma to na budowie bazy dla OSP, sali wiejskiej, placu zabaw, zlecono również wykonanie projektu technicznego. Wartość dofinansowania jednego projektu nie może przekroczyć 500.000 zł. Warunkiem złożenia wniosku jest plan odnowy miejscowości, który jest w trakcie opracowania. W roku bieżącym zaplanowane środki w wysokości 300.000 zł nie zostaną wykorzystane.  

Pozostała działalność – zadanie zlecone


W 2008 roku zaplanowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w wysokości 192.361 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Wydatki na ten cel zrealizowano w wysokości  192.360,89 zł, tj. 100 % planu. 


		Dział 

		020

		Leśnictwo





Pozostała działalność



Zaplanowano środki w wysokości 20.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego p.n. budowa platformy widokowej. Zadanie ma być zrealizowane przy współpracy z Nadleśnictwem Trzcianka.                    W I półroczu nie wystąpiły wydatki na ten cel.


		Dział 

		600

		Transport i łączność






Wydatki uchwalono w wysokości 3.751.700 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 6.505.222 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 470.142,11 zł, tj. 7,23 % planu i przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Drogi publiczne wojewódzkie


(rozdział 60013)

		0,00

		80.000,00

		0,00

		0,00



		2.

		Drogi publiczne gminne


(rozdział 60016)

		3.751.700,00

		6.425.222,00

		470.142,11

		7,32



		razem

		3.751.700,00

		6.505.222,00

		470.142,11

		7,23





Drogi publiczne wojewódzkie


Zaplanowano środki w wysokości 80.000 zł na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na wspólne sfinansowanie przebudowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 180 relacji Kocień Wielki – Piła w Stobnie. Przekazanie dotacji zgodnie z zawartym porozumieniem nastąpi do końca sierpnia bieżącego roku. 


Drogi publiczne gminne


Plan i wykonanie wydatków przedstawia się nastepująco: 


		L.p.

		nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		I.

		Wydatki bieżące:

		683.430,00

		743.472,00

		79.280,07

		10,66



		1.

		Remonty cząstkowe dróg gminnych

		110.000,00

		110.000,00

		0,00

		0,00



		2.

		Profilowanie dróg gminnych

		170.000,00

		230.000,00

		17.814,83

		7,75



		3.

		Oznakowanie ulic

		80.000,00

		80.000,00

		25.685,93

		32,11



		4.

		Remonty bieżące chodników

		15.000,00

		15.000,00

		0,00

		0,00



		5.

		Remonty i utrzymanie przepustów

		25.000,00

		25.000,00

		13.866,80

		55,47



		6.

		Modernizacja dróg gminnych – projekty techniczne do przygotowania wniosku o środki z Unii Europejskiej




		200.000,00

		200.000,00

		6.832,00

		3,42



		7.

		Środki do dyspozycji sołectw

		83.430,00

		83.472,00

		15.080,51

		18,07



		II.

		Wydatki majątkowe (zgodnie                  z zał. nr 6 do Informacji)

		3.068.270,00

		    5.681.750,00

		390.862,04

		6,88



		

		Razem I. + II.

		3.751.700,00

		6.425.222,00

		470.142,11

		7,32





Opis realizacji wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 6 do Informacji.


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 75.366,30 zł, w tym: 


· 35.940 zł wydatki inwestycyjne ( 10.200 zł modernizacja ulicy Konopnickiej, 3.660 zł PT chodnika w Przyłękach, 5.000 zł projekty techniczne przebudowy ulic na os. Grottgera, 6.100 zł przebudowa ulicy Broniewskiego, 6.100 zł przebudowa chodnika na ulicy Staszica, 4.880 zł PT zagospodarowania terenu między Urzędem, Szpitalem a Bankiem)) , 


· 39.426,30 wydatki bieżące ( 35.518,35 zł profilowanie dróg, 3.062,75 zł oznakowanie ulic,    95,20 zł wydatki sołeckie).


		Dział 

		700

		Gospodarka mieszkaniowa





Zaplanowano wydatki w wysokości 2.228.168 zł. Po zmianach plan wydatków ustalono na kwotę 2.763.789 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 807.078,34 zł, tj. 29,20 % planu.


		l.p.

		nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej


(rozdział 70004)

		63.000,00

		45.000,00

		10.853,77

		24,12



		2.

		Gospodarka gruntami i nieruchomościami


(rozdział 70005)




		1.189.208,00

		1.639.208,00

		384.672,28

		23,47



		3.

		Towarzystwa budownictwa społecznego


(rozdział 70021)

		375.000,00

		75.000,00

		75.000,00

		100,00



		4.

		Pozostała działalność


(rozdział 70095)

		600.960,00

		1.004.581,00

		336.552,29

		33,50



		razem

		2.228.168,00

		2.763.789,00

		807.078,34

		29,20





Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej


Ustalono plan na kwotę 63.000 zł, w tym: 18.000 zł na opłacanie czynszu za wspólnotę mieszkaniową na ul. Matejki 5 oraz 45.000 zł na pokrycie czynszów za osoby mieszkające w spółdzielniach mieszkaniowych i posiadające nakaz eksmisji, którym gmina ma obowiązek zapewnić mieszkania socjalne. Planowane środki na czynsz za wspólnotę mieszkaniową ul. Matejki 5 przeniesiono do rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W I półroczu 2008 roku na czynsze do spółdzielni mieszkaniowych  wydano 10.853,77 zł, zgodnie            z obciążeniami Spółdzielni. 


Gospodarka gruntami i nieruchomościami


Plan początkowy 1.189.208 zł zwiększono w I półroczu do kwoty 1.639.208 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze wynosi 384.672,28 zł, tj. 23,47 % planu i przedstawia się następująco:


		1.

		opłata za wieczyste użytkowanie gruntów

		 742 zł



		2.

		podziały, wyceny , mapy

		34.157,74 zł



		3.

		administrowanie zasobami mieszkaniowymi gminy, w tym:

		349.772,48 zł



		a)

		opłaty za administrowanie wspólnotami

		133.285,00 zł 



		b)

		czynsz i fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych 

		123.368,63 zł



		c)

		czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych w TTBS

		7.595,00 zł



		d)

		remonty i usługi konserwatorskie

		24.090,10 zł



		e)

		opłaty za wodę i gaz

		18.223,55 zł



		f)

		wywóz nieczystości 

		28.813,75 zł



		g)

		usługi kominiarskie 

		9.988,77 zł



		h)

		oczyszczanie chodników

		2.943,68 zł



		i)

		utrzymanie kotłowni w Siedlisku

		1.464,00 zł






Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 19.575,69 zł, w tym:


1) 1.098 zł wydatki na podziały, wyceny i mapy,


2) 617,81 zł czynsz za drogę do Nadleśnictwa,


3) 17.859,88 zł administrowanie zasobem mieszkaniowym ( w tym: 3.507,21 zł dostawa wody,               59,21 zł utrzymanie sieci deszczowej, 6.837,24 zł remonty, 5.600 zł wywóz śmieci, 735,92 zł oczyszczanie chodników, 1.120,30 zł czynsz do wspólnoty przy ul. Matejki 5). 


Towarzystwa budownictwa społecznego


W budżecie gminy na 2008 rok zaplanowano 300.000 zł na remonty budynków komunalnych.              W I półroczu plan wydatków przeniesiono do rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”      z przeznaczeniem na remonty zasobów komunalnych. Ponadto zaplanowano 75.000 zł celem wniesienia udziałów do TTBS Sp. z o.o. na budowę budynku mieszkalnego przy ul. Matejki. Wydatek został zrealizowany w I półroczu w 100 % planu.

Pozostała działalność 


Plan początkowy na 2008 rok wynosi 600.960 zł. W I półroczu zwiększono plan do wysokości 1.004.581 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 336.552,29 zł, tj. 33,50 % planowanej kwoty. Plan                   i realizacja wydatków przedstawia się następująco:


		l.p.

		Nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		Wykonanie

		%



		1.

		wykupy – wydatek majątkowy

		350.000,00

		750.000,00

		336.289,01

		44,84



		2.

		Wykup mieszkań w budynku realizowanym przy zbiegu ulic Matejki i Mickiewicza – wydatek majątkowy

		250.000,00

		250.000,00

		0,00

		0,00



		3.

		PT termomodernizacji obiektów oświatowych i kultury – wydatek majątkowy

		500,00

		500,00

		0,00

		0,00



		4.

		wydatki sołeckie – wydatek bieżący

		460,00

		460,00

		263,28

		57,23



		5.

		odszkodowanie za grunty

		0,00

		3.621,00

		0,00

		0,00



		razem

		600.960,00

		1.004.581,00

		336.552,29

		33,50





Opis realizacji zadania inwestycyjnego zawiera załącznik nr 6 do Informacji.


Informację o wydatkach jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 8 do Informacji.


		Dział 

		710

		Działalność usługowa






Wydatki zaplanowano w wysokości 256.500 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty 262.620 zł. Wykonanie wydatków wynosi 12.913,90 zł, tj. 4,92 % planowanej kwoty i przedstawia się następująco:


		 l.p.

		nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		Wykonanie

		%



		1.

		Plany zagospodarowania przestrzennego


(rozdział 71004)

		250.000,00

		250.000,00

		5.078,96

		2,03



		2.

		Cmentarze 


(rozdział 71035)

		6.500,00

		12.620,00

		7.834,94

		62,08



		razem

		256.500,00

		262.620,00

		12.913,90

		4,92





Plany zagospodarowania przestrzennego



Na opracowanie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego zaplanowano wydatki                     w wysokości 250.000 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 5.078,96 zł, tj. 2,03 % planowanej kwoty. 


Cmentarze


 Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano wydatki w wysokości 6.500 zł. W I półroczu zwiększono plan do kwoty 12.620 zł.  Wydatki zrealizowano na kwotę 7.834,94 zł, tj. 62,08 % planowanej kwoty, w tym:


1. sołectwo Stobno zaplanowało środki w wysokości 300 zł na utrzymanie cmentarza w Stobnie – wydatek zrealizowano na kwotę 161,32 zł, tj. 53,77 % planu,


2. sołectwo Biała zaplanowało środki w wysokości 200 zł na utrzymanie cmentarza w Białej – wydatek zrealizowano w wysokości  75,83 zł, tj. 37,92 % planu. 


3. Zaplanowano wydatki w wysokości 3.000 zł na utrzymanie cmentarza komunalnego w Białej (wywóz nieczystości, woda), zrealizowano wydatki na kwotę 1.477,90 zł, tj. 49,26 % planowanej kwoty.


4. sołectwo Stobno zaplanowało na wydatki inwestycyjne 6.120 zł na budowę drogi na terenie cmentarza w Stobnie  - wydatek zrealizowano na kwotę 6.119,89 zł, tj. 100 % planu (załącznik nr 8 do Informacji).


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 296,56 zł.


		Dział 

		750

		Administracja publiczna – zadania zlecone





Urzędy Wojewódzkie



Plan na 2008 rok wynosi 153.500 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 82.576 zł,               tj. 53,80 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu wynagrodzeń wynoszą 6.007,17 zł. Dotacja pokryła 49,54 % ogólnych wydatków na zatrudnienie pracowników, bez wydatków rzeczowych i majątkowych. Wydatki ze środków własnych gminy wynoszą 84.114,14 zł. Ogółem planowane wydatki na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone wynoszą 166.689,54 zł, w tym: 


		1.

		wynagrodzenia osobowe

		117.637,34 zł



		2.

		dodatkowe wynagrodzenie roczne

		15.166,34 zł



		3.

		składki na ubezpieczenie społeczne

		24.448,48 zł



		4.

		składki na Fundusz Pracy

		3.662,38 zł



		5.

		odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

		5.775,00 zł





Wykonanie według źródeł finansowania przedstawia się następująco:


· 82.576 zł – dotacja Wojewody,


·  84.114,14 zł – środki własne gminy.

		Dział 

		750

		Administracja publiczna – zadania własne





Wydatki uchwalono w wysokości 5.083.730 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 5.494.232 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 2.487.863,94 zł, tj. 45,28 % planu i przedstawia się następująco:


		L.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)


(rozdział 75022)

		296.000,00

		296.000,00

		123.037,10

		41,57



		2.

		Urzędy gmina (miast i miast na prawach powiatu)


(rozdział 75023)

		4.512.610,00

		4.917.912,00

		2.225.559,90

		45,25



		3.

		Promocja jednostek samorządu terytorialnego


(rozdział 75075)

		244.820,00

		250.020,00

		120.645,75

		48,25



		4.

		Pozostała działalność


(rozdział 75095)

		30.300,00

		30.300,00

		18.621,19

		61,46



		razem

		5.083.730,00

		5.494.232,00

		2.487.863,94

		45,28





Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)



Plan na 2008 rok wynosi 296.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 123.037,10 zł,       tj. 41,57 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 18.260,98 zł, w tym diety     17.860,98  zł. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami. Wykonanie za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		1.

		diety radnych                                                                                       

		 116.472,67 zł



		2.

		pozostałe wydatki

		 6.564,43 zł



		· 

		zakup materiałów biurowych i prasy

		           89 zł



		· 

		wydatki na organizację sesji

		 3.122,40 zł



		· 

		podróże służbowe i szkolenia radnych

		 1.261,70 zł



		· 

		pozostałe

		 2.091,33 zł





Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)



Plan początkowy na 2008 rok w wysokości 4.512.610 zł zwiększony został o kwotę 405.302 zł i po zmianach wynosi 4.917.912 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 2.225.559,90 zł, tj. 45,25 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 142.943,08 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń 63.701,85 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami. 


Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		1.

		Wydatki osobowe 

		1.749.746,19 zł



		

		w tym:

		



		

		· wynagrodzenia osobowe pracowników

		1.330.604,37  zł



		

		· dodatkowe wynagrodzenie roczne

		154.138,61 zł



		

		· składki na ZUS

		 227.815,87 zł



		

		· składki na Fundusz Pracy

		 37.187,34 zł



		2.

		Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych

		63.600 zł





Ogółem wydatki na wynagrodzenia bez odpisu na ZFŚS wynoszą 1.749.746,19 zł:


· administracja 1.589.566,83 zł,


· dopłata do zadań zleconych (rozdział 75011, 85212) 84.114,14 zł,


· prace interwencyjne i roboty publiczne 76.065,22 zł.


		3.

		Wydatki bieżące

		410.678,11 zł



		

		a) wydatki związane z BHP

		11.942,87 zł



		

		b) diety dla sołtysów

		29.950 zł



		

		c) pozostałe

		368.785,24 zł



		

		· energia, woda, co

		 53.663,49 zł



		

		· usługi pocztowe i telekomunikacyjne

		50.661,00 zł



		

		· materiały biurowe, prasa, publikatory 

		 42.988,76 zł



		

		· programy komputerowe - eksploatacja

		36.941,79 zł



		

		· szkolenia, delegacje

		47.257,34 zł



		

		· organizacja posiedzeń i innych spotkań

		 6.823,64 zł



		

		· zakup materiałów i wyposażenia

		96.084,64 zł



		

		· pozostałe materiały, usługi i opłaty

		 19.918,90 zł



		

		· konserwacje i naprawy

		 2.165,72 zł



		

		· obsługa bankowa gminy

		 12.279,96 zł



		4.

		Środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 8 do Informacji)

		 1.535,60 zł



		

		

		






W I półroczu 2008 roku na potrzeby urzędu zakupiono m.in.: sprzęt komputerowy i oprogramowanie 95.977,18 zł, zliczarkę i niszczarkę 1.649,44 zł, meble 5.238,99 zł, rowery dla gońców 1.649,01 zł, czajniki 337 zł, kalkulatory 197,64 zł.


Na remonty budynku urzędu przeznaczone jest w budżecie 350.000 zł. Przygotowane zostały dokumenty do ogłoszenia przetargu na malowanie elewacji. Przygotowywana jest dokumentacji na remont w pomieszczeniach budynku. 


W ramach inwestycji planuje się zakup skrzynki podawczej i kserokopiarki w II półroczu 2008 roku. 


Promocja jednostek samorządu terytorialnego


Plan początkowy na 2008 rok w wysokości 244.820 zł zwiększony został o kwotę 5.200 zł                   i po zmianach wynosi 250.020 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 120.645,75 zł, tj. 48,25 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 7.335 zł. Wydatki realizowane były zgodnie                        z potrzebami i przedstawiają się następująco:


I. Wydatki związane z promocją gminy:                                                                                         109.911,44 zł


		1.

		Promocja zewnętrzna, w tym:

		39.279,65 zł



		

		- udział w targach

		2.738,34 zł



		

		- publikacje na temat gminy

		25.613,10 zł



		

		- współpraca z TTKST

		2.330,00 zł



		

		- podsumowanie działalności sportowej

		 4.929,93 zł



		

		- informacje w prasie o ogłaszanych konkursach

		578,28 zł



		

		- tablice ZPORR

		2.440,00 zł



		

		- uszycie flag

		600,00 zł



		

		- doposażenie – sprzęt fotograficzny

		50,00 zł



		2.

		Promocja wewnętrzna

		42.938,14 zł



		

		- materiały informacyjne i promocyjne

		 21.397,80 zł



		

		- wydawanie „Ratusza”

		 12.464,40 zł



		

		- współpraca z trzcianeckimi organizacjami pozarządowymi

		300,00 zł



		

		- współpraca z zagranicą

		 2.819,56 zł



		

		- puchary, tabliczki i inne przedmioty reklamowe z insygniami Trzcianki

		5.956,38 zł



		3.

		Konkursy – zawody 

		6.813,78 zł



		4.

		Imprezy

		18.325,57 zł



		

		- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

		 1.000,00 zł



		

		- obchody 62 rocznicy wyzwolenia Trzcianki

		 4.436,90 zł



		

		- spotkanie noworoczne

		 7.000,00 zł



		

		- obchody nadania Trzciance praw miejskich

		 4.998,27 zł



		

		- uroczystości majowe

		 890,40 zł



		5.

		Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości oraz Gminne Centrum Informacji

		2.554,30 zł



		II. Pozostałe wydatki 

		10.734,31 zł



		

		- nagroda Burmistrza  

		6.000,00 zł



		

		- środki do dyspozycji sołectw (załącznik nr 9 do Informacji)

		4.734,31 zł





Pozostała działalność



Na składki na rzecz organizacji, do których należy gmina zaplanowano wydatki w wysokości            30.300 zł. W I półroczu 2008 roku wydatki zrealizowano na kwotę 18.621,19 zł, w tym na Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.012,71 zł.  


		Dział 

		751

		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone





Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa



Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2008 r. gminie została przyznana dotacja w wysokości 3.910 zł, która następnie została zmniejszona o 414 zł i wynosi po zmianach 3.496 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 r. wynosi 964,03 zł, tj. 27,58 %. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami. 


		Dział 

		754

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zadania zlecone





Rozdział 75414 Obrona cywilna



Na wydatki związane z obroną cywilną gmina otrzymała dotację w wysokości 2.500 zł                       z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego. Wydatki zrealizowane zostały w 100 %. 



		Dział 

		754

		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 



		L.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Ochotnicze straże pożarne

		344.520,00

		344.520,00

		75.015,15

		21,77



		2.

		Straż miejska

		315.000,00

		315.000,00

		85.849,93

		27,25



		3.

		Pozostała działalność

		45.000,00

		107.000,00

		2.500,00

		2,34



		razem

		704.520,00

		766.520,00

		163.365,08

		21,31





Ochotnicze straże pożarne


Plan na 2008 rok wynosi 344.520 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 75.015,15 zł, tj. 21,77 %.  Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 8.461,63 zł. Wydatki realizowane są zgodnie z potrzebami i przedstawiają się następująco:


		1.

		Bieżące utrzymanie strażnic OSP

		69.515,15 zł



		

		- remont strażnic, samochodów i sprzętu

		8.579,65 zł



		

		- zakup paliwa i oleju

		1.767,44 zł



		

		- wynagrodzenie komendanta i kierowców

		13.133,91 zł



		

		- ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i  w szkoleniach

		19.442,71 zł



		

		- zakup sprzętu gaśniczego i odzieży ochronnej

		8.775,25 zł



		

		- delegacje, ryczałty za przejazdy

		1.504,44 zł



		

		- pozostałe wydatki

		16.311,75 zł



		2.

		Środki do dyspozycji sołectw (plan 7.100 zł)

		5.500 zł





W związku z odrzuceniem przez Radę zmian do budżetu na sesji w dniu 26 czerwca 2008 roku nie można było zrealizować wydatków na zakup sprzętu i odzieży w formie dotacji dla: OSP Biała  4.600,51 zł, OSP Stobno 900,01 zł, OSP Niekursko 2.600,19 zł, na łączną kwotę 8.100,71 zł. Wartość sprzętu i odzieży to kwota 14.700,71 zł, poszczególne jednostki na zapłatę różnicy w cenie otrzymały dotacje ze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. 



Niskie wykonanie wydatków na ochronę przeciwpożarową spowodowane jest zwiększeniem                      w bieżącym roku środków na remonty strażnic. W  przygotowaniu jest dokumentacja na remonty strażnic             w Stobnie i w Białej.


Straż Miejska



Plan na 2008 rok wynosi 315.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 85.849,93 zł,                tj. 27,25 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 4.504,09 zł. W I półroczu zatrudniony został 1 strażnik, którego szkolenie kosztowało 2.400 zł. Ponadto zostało złożone zamówienie na zakup umundurowania nowego i wymianę zużytego na kwotę 4.300 zł. Realizacja wydatków za I półrocze              2008 roku przedstawia się następująco: 


		1.

		Wydatki osobowe

		74.219,69 zł



		

		- wynagrodzenie osobowe pracowników

		56.001,05 zł



		

		- dodatkowe wynagrodzenie roczne

		6.254,26 zł



		

		- składki na ZUS

		10.352,09 zł



		

		- składki na Fundusz Pracy

		 1.612,29 zł



		2.

		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

		 3.800,00 zł



		3.

		Pozostałe wydatki

		7.830,24 zł



		

		- umundurowanie, materiały biurowe

		390,01 zł



		

		- delegacje, szkolenia

		2.822,10 zł



		

		- usługi telefoniczne

		424,96 zł



		

		- utrzymanie samochodu

		2.143,50 zł



		

		- pozostałe

		2.049,67 zł





Pozostała działalność



Plan początkowy na 2008 rok w kwocie 45.000 zł został zwiększony o kwotę 62.000 zł i po zmianach wynosi 107.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 2.500 zł, tj. 2,34 % planu. Zobowiązania wynoszą 2.500 zł. Plan i realizacja wydatków:


1. składka do Stowarzyszenia „Bezpieczna Gmina” – plan 5.000 zł wykonano w kwocie 2.500 zł,


2. wydatek majątkowy – opracowanie projektu budowy monitoringu miasta Trzcianki oraz zamontowanie             2 kamer –plan początkowy 40.000 zł został zwiększony do kwoty 102.000 zł, w I półroczu nie wystąpiły wydatki na ten cel.

		Dział 

		756

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





Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych


Plan początkowy na 2008 rok ustalony na kwotę 89.900 zł został zwiększony o kwotę 4.519 zł i wynosił po zmianach 94.419 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 40.661,67 zł, tj. 43,07 %. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. wynoszą 814 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie z potrzebami, w tym:


		

		- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 

		14.167,16 zł



		

		- usługi pocztowe, umowy zlecenia i inne

		 14.858,30 zł



		

		- materiały biurowe, druki i inne

		2.391,74 zł



		

		- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

		 4.725,47 zł



		

		- podatek VAT

		4.519,00 zł





		Dział 

		757

		Obsługa długu publicznego





Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego


Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano środki w wysokości             425.000 zł.  Wydatki zrealizowano na kwotę 290.325,32 zł, tj. 68,31 % planowanej kwoty, w tym:


		1.

		Odsetki od wyemitowanych w roku 2001 obligacji komunalnych

		123.449,25 zł



		2.

		Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę wodociągu                        w Niekursku

		2.956,86 zł



		3.

		Kredyt z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na budowę wodociągu                        w Rychliku

		2.956,86 zł



		4.

		Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego w Pile w EBI zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka

		106.539,43 zł



		5.

		Kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                 w Warszawie zaciągnięty na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej                         i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w gminie Trzcianka

		8.472,16 zł



		6.

		Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu zaciągnięty na pokrycie niedoboru w 2005 roku

		405,65 zł



		7.

		Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej w Trzciance

		2.281,79 zł



		8

		Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika            i Wiosny Ludów w Trzciance

		3.000,99 zł



		9.

		Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulicy Witosa             w Trzciance

		4.226,71 zł



		10.

		Kredyt w PKO BP S.A. w Pile na pikrycie niedoboru

		36.035,62 zł





Zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów dokonywana jest zgodnie z harmongramem wynikającym z umowy kredytowej.


		Dział 

		758

		Różne rozliczenia





Rezerwy ogólne i celowe


Zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 154.270 zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę na kwotę 130.321 zł z przeznaczeniem na:


a) zadania z zakresu administrowania zasobami komunalnymi 52.000 zł,


b) zadania inwestycyjne 25.300 zł, w tym: 3.800 zł budowa wodociągu przy ul. Zielnej, 21.500 zł budowa wodociągu w Sarczu,


c) wydatki administracyjne Urzędu (dział 750) 48.502 zł,


d) zapłatę podatku VAT za fakturę importową (gmina stała się na mocy postanowienia Sądu rejonowego w Trzciance spadkobiercą importera – mieszkańca gminy) 4.519 zł.


Ponadto utworzono rezerwę celową w wysokości 1.375.633 zł, w tym:


a) rezerwa na zadania bieżące 303.333 zł, w tym:

· realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 270.000 zł,


· utrzymanie hali widowiskowo – sportowej 33.333 zł.


b) rezerwa na zadania bieżące 117.300 zł, w tym:


· poręczenie kredytu dla TTBS Sp. z o. o. w Trzciance 68.800 zł,


· poręczenie pożyczki dla MEC Sp. z o.o. w Trzciance 48.500 zł, 


c) rezerwa na zadania inwestycyjne 955.000 zł, w tym:


· współpraca z WZD na budowę chodnika we Wrzącej 10.000 zł,


· dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej 100.000 zł,


· współpraca z WZD na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Stobnie 80.000 zł,


· projekt techniczny ciągu pieszo – rowerowego w Stobnie 10.000 zł,


· zakup samochodu dla Policji 20.000 zł,


· współpraca z ZDP na budowę chodnika w Pokrzywnie 20.000 zł,


· budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika przez TTBS Sp. z o.o. 500.000 zł,


· modernizacja ulicy Staszica 150.000 zł,


· modernizacja chodnika przy ulicy Wita Stwosza 65.000 zł. 


W I półroczu uruchomiono rezerwę na zadania inwestycyjne na kwotę 295.000 zł, w tym:


1) modernizacja ulicy Staszica 150.000 zł,


2) modernizacja chodnika przy ulicy Wita Stwosza 65.000 zł,


3) współpraca z WZD na budowę ciągu pieszo – rowerowego w Stobnie 80.000 zł. 


		 Dział 

		801

		Oświata i wychowanie





Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 20.953.687 zł. W I półroczu 2008 roku plan zwiększono do kwoty 22.085.026 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 10.420.860,30 zł, tj. 47,19 % planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Szkoły podstawowe


(rozdział 80101) 

		10.383.555,00

		10.948.781,00

		5.583.230,19

		50,99



		2.

		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych


(rozdział 80103) 

		425.593,00

		445.578,00

		226.670,91

		50,87



		3.

		Przedszkola


(rozdział 80104)

		2.932.516,00

		3.153.216,00

		1.624.233,62

		51,51



		4.

		Gimnazja


(rozdział 80110)

		6.483.141,00

		6.618.141,00

		2.527.353,03

		38,19



		5.

		Dowożenie uczniów do szkół


(rozdział 80113)

		298.200,00

		293.320,00

		141.977,78

		48,40



		6.

		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


(rozdział 80146)

		91.441,00

		93.362,00

		53.245,11

		57,03



		7.

		Stołówki szkolne (rozdział 80148)

		132.180,00

		251.315,00

		136.095,06

		54,15



		8.

		Pozostała działalność


(rozdział 80195)

		207.061,00

		281.313,00

		128.054,60

		45,52



		razem

		20.953.687,00

		22.085.026,00

		10.420.860,30

		47,19





Szkoły podstawowe



Na prowadzenie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 10.383.555 zł.             Zwiększono plan do wysokości 10.948.781 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 5.583.230,19 zł, tj. 50,99 % planu. Zobowiązania na koniec I półrocza 2008 roku wynoszą 251.661,44 zł,            w tym: 155.730,03 zł wynagrodzenia, 77.927,88 zł pochodne od wynagrodzeń, 18.003,53 zł pozostałe wydatki. Plan i realizacja wydatków  za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		l.p.

		Nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		6.205.027,00

		6.557.921,00

		3.192.127,26

		48,68



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		1.334.605,00

		1.334.105,00

		669.365,79

		50,17



		3.

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		497.862,00

		480.724,00

		480.720,34

		100,00



		4.

		Odpis na ZFŚŚ

		394.936,00

		394.936,00

		296.203,00

		75,00



		5.

		Pozostałe wydatki

		1.483.345,00

		1.487.045,00

		738.878,75

		49,69



		6.

		Remonty szkół (wydatek z budżetu ogólnego gminy)

		150.000,00

		300.000,00

		12.607,49

		4,20



		7.

		Dotacja dla Prywatnej Katolickiej Szkoły Podstawowej

		308.280,00

		308.280,00

		154.140,00

		50,00



		8.

		Środki do dyspozycji sołectw

		6.500,00

		6.500,00

		6.500,00

		100,00



		9.

		Nauka religii w Kościele Zielonoświątkowców w Trzciance – porozumienie z gminą Czarnków (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia nauczyciela)

		3.000,00

		3.000,00

		2.943,02

		98,10



		10.

		Nauka języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego (wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń nauczyciela)

		            0,00

		75.670,00

		29.144,54

		38,36



		11.

		Międzyszkolny Konkurs Piosenki Ludowej  (Szkoła Podstawowa w Białej) – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim

		0,00

		300,00

		300,00

		100,00



		12.

		Powiatowy Przegląd Piosenki „Muzyczne wędrówki po Europie” (S.P. Nr 3) – porozumienie z Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim 

		0,00

		300,00

		300,00

		100,00



		Razem

		10.383.555,00

		10.948.781,00

		5.583.230,19

		50,99





W budżecie szkół podstawowych zaplanowano środki w wysokości 464.780 zł na zadania realizowane bezpośrednio z budżetu gminy Trzcianka. Plan zwiększono do kwoty 646.181 zł. Realizacja wydatków za             I półrocze 2008 roku wynosi 166.747,49 zł, tj. 25,81 %, w tym:


1. Bezpośrednia z budżetu gminy na remonty szkół podstawowych zaplanowano 150.000 zł i zwiększono plan do wysokości 300.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 12.607,49 zł, tj. 4,20 % planu, remonty planowane są w okresie letnich wakacji. 


2. Zaplanowano dotację dla Prywatnej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance w wysokości           308.280 zł i przekazano dotację w 50 % planu, tj. w wysokości 154.140 zł.


3. Sołectwa zaplanowały dla szkół środki w wysokości 6.500 zł. Środki przesunięto do realizacji do planów finansowych szkół. 


4. W 2008 roku gmina otrzymała dotację od Wojewody Wielkopolskiego na refundację w okresie od stycznia do sierpnia wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego w klasach pierwszych i drugich szkoły podstawowej w wysokości 75.670  zł, z czego 37.769  zł przekazano do realizacji szkołom do ich planów finansowych, zgodnie ze zgłoszonymi przez dyrektorów potrzebami. Pozostała kwota 37.901 zł pozostała w ogólnym budżecie gminy niepodzielona.  Wojewoda przyznaje dotację zakładając,                      że nauczyciele języka angielskiego posiadają najwyższy stopień awansu zawodowego. W gminie Trzcianka język angielski w klasach pierwszych i drugich uczą nauczyciele posiadający najniższy stopień awansu zawodowego. Wynagrodzenie tych nauczycieli jest znacznie niższe, w związku z czym    i potrzeby szkół nie są tak wysokie.

Wykonanie planów finansowych szkół podstawowych przedstawia się następująco:


		l.p.

		Nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Szkoła Podstawowa Nr 2 + Szkoły Filialne

		3.546.722,00

		3.695.238,00

		1.871.281,05

		50,64



		2.

		Szkoła Podstawowa Nr 3 

		3.271.817,00

		3.427.731,00

		1.824.398,35

		53,22



		3.

		Szkoła Podstawowa w Białej

		596.205,00

		615.157,00

		.335.819,38

		54,59



		4.

		Szkoła Podstawowa w Łomnicy

		701.608,00

		721.008,00

		408.527,73

		56,66



		5.

		Szkoła Podstawowa w Przyłękach

		602.695,00

		612.838,00

		318.297,03

		51,94



		6.

		Szkoła Podstawowa w Rychliku

		402.689,00

		412.689,00

		219.360,49

		53,15



		7.

		Szkoła Podstawowa w Siedlisku

		797.039,00

		817.939,00

		438.798,67

		53,65



		Razem

		9.918.775,00

		10.302.600,00

		5.416.482,70

		52,57





Szkoły podstawowe realizują w ramach swoich planów finansowych poniższe zadania, na które otrzymały dodatkowo w ciągu roku kwotę 47.869 zł. Wykonanie wynosi 39.187,56 zł, tj. 81,86 %. Realizacja zadań przedstawiają się następująco:


1. Szkoły otrzymały ze środków sołeckich kwotę 6.500 zł, którą wydatkowały w  100%.


2. Szkoła Podstawowa Nr 2 realizuje zadanie w porozumieniu z gminą Czarnków. Dotyczy ono nauki religii w Kościele Zielonoświątkowców w Trzciance. Gminy zobowiązane są do partycypacji                     w kosztach nauczania, proporcjonalnie do liczby uczniów z własnego terenu biorących udział                w zajęciach. Plan wynosi 3.000 zł. W I półroczu 2008 roku koszt realizacji zadania w gminie wyniósł  2.943,02 zł. Środki przekazano SP Nr 2 w wysokości poniesionych kosztów.


3. Szkoły otrzymały środki z dotacji przyznanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości           37.769 zł na naukę języka angielskiego od klasy pierwszej szkoły podstawowej. W I półroczu 2008 roku wydatki zrealizowano w wysokości 29.144,54 zł, tj. 77,16 %.


4. Szkoła Podstawowa w Białej otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Międzyszkolny Konkurs Piosenki „Na ludowo zaśpiewajmy”. Zadanie zrealizowano w 100 %.


5. Szkoła Podstawowa Nr 3 otrzymała w ramach porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim środki w wysokości 300 zł na Powiatowy Przegląd Piosenki „Muzyczne Wędrówki po Europie”. Zadanie zrealizowano w 100 % planu. 


Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych


Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych zaplanowano środki w wysokości 425.593 zł. Zwiększono plan do wysokości 445.578 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 226.670,91 zł, tj. 50,87 % planu i przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		220.898,00

		240.755,00

		119.802,14

		49,76



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		53.128,00

		53.128,00

		26.746,89

		50,34



		3.

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		15.525,00

		15.353,00

		15.350,82

		99,99



		4.

		Odpis na ZFŚS

		19.197,00

		19.197,00

		14.397,00

		75,00



		5.

		Pozostałe wydatki

		45.591,00

		45.891,00

		13.794,06

		30,06



		6.

		Dotacja dla oddziału przedszkolnego utworzonego w  Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Siostry Faustyny  w Trzciance

		69.354,00

		69.354,00

		34.680,00

		50,00



		7.

		Środki do dyspozycji sołectw

		1.900,00

		1.900,00

		1.900,00

		100,00



		razem

		425.593,00

		445.578,00

		226.670,91

		50,87





Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 9.140,96 zł, w tym: 5.993,82 zł wynagrodzenia, 2.828,13 zł pochodne od wynagrodzeń, 319,01 zł pozostałe wydatki.



Plan i realizacja wydatków w poszczególnych oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Oddział Przedszkolny Szkoła Podstawowa Nr 2

		181.687,00

		193.423,00

		92.193,23

		47,66



		2.

		Oddział Przedszkolny Łomnica

		63.572,00

		66.872,00

		33.238,33

		49,70



		3.

		Oddział Przedszkolny Przyłęki

		65.786,00

		70.135,00

		36.390,09

		51,89



		4.

		Oddział Przedszkolny Rychlik

		43.294,00

		45.794,00

		30.169,26

		65,88



		razem

		354.339,00

		376.224,00

		191.990,91

		51,03





Zaplanowano w budżecie na 2008 rok dotację w wysokości 69.354 zł dla oddziału przedszkolnego mieszczącego się przy Prywatnej Katolickiej Szkole Podstawowej w Trzciance i przekazano w wysokości 34.680 zł, tj. 50 % planu.



Sołectwa zaplanowały dla oddziałów przedszkolnych środki w wysokości 1.900 zł, które przesunięto do realizacji do planów finansowych szkół.


Przedszkola


Środki na funkcjonowanie przedszkoli uchwalono w wysokości 2.932.516 zł i zwiększono plan do wysokości 3.153.216 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 1.624.233,62 zł, tj. 51,51 % planu. Uchwalone            i zrealizowane wydatki:


1. dotacje dla gminnych przedszkoli publicznych -  zaplanowano 2.832.116 zł, po zmianach plan wynosi 3.053.216 zł, wykonanie 1.623.881 zł, tj. 53,19 %, dotacje zostały przekazane do wysokości potrzeb zgłoszonych przez dyrektorów przedszkoli,


2. wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu na remonty przedszkoli - zaplanowano                  100.000 zł i wykonano na kwotę 352,62 zł, tj. 0,35 % planu, remonty zostaną przeprowadzone               w okresie letnich wakacji, zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 14.798,93 zł za przeprowadzone remonty, 


3. środki do dyspozycji sołectw 400 zł - w ciągu roku środki przeniesiono do planu dotacji Przedszkola w Siedlisku.


Realizacja przekazywanych dotacji na prowadzenie gminnych przedszkoli publicznych w I półroczu 2008 roku przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Przedszkole Nr 1 w Trzciance

		794.924,00

		867.110,00

		447.950,00

		51,66



		2.

		Przedszkole Nr 2 w Trzciance

		516.371,00

		556.068,00

		298.004,00

		53,59



		3.

		Przedszkole Nr 3 w Trzciance

		596.268,00

		641.905,00

		353.200,00

		55,02



		4.

		Przedszkole Nr 4 w Trzciance

		437.403,00

		467.763,00

		251.920,00

		53,86



		5.

		Przedszkole w Białej

		205.545,00

		221.299,00

		109.100,00

		49,30



		6.

		Przedszkole w Siedlisku i Runowie

		281.605,00

		299.071,00

		163.707,00

		54,74



		razem

		2.832.116,00

		3.053.216,00

		1.623.881,00

		53,19





W I półroczu 2008 roku przychody przedszkoli kształtowały się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Dotacja

		2.832.116,00

		3.053.216,00

		1.623.881,00

		53,19



		2.

		Opłata stała

		426.030,00

		426.030,00

		271.925,50

		63,83



		3.

		Odpłatność za wyżywienie

		298.842,00

		298.842,00

		156.366,20

		52,32



		4.

		Odsetki bankowe

		180,00

		180,00

		7,20

		4,00



		5.

		Pozostałe przychody

		2.000,00

		2.000,00

		1.693,36

		84,67



		6.

		Spadki, zapisy i darowizny

		0,00

		0,00

		400,00

		*



		razem

		3.559.168,00

		3.780.268,00

		2.054.273,26

		54,34





Koszty prowadzenia przedszkoli w I półroczu 2008 roku 


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		1.912.276,00

		2.167.908,00

		1.080.469,09

		49,84



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		418.806,00

		381.492,00

		189.954,75

		49,79



		3.

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		159.292,00

		161.674,00

		3.160,56

		1,95



		4.

		Odpis na ZFŚS

		139.522,00

		143.831,00

		124.071,00

		86,26



		5.

		Wydatki inwestycyjne

		35.000,00

		39.000,00

		29.553,22

		75,78



		6.

		Pozostałe koszty

		894.272,00

		886.363,00

		417.387,89

		47,09



		razem

		3.559.168,00

		3.780.268,00

		1.844.596,51

		48,80





Gimnazja



Na funkcjonowanie gimnazjów w 2008 roku uchwalono w budżecie wydatki w wysokości             6.483.141 zł, w ciągu roku zwiększono plan do wysokości 6.618.141 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości  2.527.353,03 zł, tj. 38,19 % planowanej kwoty. Plan i realizacja przedstawia się następująco:


		 l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		2.930.237,00

		3.123.203,00

		1.521.143,51

		48,70



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		629.469,00

		629.469,00

		316.973,69

		50,36



		3.

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		242.450,00

		234.484,00

		234.482,20

		100,00



		4.

		Odpis na ZFŚS

		194.159,00

		194.159,00

		145.619,00

		75,00



		5.

		Pozostałe wydatki

		655.926,00

		655.926,00

		307.167,45

		46,83



		6.

		Remonty gimnazjów ( wydatek                  z budżetu ogólnego gminy)

		150.000,00

		100.000,00

		1.067,18

		1,07



		7.

		Środki do dyspozycji sołectw

		900,00

		900,00

		900,00

		100,00



		8.

		Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1

		510.000,00

		510.000,00

		0,00

		0,00



		13.

		PT sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2

		200.000,00

		200.000,00

		0,00

		0,00



		14.

		Rozbudowa  Gimnazjum w Siedlisku z budową sali gimnastycznej 

		970.000,00

		970.000,00

		0,00

		0,00



		razem

		6.483.141,00

		6.618.141,00

		2.527.353,03

		38,19





W budżecie zaplanowano wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy w wysokości             1.830.900 zł. W ciągu roku zmniejszono plan do wysokości 1.780.000 zł i zrealizowano w wysokości 1.067,18 zł, w tym:


1. Zaplanowane na remonty szkół środki w wysokości 150.000 zł zmniejszono do kwoty 100.000 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.067,18 zł, remonty zostaną przeprowadzone w okresie wakacyjne.


2. Zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na przygotowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2. 


3. Zaplanowano środki w wysokości  zł na rozbudowę Gimnazjum w Siedlisku z budową sali sportowej.


4. Zaplanowano środki w wysokości 510.000 zł na termomodernizację Gimnazjum Nr 1.


5. Zaplanowane w budżecie środki sołectwa Siedlisko w wysokości 900 zł przesunięto do planu finansowego Gimnazjum w Siedlisku do realizacji.


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 112.174,77 zł, w tym: 74.330,45 zł wynagrodzenia, 33.326,72 zł pochodne od wynagrodzeń, 4.517,60 zł pozostałe wydatki.


Wykonanie planów finansowych gimnazjów przedstawia się następująco:


		 l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Gimnazjum Nr 1

		2.329.442,00

		2.429.442,00

		1.281.575,16

		52,75



		2.

		Gimnazjum Nr 2

		1.725.902,00

		1.785.902,00

		913.721,51

		51,16



		3.

		Gimnazjum w Siedlisku

		596.897,00

		622.797,00

		330.989,18

		53,15



		razem

		4.652.241,00

		4.838.141,00

		2.526.285,85

		52,22





Dowożenie uczniów do szkół


Na przewozy uczniów zaplanowano środki w wysokości 298.200 zł. W I półroczu zmniejszono plan do kwoty 293.320 zł.  Realizacja wydatków wynosi 141.977,78 zł, tj. 48,40 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 1.091,88 zł.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli



Zaplanowano wydatki w wysokości 91.441 zł. Plan zwiększono do kwoty 93.362 zł. Wykonanie półroczne wydatków wynosi 53.245,11 zł, tj. 57,03 % planowanej kwoty, w tym:


1. plan dla szkół podstawowych i gimnazjów wynosi 82.775 zł – realizacja wynosi 47.976,11 zł,             tj. 57,96 % planowanej kwoty,


2. plan dla przedszkoli wynosi 10.587 zł (dotacja) – realizacja wynosi 5.269 zł, tj. 49,77 % planowanej kwoty.


Stołówki szkolne



Na prowadzenie stołówek szkolnych zaplanowano 132.180 zł. Plan zwiększono do kwoty             251.315 zł. Zwiększenie planu wydatków wynika z przesunięcia planu wydatków na zakup środków żywności do przygotowania posiłków z rachunku dochodów własnych, który funkcjonował poza budżetem gminy do planów finansowych szkół.  W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 136.095,06 zł, tj. 54,15 % planu.  


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Stołówka przy Gimnazjum w Siedlisku

		61.426,00

		106.310,00

		58.618,95

		55,14



		2.

		Stołówka przy Szkole Podstawowej w Łomnicy

		29.607,00

		68.247,00

		37.039,32

		54,27



		3.

		Stołówka przy Szkole Podstawowej w Białej

		5.638,00

		29.068,00

		13.152,59

		45,25



		4.

		Stołówka przy Szkole Podstawowej w Rychliku

		35.509,00

		47.690,00

		27.284,20

		57,21



		razem

		132.180,00

		251.315,00

		136.095,06

		54,15





Realizacja wydatków przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		90.953,00

		90.953,00

		49.747,04

		54,70



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		17.822,00

		17.822,00

		9.532,09

		53,48



		3.

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		6.639,00

		5.704,00

		5.703,15

		99,99



		4.

		Odpis na ZFŚS

		4.773,00

		4.773,00

		3.578,00

		74,96



		5.

		Środki żywności

		0,00

		120.070,00

		58.876,64

		49,03



		6.

		Pozostałe wydatki

		6.993,00

		6.993,00

		4.319,31

		61,77



		7.

		Wydatki inwestycyjne

		5.000,00

		5.000,00

		4.338,83

		86,78



		

		Razem

		132.180,00

		251.315,00

		136.095,06

		54,15





Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 3.633,26 zł, w tym: 2.210,33 zł wynagrodzenia, 1.422,93 zł pochodne od wynagrodzeń.


Pozostała działalność



Zaplanowano wydatki na kwotę 207.061 zł i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 281.313 zł.            W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 128.054,60 zł, tj. 45,52 % planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan 

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Odpis na ZFŚS nauczycieli będących emerytami i rencistami

		154.075,00

		154.075,00

		115.559,00

		75,00



		2.

		Prace komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego

		500,00

		500,00

		0,00

		0,00



		3.

		Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dotacja od Wojewody)

		50.986,00

		116.843,00

		8.080,76

		6,92



		4.

		Szkolenia pracowników administracji placówek oświatowych – program VULCAN

		0,00

		2.451,00

		2.451,00

		100,00



		5.

		Zakup publikacji „Indeks gimnazjalisty”

		0,00

		1.064,00

		1.064,00

		100,00



		6.

		Ogłoszenia o konkursach na dyrektorów szkół

		1.500,00

		1.500,00

		819,84

		54,66



		7.

		Zwrot dotacji od Wojewody  z 2007 roku na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

		0,00

		0,00

		80,00

		*



		8

		Przygotowanie wniosku na pozyskanie środków z UE na dofinansowanie realizacji projektu          w zakresie programu operacyjnego Kapitał Ludzki „Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolach prowadzonych przez gminę Trzcianka”

		0,00

		4.880,00

		0,00

		0,00



		razem

		207.061,00

		281.313,00

		128.054,60

		45,52





		 Dział 

		851

		Ochrona zdrowia





Zaplanowano początkowo środki w wysokości 157.098 zł i zwiększono plan do kwoty 161.416 zł.             W I półroczu 2008 roku wydatki zrealizowano na kwotę 46.833,33 zł, tj. 29,01 % planowanej kwoty.


		l.p.

		nazwa

		plan 

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Zwalczanie narkomanii


(rozdział 85153)

		9.700,00

		9.700,00

		0,00

		0,00



		2.

		Przeciwdziałanie alkoholizmowi


(rozdział 85154)

		137.398,00

		141.716,00

		41.833,33

		29,52



		3.

		Pozostała działalność


(rozdział 85195)

		10.000,00

		10.000,00

		5.000,00

		50,00



		razem

		157.098,00

		161.416,00

		46.833,33

		29,01





Zgodnie z programem działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 315.000 zł, w tym realizowane z następujących działów: 146.298 zł          z działu 851, 95.002 zł z działu 852, 53.700 zł z działu 854, 20.000 zł z działu 926. W I półroczu zwiększono plan o kwotę 41.920 zł – środki pochodzą z nadwyżki z roku ubiegłego i stanowią niewykorzystane środki           z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z 2007 roku. Plan GKRPA ustalono      po zmianach na kwotę 356.920 zł.  W poszczególnych działach limity wydatków są następujące:


1.Dział 851 – „Ochrona zdrowia” – 150.616 zł


Rozdział 85153 „Zwalczanie narkomanii” – 9.700  zł


Środki przeznacza się na szkolenia nauczycieli i pedagogów w zakresie programów profilaktycznych.


Rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – 140.916 zł


Środki na realizację zadań przyjętych w programie działania GKRPA.


2.Dział 852 – „Pomoc społeczna” – 95.002 zł


Rozdział 85219 „ Ośrodki pomocy społecznej” – 95.002 zł


Środki zaplanowane na prowadzenie Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance.


3. Dział 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 91.302 zł


Rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży” – 91.302 zł


Zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych na zorganizowanie wypoczynku dla dzieci              i młodzieży.  


4. Dział 926 – „ Kultura fizyczna i sport” – 20.000 zł


Rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu” – 20.000 zł


Środki zaplanowano na zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych.


Zwalczanie narkomanii



Zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeznacza się 9.700 zł  na szkolenia nauczycieli i pedagogów w zakresie programów profilaktycznych. W I półroczu         nie wystąpiły wydatki na ten cel.


Przeciwdziałanie alkoholizmowi



Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 137.398 zł w ramach realizacji programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwiększono plan do kwoty 141.716 zł, w tym: sołectwo Siedlisko zaplanowało 800 zł na świetlicę środowiskową w Siedlisku na zakup usług sieci Internet.                  W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 41.833,33 zł, tj. 29,01 zł, w tym 615,60 zł wydatki sołectwa Siedlisko. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco:

1. na utrzymanie GKRPA (wynagrodzenie członków komisji, szkolenia), szkolenia dla grup społecznych związanych z problematyką alkoholową i narkomanią oraz ogłoszenia w prasie                 o konkursach na podział środków dla organizacji pozarządowych - zaplanowano środki w wysokości 24.300 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 7.413,74  zł, 


2. na usługi w zakresie działań profilaktycznych dla osób nietrzeźwych (pomoc finansowa gminie Piła) zaplanowano 9.158 zł, środki zostaną przekazane w II półroczu, 


3. na prowadzenie świetlic wiejskich środowiskowych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowych zaplanowano wydatki w wysokości 39.058 zł, z czego zrealizowano 14.403,99  zł, 


4. zaplanowano dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadań w zakresie programów     z profilaktyki przeciwalkoholowej oraz na prowadzenie świetlic wiejskich w wysokości 68.400 zł              i przekazano 19.400 zł, zgodnie z podziałem środków dokonanym  w wyniku przeprowadzonych konkursów, w tym na:


a) realizację programów w ramach profilaktyki przeciwalkoholowej plan dotacji 9.200 zł, przekazano dotacje na kwotę 4.600 zł dla Caritas Parafii p.w. Sw. Jana Chrzciciela                      w Trzciance, zgodnie z podpisaną umową,


b) prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych, wychowawczych na terenie gminy Trzcianka, plan dotacji 59.200 zł, przekazano 14.800 zł, zgodnie z zawartymi umowami: 


- Stowarzyszenie „Pomagajmy Dzieciom” – 3.300 zł,


- Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance – 11.500 zł

5. sołectwo Siedlisko zaplanowało wydatki 800 zł na zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicy  w Siedlisku – wydatki wykonano na kwotę 615,60 zł.


Pozostała działalność



Zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł na zapłatę składki członkowskiej do Hospicjum                      w Trzciance. W I półroczu 2008 roku przekazano składkę w wysokości 5.000 zł, tj. 50 % planu.


		Dział 

		852

		Pomoc społeczna  - zadania własne





Na 2008 rok zaplanowano środki w wysokości 4.340.748 zł. Plan po zmianach wynosi 4.702.598 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi 2.292.103,61 zł, tj. 48,74% planu i przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – dotacja od Wojewody Wielkopolskiego 


(rozdział 85214)

		709.400,00

		720.000,00

		348.811,32

		48,45



		2.

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – środki własne gminy


(rozdział 85214)

		510.901,00

		510.901,00

		243.289,97

		    47,62



		3.

		Dodatki mieszkaniowe - środki własne gminy


(rozdział 85215)

		1.250.000,00

		1.250.000,00

		448.107,40

		35,85



		4.

		Ośrodki Pomocy Społecznej - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego


(rozdział 85219)

		555.600,00

		568.650,00

		289.911,60

		50,98



		5.

		Ośrodki Pomocy Społecznej - środki własne gminy


(rozdział 85219)

		553.125,00

		578.125,00

		262.423,40

		45,39



		6.

		Ośrodki Pomocy Społecznej – środki GKRPA – PPK


(rozdział 85219)

		95.002,00

		95.002,00

		45.399,50

		47,79



		7.

		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - środki własne gminy


(rozdział 85228)

		150.000,00

		150.000,00

		75.757,49

		50,50



		8.

		Pozostała działalność - dotacja od Wojewody Wielkopolskiego


(rozdział 85295)

		401.200,00

		574.400,00

		505.622,93

		88,03



		9.

		Pozostała działalność - środki własne gminy


(rozdział 85295)

		115.520,00

		255.520,00

		72.780,00

		28,48



		razem

		4.340.748,00

		4.702.598,00

		2.292.103,61

		48,74





Dodatki mieszkaniowe



Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano środki w wysokości 1.250.000 zł. W I półroczu 2008 roku wypłacono kwotę 448.107,40 zł, tj. 35,85 % planowanej kwoty. Dodatki mieszkaniowe otrzymali wszyscy wnioskodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 


Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze



Wydatki na wykonywanie usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 75.757,49 zł, tj. 50,50 % planu. Usługi świadczone są na podstawie zawartej umowy. 


Pozostała działalność


1. Zaplanowano składkę do Pilskiego Banku Żywności, Odzieży i Sprzętu w Pile w wysokości 5.520 zł           i w I półroczu przekazano 2.760 zł. 


2. Zaplanowano kwotę 10.000 zł na prace społecznie użyteczne. Zostały podpisane umowy z osobami bezrobotnymi na prace w okresie od lipca do września.


3. Na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano środki                 w wysokości 501.200 zł , w tym 401.200 z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego, 100.000 zł środki własne gminy. W ciągu roku zwiększono plan do wysokości 814.400 zł, w tym: 574.400 zł z dotacji, 240.000 zł środki własne gminy. Wydatki zrealizowano w wysokości 575.642,93 zł.


Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną, tj. zasiłki i pomoc  w naturze, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance (dotacja od Wojewody Wielkopolskiego oraz środki własne gminy) oraz na finansowanie działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy M-GOPS  (środki pochodzące z wpłat na wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w I półroczu 2008 roku zawiera załącznik            Nr 13 do Informacji, stanowiący informację sporządzoną przez kierownika M-GOPS.


		Dział 

		852

		Pomoc społeczna  - zadania zlecone





Zaplanowano środki na 2008 rok w wysokości 6.969.400 zł. W trakcie roku zwiększono plan do wysokości 7.124.500 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 3.277.017,27 zł, tj. 46 % planu i przedstawia się następująco: 


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 


(rozdział 85212)

		6.416.200,00

		6.563.400,00

		3.027.551,17

		46,13



		2.

		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne


(rozdział 85213)

		71.100,00

		71.100,00

		19.786,75

		27,83



		3.

		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 


(rozdział 85214) 

		482.100,00

		490.000,00

		229.679,35

		46,87



		Razem

		6.969.400,00

		7.124.500,00

		3.277.017,27

		46,00





Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego



W budżecie na 2008 rok zaplanowano środki  w wysokości 6.416.200 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. Plan po zmianach wynosi  6.563.400 zł. Wydatki na świadczenia rodzinne zrealizowano w wysokości 3.027.551,17 zł, tj. 46,13 % planowanej kwoty dotacji. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:


		1.

		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne

		        2.927.124,33  zł





· wypłata świadczeń rodzinnych  2.909.253,78 zł,


· składki na ubezpieczenie społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne 17.870,55 zł.


		 2.

		Wydatki osobowe

		              97.172,84 zł





· wynagrodzenia osobowe pracowników 71.259,01 zł,


· dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.928,20 zł,


· składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 13.830,01 zł, 


· składki na Fundusz Pracy 2.155,62 zł.


		3.

		Pozostałe wydatki

		                     3.254 zł





- zakup materiałów i wyposażenia 129 zł,


- odpis na ZFŚS  - 3.125 zł.



Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 5.181,57 zł, w tym: 3.385,75 zł  wynagrodzenia, 1.795,82 zł pochodne od wynagrodzeń.


Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne



W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 71.100 zł, tj. w wysokości przyznanej na ten cel dotacji od Wojewody Wielkopolskiego. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 19.786,75 zł, z tego: 3.024 zł na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz 16.762,75 zł na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. Zobowiązanie zaciągnięte przez M-GOPS wynoszą 3.245,65 zł.


Szczegółową informację o wykorzystaniu środków na pomoc społeczną realizowaną w ramach zadań zleconych zawiera załącznik nr 13 do Informacji, sporządzony przez kierownika M-GOPS                  w formie informacji opisowej.

		Dział 

		853




		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej





Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych


Zaplanowano środki w wysokości 10.704 zł na pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej. Przekazanie  środków nastąpi w II półroczu.


		Dział 

		854

		Edukacyjna opieka wychowawcza 





W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.116.944 zł i w ciągu roku  zwiększono plan do kwoty 1.472.078 zł. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 722.038,22 zł,              tj. 49,05 % planu. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		L.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Świetlice szkolne


(rozdział 85401)

		483.878,00

		521.336,00

		273.235,15

		52,41



		2.

		Placówki wychowania pozaszkolnego 


(rozdział 85407)

		0,00

		25.000,00

		0,00

		0,00



		3.

		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży


(rozdział 85412)

		289.900,00

		329.502,00

		14.371,07

		4,36



		4.

		Pomoc materialna dla uczniów 


(rozdział 85415)

		113.000,00

		366.074,00

		320.902,00

		87,66



		5.

		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli


(rozdział 85446)

		3.516,00

		3.516,00

		0,00

		0,00



		6.

		Pozostała działalność


(rozdział 85495) 

		226.650,00

		226.650,00

		113.530,00

		50,09



		Razem

		1.116.944,00

		1.472.078,00

		722.038,22

		49,05





Świetlice szkolne 



Na prowadzenie świetlic szkolnych w 2008 roku zaplanowano wydatki w wysokości 483.878 zł              i w ciągu roku zwiększono plan do kwoty 521.336 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 273.235,15  zł, tj. 52,41 % planu. Plan i realizacja wydatków przedstawia się następująco: 


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		331.218,00

		369.615,00

		180.350,43

		48,79



		2.

		Dodatkowe wynagrodzenie roczne

		27.265,00

		26.326,00

		26.322,29

		99,99



		3.

		Pochodne od wynagrodzeń

		73.572,00

		73.572,00

		36.041,07

		48,99



		4.

		Odpisy na ZFŚS

		28.782,00

		28.782,00

		21.587,00

		75,00



		5.

		Pozostałe wydatki

		23.041,00

		23.041,00

		8.934,36

		38,78



		Razem

		483.878,00

		521.336,00

		273.235,15

		52,41






Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 16.530,06 zł, w tym: 11.103,38 zł wynagrodzenia, 5.426,68 zł pochodne od wynagrodzeń.



Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku w poszczególnych świetlicach szkolnych          przedstawia się następująco: 


		l.p.

		Nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Świetlica przy Gimnazjum Nr 1

		46.966,00

		49.996,00

		37.672,37

		75,35



		2.

		Świetlica przy Gimnazjum Nr 2 

		26.921,00

		28.421,00

		15.279,60

		53,76



		3.

		Świetlica przy Gimnazjum                          w Siedlisku

		14.667,00

		20.283,00

		8.548,17

		42,14



		4.

		Świetlica przy S.P. Nr 2

		119.203,00

		126.203,00

		57.635,28

		45,67



		5.

		Świetlica przy S.P. Nr 3

		138.465,00

		146.465,00

		78.165,66

		53,37



		6.

		Świetlica przy S.P. w Białej

		48.479,00

		51.479,00

		28.832,08

		56,01



		7.

		Świetlica przy S.P. w Łomnicy

		31.103,00

		35.126,00

		19.195,15

		54,65



		8.

		Świetlica przy S.P.w Przyłękach

		12.915,00

		13.915,00

		3.074,14

		22,09



		9.

		Świetlica przy S.P. w Rychliku

		3.026,00

		5.345,00

		1.283,57

		24,01



		10.

		Świetlica przy S.P. w Siedlisku

		42.103,00

		44.103,00

		23.549,13

		53,40



		Razem

		483.878,00

		521.336,00

		273.235,15

		52,41





Placówki wychowania pozaszkolnego



W budżecie na rok 2008 zaplanowano 25.000 zł na remont stanicy Harcerskiego Ośrodka Wodnego w Trzciance. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w II półroczu.


Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej



W budżecie na 2008 rok na wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej zaplanowano wydatki               w  wysokości 289.900 zł i zwiększono plan do kwoty 329.502 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę            14.371,07 zł, tj. 4,36  % planu. Realizacja wydatków przedstawia się następująco:


1. Sołectwa w swoich budżetach zaplanowały wydatki w wysokości 6.200 zł i  zwiększyły plan do kwoty 8.200 zł. Wykonanie wynosi 1.411,07 zł, tj. 17,21 % planu (załącznik nr 9 do Informacji). Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 1.177 zł. 


2. Zaplanowano 230.000 zł na budowę placów zabaw. Realizacja wydatków wynosi 2.660 zł, tj. 1,16 % planu, zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 r. z tytułu faktur za wybudowanie placów zabaw wynoszą 161.332,80 zł (opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Informacji).


3. Z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano wydatki na organizację wypoczynku w wysokości 53.700 zł. W ciągu roku zwiększono plan do kwoty 91.302 zł. Dokonano podziału środków na kwotę 64.550 zł, z czego w I półroczu przekazano dotację na kwotę 10.300 zł dla Stowarzyszenia „Pomagajmy Dzieciom” zgodnie z harmonogramem wynikającym              z podpisanej umowy. W II półroczu zostanie przekazana dotacja dla Caritas Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w kwocie 36.000 zł oraz dla PTK Zielona Góra w kwocie 18.250 zł w terminach wynikających z podpisanych umów.  


Pomoc materialna dla uczniów



W budżecie na 2008 rok zaplanowano na pomoc materialną dla uczniów z terenu gminy Trzcianka środki w wysokości 113.000 zł. Plan zwiększono o kwotę 253.074 zł, tj. o dotację od Wojewody Wielkopolskiego na wypłaty stypendiów socjalnych. Plan po zmianach wynosi 366.074 zł.  Wykonanie za               I półrocze 2008 roku wynosi 320.902 zł, tj. 87,66 % planu. Plan i realizacja przedstawia się następująco:


1. Na wypłaty stypendiów o charakterze socjalnym przyznana została dotacja od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 253.074 zł, wypłacono stypendia na kwotę 235.270 zł. 


2. Zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 113.000  zł na wypłaty stypendiów motywacyjnych dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wypłacono stypendia w wysokości 85.632 zł, w tym: stypendia dla uczniów gimnazjów 52.608 zł, uczniów szkół podstawowych 33.024 zł. Stypendia wypłacono zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez dyrektorów szkół. 


Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli



Na dokształcanie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano na 2008 rok wydatki w wysokości 3.516 zł. W I półroczu 2008 r. nie zgłoszono żadnych potrzeb na ten cel. 


Pozostała działalność



W budżecie na 2008 rok uchwalono plan wydatków w wysokości 226.650 zł i zrealizowano plan na kwotę 113.530 zł, tj. 50,09 %, w tym:


· dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na utrzymanie sali widowiskowo – sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance – zaplanowano 200.000 zł, przekazano 100.200 zł, tj. 50,10  % planowanej dotacji,


· dotacja dla Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na pokrycie kosztów utrzymania pracownika ZNP – zaplanowano 26.650 zł i przekazano 13.330 zł, tj. 50,02 % planu.

		Dział 

		900

		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska






Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 5.118.662 zł. Zwiększono plan do wysokości 5.144.139 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 rok wynosi 1.961.332,49 zł, tj. 38,13 % planu                    i przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Gospodarka ściekowa i ochrona wód


(rozdział 90001)

		2.872.642,00

		2.898.389,00

		1.027.734,59

		35,46



		2.

		Oczyszczanie miast i wsi


(rozdział 90003)

		706.900,00

		708.070,00

		355.379,84

		50,19



		3.

		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


(rozdział 90004)

		289.300,00

		285.110,00

		91.929,47

		32,24



		4.

		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu


(rozdział 90005)

		15.000,00

		15.000,00

		7.338,70

		48,92



		5.

		Schroniska dla zwierząt


(rozdział 90013)

		96.000,00

		96.000,00

		48.235,95

		50,25



		6.

		Oświetlenie ulic, placów i dróg


(rozdział 90015)

		1.050.600,00

		1.053.350,00

		397.388,36

		37,73



		7.

		Pozostała działalność


(rozdział 90095)

		88.220,00

		88.220,00

		33.325,58

		37,78



		Razem

		5.118.662,00

		5.144.139,00

		1.961.332,49

		38,13





Gospodarka ściekowa i ochrona wód



Wydatki na 2008 rok zaplanowano w wysokości 2.872.642 zł. Zwiększono plan do kwoty           2.898.389 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 1.027.734,59 zł, tj. 35,46 % planu.              Plan i realizacja poszczególnych zadań przedstawia się następująco:


		L.p.

		nazwa

		plan 


początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		I.

		Wydatki bieżące:

		40.075,00

		40.075,00

		207,50

		0,52



		1.

		Utrzymanie sieci deszczowych

		40.000,00

		40.000,00

		132,50

		0,33



		2.

		Opłata za urządzenia kanalizacji deszczowej

		75,00

		75,00

		75,00

		100,00



		II.

		Wydatki majątkowe (zał. Nr 6 do Informacji)

		2.832.567,00

		2.858.314,00

		1.027.527,09

		35,95



		

		Razem I. + II.

		2.872.642,00

		2.898.389,00

		1.027.734,59

		35,46





Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 18.154,77,  w tym z tytułu: wydatków bieżących 11.973,94 zł (utrzymanie sieci deszczowych), wydatków inwestycyjnych 6.180,83 zł.


Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Informacji.

Oczyszczanie miast i wsi



Zaplanowano wydatki w wysokości 706.900 zł na utrzymanie czystości ulic. Limit wydatków zwiększono do kwoty  708.070 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 355.379,84 zł,              tj. 50,19 % planu i przedstawia się następująco:


		 l.p.

		Nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Oczyszczanie miasta

		706.600,00

		706.600,00

		355.025,84

		50,24



		2.

		Oczyszczanie wsi

		300,00

		1.470,00

		354,00

		24,08



		Razem

		706.900,00

		708.070,00

		355.379,84

		50,19





Wydatki jednostek pomocniczych zawiera załącznik nr 8 do Informacji.


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu oczyszczania miasta 53.310,77 zł oraz  144,30 zł  z tytułu oczyszczania wsi.


Utrzymanie zieleni w miastach i gminach



Zaplanowano wydatki w wysokości 289.300 zł. Zmniejszono limit wydatków do kwoty 285.110 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 91.929,47 zł, tj. 32,24 % planu.


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Utrzymanie zieleni w mieście – wydatki bieżące

		201.830,00

		201.830,00

		68.136,10

		30,72



		2.

		Utrzymanie zieleni w mieście – wydatki majątkowe (zał. Nr 6 do Informacji)

		20.000,00

		20.000,00

		0,00

		0,00



		3.

		Utrzymanie zieleni na wsiach (środki do dyspozycji sołectw – zał. nr 8 do Informacji)

		67.470,00

		63.280,00

		23.793,37

		37,60



		Razem

		289.300,00

		285.110,00

		91.929,47

		32,24





Wykonanie wydatków na utrzymanie zieleni w mieście wynosi 68.136,10 zł i przedstawia się następująco:


· stałe utrzymanie i pielęgnacja zieleni –  37.160,99 zł,


· zakup materiałów do pielęgnacji i utrzymania zieleni – 7.901,25 zł,


· obsadzenia kwiatami – 17.933,51 zł,


· prace pielęgnacyjne – 4.027,85 zł,


· cięcia pielęgnacyjne – 412,50 zł,


· remont muszli koncertowej – 700 zł.


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 43.258,35 zł, w tym: utrzymanie zieleni                w mieście 41.706,80 zł, utrzymanie zieleni na wsiach 1.551,55 zł. 


 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu



Zaplanowano wydatki na rok 2008 w wysokości 15.000 zł. Realizacja wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 7.338,70 zł, tj. 48,92 % planu – opłaty na rzecz ochrony środowiska za emisję zanieczyszczeń do atmosfery oraz za odprowadzenie wód opadowych.


Schroniska dla zwierząt 



Na utrzymanie psów z terenu gminy w schronisku w Jędrzejewie zaplanowano na 2008 rok wydatki  w wysokości 96.000 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 48.235,95 zł, tj. 50,25 % planu. Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 8.046,25 zł.


Oświetlenie ulic, placów i dróg



Na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.050.600 zł i zwiększono plan do kwoty              1.053.350 zł. W I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki w wysokości 397.388,36 zł, tj. 37,73 % planowanej kwoty, w tym:


		1.

		działalność bieżąca 

		384.119,76 zł



		

		· oświetlenie ulic i dróg (plan – 495.000 zł) 

		309.239 zł



		

		· wydatki na konserwację oświetlenia (plan – 143.000 zł)

		74.161,85 zł



		

		· oświetlenie świąteczne (plan – 30.000 zł)

		



		

		· montaż dwóch lamp w pasażu handlowym w Trzciance przy ul. Dąbrowskiego (plan – 3.000 zł

		718,91 zł



		2.

		działalność inwestycyjna (plan po zmianach 381.750 zł, realizację i plan przedstawia załącznik nr 6 do Informacji)

		13.268,60 zł





Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 16.621,11 zł, w tym z tytułu: wydatków bieżących 5.121,11 zł (konserwacja oświetlenia), wydatków inwestycyjnych 11.500 zł.


Omówienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 6 Informacji.


Plan i realizację wydatków sołectw przestawia załącznik nr 8 do Informacji. 


Pozostała działalność



Wydatki zaplanowano w wysokości 88.220 zł. Wydatki zrealizowano na kwotę 33.325,58 zł,                   tj. 37,78 % planu i przedstawia się następująco:


· utrzymanie szaletu miejskiego przy Pl. Pocztowym 6.420 zł,


· zbiórka zwłok zwierząt  4.017,59 zł,


· melioracje 22.377,42 zł,


· wydatki sołectw  510,57 zł.  


Zobowiązania na dzien 30 czerwca 2008 roku wynoszą 388,57 z tytułu zakupu wody do fontann.


		Dział 

		921

		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego





Wydatki na 2008 rok ustalono na kwotę 2.169.980 zł i zwiększono plan do kwoty 2.181.238 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku  wynosi  1.131.561,60  zł, tj. 51,88 % planu i przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


(rozdział 92109)

		767.240,00

		772.998,00

		436.651,60

		56,27



		2.

		Biblioteki 


(rozdział 92116)

		961.740,00

		962.240,00

		469.390,00

		48,78



		3.

		Muzea


(rozdział 92118)

		441.000,00

		443.000,00

		225.520,00

		50,91



		Razem

		2.169.980,00

		2.181.238,00

		1.131.561,60

		51,88





Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Zaplanowano dotację na działalność Trzcianeckiego Domu Kultury w wysokości 689.200 zł. W ciągu roku zwiększono plan o kwotę 5.500 zł. W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 421.620 zł, tj. 60,69 % planu. Plan i realizacja przedstawia się następująco:


1. Zaplanowano w ciągu roku dotacje na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim w wysokości 5.500 zł. W I półroczu 2008 roku gmina otrzymała dotację                 w wysokości 1.500 zł i przekazała ją do Trzcianeckiego Domu Kultury. Plan i realizacja zadań            przedstawia się następująco:


· V Przełajowy Bieg im. T. Zielińskiego – zaplanowano 1.500 zł i przekazanie nastąpi w II półroczu,


· XXI Konkurs Twórczości Ludowej i Amatorskiej – zaplanowano dotację w wysokości 500 zł, przekazanie nastąpi w II półroczu, 


· XIII Ogólnopolski Konkurs Fotografii „PORTRET” – zaplanowano dotację w wysokości 3.500 zł, dotacja zostanie przekazana w II półroczu.


2. Zaplanowano dotację na prowadzenie bieżącej działalności TDK oraz na wskazane zadania                w wysokości 689.200 zł i przekazano 421.620, tj. 60,95 % planu, w tym:


· 212.620 zł na bieżącą działalność instytucji,


· 6.000 zł na Uroczystości Majowe,


· 10.000 zł  na Turniej Strong Man,


· 63.000 zł na zakup sprzętu nagłaśniającego,


· 15.000 zł na Dni Trzcianki,


· 35.000 zł na Noc Świętojańską,


· 60.000 zł na remont piwnic i sal,


· 10.000 zł na letnie imprezy muzyczne,


· 10.000 zł na powitanie Nowego Roku.


3. Sołectwa w swoich budżetach na 2008 rok zaplanowały środki na prowadzenie świetlic wiejskich             w wysokości 68.040 zł. Plan zwiększono do kwoty 71.298 zł. Wykonanie wydatków na utrzymanie sal wiejskich w I półroczu 2008 roku wynosi 10.032,10 zł (załącznik nr 9 do Informacji). Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 415,13 zł.


4. Zaplanowano 5.000 zł na montaż centralnego ogrzewania na sali wiejskiej w Straduniu.                       W I półroczu zrealizowano wydatki na kwotę 4.999,50 zł, tj. 99,99 % planu.


5. Zaplanowano wydatki w wysokości 5.000 zł na ocieplenie sali wiejskiej w Łomnicy. Prace zostaną przeprowadzone w II półroczu.


Przychody zaplanowane i zrealizowane przez Trzcianecki Dom Kultury w I półroczu 2008 roku             przedstawiają się następująco:


		l.p.

		Nazwa

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Dotacja na bieżącą działalność z Urzędu

		425.200,00

		212.620,00

		50,00



		2.

		Dotacja na wskazane zadania z Urzędu

		264.000,00

		209.000,00

		79,17



		3.

		Dotacja z Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego

		5.500,00

		0,00

		27,27



		4.

		Przychody z usług

		9.000,00

		6.920,00

		76,89



		5.

		Pozostałe przychody

		11.200,00

		5.532,00

		49,39



		Razem

		714.900,00

		434.072,00

		60,72





Koszty za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:


		l.p.

		Nazwa

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		280.250,00

		136.321,00

		48,64



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		47.400,00

		20.134,00

		42,48



		3.

		Odpisy na ZFSS

		5.620,00

		4.420,00

		78,65



		4.

		Wydatki na remonty, przeglądy, konserwacje

		65.000,00

		51.817,00

		79,72



		5.

		Pozostałe wydatki

		114.226,00

		50.555,00

		44,26



		6.

		Działalność kulturalna instytucji

		198.600,00

		102.467,00

		51,59



		Razem

		711.096,00

		365.714,00

		51,42





Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2008 roku przez Trzcianecki Dom Kultury przedstawia załącznik nr 2 do Zarządzenia.


Biblioteki



Na działalność Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Trzciance zaplanowano na 2008 rok dotację     w wysokości 961.740 zł. w tym: 45.900 zł – środki pochodzące z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadań powiatowych biblioteki. W I półroczu 2008 roku zwiększono plan dotacji o kwotę 500 zł stanowiącą dotację z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego na realizację zadania w ramach porozumienia na Konkurs Poetycki im. Andrzeja Sulimy – Suryna. 


W I półroczu przekazano dotację w wysokości 469.390 zł, tj. 48,78 % planu, w tym 22.950 zł na zadania powiatowe biblioteki. 


Plan oraz wykonanie przychodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		  l.p.

		nazwa

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Dotacja

		916.340,00

		446.440,00

		48,72



		2.

		Dotacja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

		45.900,00

		22.950,00

		50,00



		3.

		Przychody z usług

		6.000,00

		3.046,00

		50,77



		4.

		Pozostałe przychody

		7.900,00

		5.335,71

		67,54



		Razem

		976.140,00

		477.771,71

		48,94





Koszty za I półrocze 2008 roku przedstawiają się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		617.003,00

		295.670,91

		47,92



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		106.736,00

		47.709,28

		44,70



		3.

		Odpisy na ZFSS

		19.571,00

		14.678,01

		75,00



		4.

		Usługi remontowe i konserwacje

		26.000,00

		1.708,46

		6,57



		5.

		Pozostałe wydatki

		158.830,00

		87.109,05

		54,84



		6.

		Działalność kulturalna instytucji – wystawy i konkursy

		5.000,00

		2.848,60

		56,97



		7.

		Zakup książek i pomocy dydaktycznych

		43.000,00

		22.874,69

		53,20



		Razem

		976.140,00

		472.599,00

		48,42





Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2008 roku przedstawia załącznik nr 3 do Zarządzenia.


Muzea



Na działalność Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w 2008 roku zaplanowano dotację w wysokości 441.000 zł i w ciągu roku zwiększono plan dotacji o kwotę 2.000 zł w związku                     z przyjęciem do realizacji zadań na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim. Plan po zmianach wynosi 443.000 zł. W I półroczu 2008 roku przekazano dotację w wysokości 225.520 zł, w tym:


1. dotacja z budżetu gminy na działalność bieżącą –  199.620 zł, 


2. dotacja na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim – zaplanowano 2.000 zł, w I półroczu przekazano 1.500 zł,  w tym:


· Powiatowy Konkurs „Jajko Wielkanocne” –  zaplanowano i przekazano w kwocie 500 zł, 


· „Piknik Muzealny” – zaplanowano i przekazano 1.000 zł, 


· Powiatowy Konkurs Bożonarodzeniowy „Ozdoba choinkowa” – zaplanowano 500 zł, przekazanie               w II półroczu 2008 roku,


3. dotacja na zadania wskazane w uchwale budżetowej – wykorzystano 24.400 zł w tym:


· pozyskiwanie i opracowywanie eksponatów – 500 zł,


· konserwację muzealiów - 1.400 zł,


· organizację wystaw - 10.000 zł,


· organizacja Turnieju Wiedzy o Ziemi Trzcianeckiej - 3.000 zł,


· muzealną edukację regionalną – 1.000 zł,


· wydawnictwa – 500 zł, 


· organizację „Pikniku Muzealnego” – 8.000 zł.


Plan i wykonanie przychodów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		  lp.

		nazwa

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Dotacja

		376.600,00

		199.620,00

		53,01



		2.

		Dotacja na dodatkowe zadania

		64.400,00

		24.400,00

		37,89



		3.

		Dotacja z Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego

		2.000,00

		1.500,00

		75,00



		4.

		Przychody z usług

		4.300,00

		3.084,00

		71,72



		5.

		Pozostałe przychody

		1.200,00

		18,00

		1,50



		Razem

		448.500,00

		228.622,00

		50,97





Plan i realizacja kosztów za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Wynagrodzenia

		257.200,00

		108.284,00

		42,10



		2.

		Pochodne od wynagrodzeń

		45.400,00

		18.091,00

		39,85



		3.

		Odpisy na ZFŚS *

		6.600,00

		3.250,00

		49,24



		4.

		Usługi remontowe

		32.000,00

		5.101,00

		15,94



		5.

		Wystawy, konkursy, imprezy

		103.850,00

		32.500,00

		51,93



		6.

		Pozostałe wydatki

		

		21.426,00

		



		Razem

		445.050,00

		188.652,00

		42,39






* Dot. Odpisu na ZFŚS – z wyjaśnień złożonych przez dyrektora Muzeum wynik, że odpis na ZFŚŚ przekazano w dniu 23.04.2008 r. na rachunek bankowy funduszu w wysokości 6.600 zł, tj. 100 %.


Szczegółowy opis realizacji zadań w I półroczu 2008 roku zrealizowanych przez Muzeum przedstawia załącznik nr 4 do Zarządzenia.


		Dział 

		926

		Kultura fizyczna i sport





Wydatki uchwalono w wysokości 1.718.390 zł. Zwiększono plan do kwoty 1.906.290 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 297.921,69 zł, tj. 15,63 % planu i przestawia się następująco:


		l.p.

		nazwa

		plan początkowy

		plan po zmianach

		wykonanie

		%



		1.

		Obiekty sportowe


(rozdział 92601)

		1.120.000,00

		1.307.000,00

		0,00

		0,00



		2.

		Instytucje kultury fizycznej


(rozdział 92604) 

		120.000,00

		120.000,00

		40.000,00

		33,33



		3.

		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu


(rozdział 92605)

		478.390,00

		479.290,00

		257.921,69

		53,81



		Razem

		1.718.390,00

		1.906.290,00

		257.921,69

		15,63





Obiekty sportowe



Zaplanowano środki w wysokości 1.120.000 zł i w I półroczu zwiększono plan do kwoty             1.307.000 zł. W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków. Zaplanowano zrealizowanie następujących zadań inwestycyjnych:


1) budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 2 – plan początkowy w kwocie 350.000 zł zwiększono do wysokości 537.000 zł,


2) budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Trzciance – zaplanowano 350.000 zł,


3) budowa boiska w Białej, koncepcja oraz zagospodarowanie boiska – plan wydatków 70.000 zł,


4) opracowanie koncepcji i projektu technicznego pływalni – plan wydatków 350.000 zł.


  
Omówienie planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Informacji.


Instytucje kultury fizycznej



Zaplanowano wydatki w wysokości 120.000 zł. Wykonanie za I półrocze 2008 roku wynosi             40.000 zł, tj. 33,33 % planu. Plan i wykonanie zadań przedstawia się następująco:


1. środki za udostępnienie obiektów sportowych – zaplanowano wydatki w wysokości 90.000 zł                     i zrealizowano w kwocie 40.000 zł, tj. 44,44 % planu,


2. remont pomostu na Starej Plaży –zaplanowano 10.000 zł, realizacja w II półroczu,


3. zatrudnienie ratowników - zaplanowano wydatki w wysokości 20.000 zł, wydatki wystąpią w II półroczu.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu



W budżecie na 2008 rok zaplanowano wydatki w wysokości 478.390 zł . W trakcie roku zwiększono plan do kwoty 479.290 zł. Wykonanie wydatków za I półrocze 2008 roku wynosi 257.921,69 zł, tj. 53,81 % planu i przedstawia się następująco:


1. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu dokonano podziału dotacji na kwotę 366.400 zł i przekazano w I półroczu w wysokości 229.100 zł, zgodnie                   z harmonogramem wynikającym z umów:


a) MKS LUBUSZANIN - plan 157.500 zł, przekazano 109.500 zł,


b) MKS MDK - zaplanowano 118.500 zł, przekazano 67.500 zł,


c) Klub Sportów Motorowych i Motorowodnych – plan 5.400 zł, przekazano 3.000 zł,


d) UKS kajak przy Gimnazjum Nr 1 - zaplanowano 15.000 zł, przekazano 6.000 zł,


e) UKS Dysk przy Szkole Podstawowej Nr 3 - zaplanowano 4.700 zł, przekazano 2.700 zł,


f) UKS Relax przy Szkole Podstawowej Nr 2 - plan 4.000 zł, przekazano 3.000 zł,


g) UKS Forma G 1 - zaplanowano 6.000 zł, przekazano 4.000 zł,


h) UKS Fortuna Biała - zaplanowano 8.000 zł, przekazano 4.000 zł,


i) Ludowe Zespoły Sportowe - plan 18.000 zł, przekazano 9.000 zł,


j) LKS Zuch Rychlik – plan 6.500 zł, przekazano 4.500 zł,


k) Stowarzyszenie „Przyjaźni Niesłyszącym”  - zaplanowano i przekazano 5.000 zł,


l) Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne - zaplanowano 13.000 zł z czego przekazano 10.000 zł,


m) Stowarzyszenie Sprawni Razem - plan 800 zł, zgodnie z umową przekazanie w II półroczu,


n) PFP Ciężary - plan 2.000 zł, przekazanie nastąpi zgodnie z harmonogramem,


o) Związek Harcerstwa Polskiego - zaplanowano 2.000 zł, z czego przekazano 900 zł. 


2. Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 4.400 zł i zrealizowano w I półroczu 2008 roku wydatki  3.800 zł, tj. 86,36 % planu - zakup kontenera na szatnie na boisku w Białej. Opis realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 6 do Informacji.


3. zaplanowano wydatki w kwocie 2.900 z na zadania realizowane na mocy porozumienia z Powiatem Czarnkowsko – Trzcianeckim , w tym: 400 zł - Trzcianecki Turniej Plażowy Piłki Siatkowej, 500 zł - Letni Samorządowy Turniej Piłki Nożnej Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego, 2.000 zł - Ogólnopolski Turniej Nadziei Olimpijskich w Piłce Siatkowej. Wydatki zostaną wykonane w II półroczu.   


4. Sołectwa zaplanowały wydatki w wysokości 23.590 zł i w I półroczu 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 8.839,20 zł, w tym:  zł (załącznik nr 9 do Informacji).


5. Zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł na oznaczenie ścieżek pieszo – rowerowych. Prace zostaną przeprowadzone w II półroczu.


6. Na zorganizowanie zawodów z okazji Dnia Dziecka zaplanowano wydatki na kwotę 2.000 zł i zrealizowano wydatki na kwotę 756,13 zł.


7. W budżecie zaplanowano 55.000 zł na zajęcia sportowe w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym: 20.000 zł pochodzi z wpłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (program GKRPA). Wydatki zrealizowano na kwotę 15.181,78 zł.


8. Ponadto na wspieranie sportu w mieście i gminie zaplanowano 20.000 zł, z tego wydano 244,58 zł. 


Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2008 roku wynoszą 3.962,20 zł.


Dochody i wydatki programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Dochody zaplanowane na 2008 rok z wpłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 315.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 262.632,32 zł, tj.83,38 % planu.  Plan wydatków zwiększono w I półroczu o kwotę 41.920 zł. Tj. w wysokości środków z nadwyżki budżetowej – niewykorzystane środki w 2007 roku. Plan ustalono na kwotę 356.920 zł. W I półroczu  wydatki wykonano w wysokości 111.894,83 zł, tj. 31,35 % planu, zgodnie z występującymi potrzebami i programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Plan i realizację dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 9 do Informacji.

Rachunek dochodów własnych



W załączniku nr 11 do Informacji przedstawiono wykaz jednostek budżetowych, które posiadają wyodrębnione rachunki dochodów własnych. Załącznik zawiera opis dochodów i wydatków nimi sfinansowanych.


Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej omówiono             w załączniku nr 14 do Informacji.  


Informacje o deficycie budżetowym, zaciągniętych i spłaconych  kredytach i pożyczkach


W 2008 roku zrealizowano przychody w wysokości 1.441.900,86 zł – nadwyżka z lat ubiegłych.            Nie było konieczności zaciągnięcia kredytów w I półroczu 2008 roku. 


Rozchody ogółem wykonane w I półroczu 2008 roku wynoszą 2.914.960 zł, tj. 69,50 zaplanowanych spłat w roku bieżącym, w tym:


· spłata kredytów i pożyczek 964.960 zł,


· wykup obligacji 1.950.000 zł.


Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu wyemitowanych obligacji wynosiło na początek 2008 roku, 10.326.887 zł zgodnie z uchwalonym budżetem. Spłata zadłużenia  wyniosła 2.914.960 zł, w tym z tytułu:


1. Kredyt na budowę wodociągu w Niekursku zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 100.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło 100.000 zł. Zakończono spłatę kredytu. 


2. Kredyt na budowę wodociągu w Rychliku zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 100.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło 100.000 zł. Zakończono spłatę kredytu.


3. Kredyt na pokrycie niedoboru zaciągnięty w BOŚ w Poznaniu – spłata wyniosła 70.960 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło 70.960 zł. Zakończono spłatę kredytu.


4. Kredyt na pokrycie niedoboru zaciągnięty w 2006 roku – spłata wyniosła 400.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło 1.400.000 zł. Do spłaty pozostaje kwota 1.000.000 zł.


5. Pożyczka z Narodowego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągnięty na sfinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków  w gminie Trzcianka – spłata wyniosła 240.000 zł.  Zadłużenie na początek roku wynosiło 3.016.000 zł.  Do spłaty pozostaje 2.776.000 zł.


6. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na przebudowę ulic Kopernika i Wiosny Ludów                w Trzciance – spłata kredytu wyniosła 30.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło              135.952 zł. Do spłaty pozostaje kwota  105.952 zł.


7. Kredyt w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu na wykonanie przebudowy ulicy Rzemieślniczej               w Trzciance – spłata kredytu wyniosła 24.000 zł. Zadłużenie na początek 2008 roku wynosiło             103.975 zł. Do spłaty pozostaje kwota 79.975 zł.


8. Wykup wyemitowanych obligacji – 1.950.000 zł. Wartości obligacji do wykupu na początek 2008 roku wynosiła 2.400.000 zł, po spłacie zadłużenie wynosi 450.000 zł.


Spłata kredytu na przebudowę ulicy Witosa w Trzciance planowana jest w II półroczu 2008 r. Zadłużenie z tego z tytułu wynosi 170.000 zł.


         Kredyt z BGK na budowę oczyszczalni i kanalizacji sanitarnej wynosi 2.830.000 zł. Spłata kapitału rozpocznie się od września.


Zadłużenie na dzień 30 czerwca 2008 roku wynosi 7.412.427 zł, w tym z tytułu:


1. emisji obligacji komunalnych – 450.000 zł,


2. pożyczek – 2.776.000 zł,


3. kredytów – 4.185.927 zł,


4. zobowiązania wymagalne – 500 zł.


Spłata zadłużenia stanowi 5,09 % dochodów planowanych i 8,96 % dochodów wykonanych.


Wielkość zadłużenia na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowi 12,96 % dochodów planowanych,                           22,79 % dochodów wykonanych. 


Informację sporządzono zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale Nr LIII/355/06 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Trzcianka oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.







28

17



