OGÓLNA SYTUACJA GMINY
_____________________________
Powierzchnia gminy Marciszów wynosi 8160 ha, w tym 4425 ha stanowi¹
u¿ytki rolne.
Na dzieñ 31 grudnia 2007 roku na terenie gminy zamieszkiwaùo
4781 mieszkañców.
31.12.2006r
1. Marciszów
2. Ciechanowice
3. Sêdzisùaw
4. Úwidnik
5. Wieœciszowice
6. Domanów
7. Pastewnik
8. Nagórnik
9. Pustelnik
Razem

1584
1047
653
312
498
240
283
81
124
4.822

31.12.2007r
1567
1039
653
305
497
236
281
80
123
4.779

( -18)
( - 9)
(0)
( - 7)
( - 1)
( - 4)
( -2)
( - 1)
(- 1)

W okresie sprawozdawczym na terenie gminy zameldowano 59 osób,
wymeldowano 90 osób.
Odnotowano 43 urodzeñ, 55 zgonów, wydano 1156 dowodów osobistych.
W roku sprawozdawczym wydano 15 zaœwiadczeñ do œlubu konkordatowego
oraz 2 zaœwiadczenia o zdolnoœci prawnej do zawarcia zwi¹zku maù¿eñskiego za
granic¹.
Spoùecznoœã lokaln¹ w Radzie Gminy Marciszów reprezentuje 15 radnych
wybranych w wyborach bezpoœrednich.
W miesi¹cu grudniu w okrêgu wyborczym Nr 4 w Pastewniku w wyborach
uzupeùniaj¹cych do Rady Gminy dokonano wyboru nowego radnego.
W okresie sprawozdawczym Rada Gminy Marciszów obradowaùa na
18 sesjach, na których podjêto 105 uchwaù.
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POMOC SPO£ECZNA
_____________________
Oœrodek Pomocy Spoùecznej realizuje zadania w zakresie pomocy
spoùecznej, do których obliguje ustawa o pomocy spoùecznej oraz inne ustawy :
* o ubezpieczeniach spoùecznych i zdrowotnych,
* o ochronie macierzyñstwa,
* o ochronie zdrowia psychicznego,
* o wychowaniu w trzeêwoœci i przeciwdziaùaniu alkoholizmowi,
* o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
* o kombatantach.
Zadania pomocy spoùecznej dzielimy na:
- zadania zlecone gminie o charakterze obowi¹zkowym
- zadania wùasne gminy o charakterze obowi¹zkowym i fakultatywnym
W roku 2007 w ramach zadañ zleconych gminie o charakterze obowi¹zkowym
skorzystaùo:
- ogóùem 22 osoby i rodziny
- udzielono ogóùem 275 œwiadczeñ
na ogóln¹ kwotê – 68.946,56 zù
W ramach zadañ zleconych opùacono skùadki zdrowotne dla 22 osób
pobieraj¹cych zasiùek staùy z pomocy spoùecznej nie podlegaj¹cych
obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuùu oraz za osoby, które
otrzymuj¹ œwiadczenia pielêgnacyjne.
Wypùacono zasiùki w kwocie 10.000,00 zù z tytuùu klêski ¿ywioùowej ( wichura)
dla 5 osób, co stanowiùo 5 œwiadczeñ.
W ramach zadañ wùasnych gminy o charakterze obowi¹zkowym i
fakultatywnym skorzystaùo:
- ogóùem 332 osoby i rodziny
- udzielono ogóùem 48230 œwiadczeñ
Na ogóln¹ kwotê – 581.369,84 zù
w tym:
• rozdziaù 85214 – na planowan¹ kwotê wydatkowano kwotê 339.000,00 zù, co
stanowi 100% tj. wypùacono:
- na kwotê 317.809,00 zù - zasiùki okresowe dla 221 osób i rodzin, co stanowiùo
1 924 œwiadczenia,
- na kwotê 21.191,00 zù - zasiùki jednorazowe w formie pieniê¿nej i w naturze
(paczki ¿ywnoœciowe) dla 100 osób i rodzin, co stanowiùo 170 œwiadczeñ,
Ponadto w ramach zadañ wùasnych gminy wydatkowano kwotê 11.978,84 zù
jako dopùatê do miesiêcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu
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Pomocy Spoùecznej, co stanowi 12 œwiadczeñ dla 3 osób. Usùugi opiekuñcze
wykonywane byùy u 1 osoby, co stanowiùo 46 œwiadczeñ.
W ramach rozdziaùu 85295 – pozostaùa dziaùalnoœã realizowano wieloletni
program „Pomoc pañstwa w zakresie do¿ywiania” na planowan¹ kwotê
230.014,00 zù wydatkowano kwotê 230.000,00 zù , co stanowi 99,9% tj.:
- opùacono obiady dla 316 dzieci ze 168 rodzin, co stanowiùo 46 124
œwiadczenia,
- wypùacono zasiùki celowe na zakup ¿ywnoœci dla 187 osób i rodzin , co
stanowiùo 332 œwiadczenia.
Finansowanie powy¿szego programu pokrywane byùo ze œrodków wùasnych
gminy ( na kwotê 92.000,00 zù) oraz z dofinansowania ( rezerwa celowa na
kwotê 138.000,00 zù)
Z posiùków korzystaùy dzieci uczêszczaj¹ce do szkóù: w Marciszowie,
Kamiennej Górze, Bolkowie, Nowym Siodle, we Wrocùawiu.
Na utrzymanie oœrodka pomocy spoùecznej wydatkowano kwotê 175.865,34 zù,
s¹ to wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ wùasnych jak i zleconych w zakresie
pomocy spoùecznej. Gùówna pozycj¹ wydatków s¹ wynagrodzenia osobowe
pracowników wraz z pochodnymi, na które wydatkowano – 153.864,79 zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z zakupem materiaùów biurowych i wyposa¿enia,
zakupem energii elektrycznej i cieplnej, obsùug¹ bankow¹ i odpisem na ZFÚS.
Dla 6-ga dzieci wywodz¹cych siê z najubo¿szych œrodowisk zorganizowano
wyjazd na kolonie do Linii k/£eby.
Oœrodek w roku 2007:
- wydaù ogóùem 1273 decyzje,
- na bie¿¹co organizowaù zbiórki odzie¿y, sprzêtu domowego ,
- pracownicy oœrodka uczestniczyli w pracach ustalaj¹cych straty po wichurze
na terenie gminy oraz przygotowywano dokumentacjê celem wypùaty
zasiùków dla poszkodowanych
- przyjmowaù wnioski na pomoc dla rolników dotkniêtych klêsk¹ suszy oraz
dokonywaù ich wypùat,
- wydawaù ¿ywnoœã (mleko, makaron , ry¿, m¹ka, kasze, cukier)dla podopiecznych
o ù¹cznej wadze 1.700,00 kg,
- zorganizowaù uroczyst¹ Kolacjê Wigilijn¹ dla osób starszych i samotnych,
w której uczestniczyùo 87 osób.
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Zadanie realizowane z zakresu œwiadczeñ rodzinnych
W
roku sprawozdawczym ogólna kwota wypùaconych œwiadczeñ
rodzinnych ù¹cznie z zaliczk¹ alimentacyjn¹, skùadkami na ubezpieczenie
spoùeczne oraz kosztami zwi¹zanymi z obsùug¹ wypùaty tych œwiadczeñ
wyniosùa - 1.419.000,00 zù.
Z kwoty tej wydatkowano na:
- zasiùki rodzinne z dodatkami
-1.045.536,16 zù,
- zasiùki pielêgnacyjne
- 99.297,00 zù,
- œwiadczenia pielêgnacyjne
- 59.696,00 zù,
- jednorazowa zapomoga z tytuùu urodzenia dziecka
- 43.000,00 zù,
- zaliczka alimentacyjna
- 116.010,45 zù
- skùadka na ubezpieczenie spoùeczne ( od osób, które otrzymuj¹ œwiadczenia
pielêgnacyjne)
- 13.586,92 zù,
- koszty obsùugi
- 41.873,47 zù
W ramach zadania, o którym mowa:
- 446 rodzin otrzymaùo œwiadczenia rodzinne,
- 52 osoby otrzymaùy zasiùki pielêgnacyjne,
- 43 rodziny otrzymaùy zaliczki alimentacyjne.
Wydano ogóùem 820 decyzji administracyjnych.
Liczba zùo¿onych odwoùañ od decyzji - 2 z tego:
- œwiadczenia rodzinne – 1 decyzja
- zaliczka alimentacyjna – 1 decyzja.
Liczba decyzji uchylony przez organ odwoùawczy – 0 decyzji.
SPORT
________
W okresie sprawozdawczym gmina ogùosiùa konkurs ofert na zadanie
publiczne Gminy Marciszów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.
Oferty konkursowe zùo¿yùy dwa kluby sportowe dziaùaj¹ce na terenie gminy:
• LKS „BÓBR’ Marciszów
• LKS „LESK” Sêdzisùaw
Komisja konkursowa rozpatrzyùa oferty i przyznaùa dotacjê w wysokoœciach:
• LKS „BÓBR” Marciszów – kwota 19.000,00 zù
• LKS „LESK” Sêdzisùaw – kwota 11.000,00 zù
Kluby z przekazanej dotacji przedùo¿yùy szczegóùowe rozliczenie, zgodnie z
zawartymi umowami.
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Przekazane œrodki wydatkowano miêdzy innymi na :
- zakup sprzêtu sportowego
na kwotê
- przewozy zawodników na mecze
na kwotê
- ryczaùty i delegacje sêdziowskie
na kwotê
- rejestracja i ubezpieczenia zawodników
na kwotê
- pranie strojów piùkarskich
na kwotê

11.468,00 zù
7.070,00 zù
4.540,00 zù
4.470,00 zù
1.452,00 zù

i utrzymanie boiska

KULTURA, TURYSTYKA I WYPOCZYNEK ( PROMOCJA)
_______________________________________________________
Koszty bie¿¹cej dziaùalnoœci poniesione na turystykê, kulturê i promocjê
gminy w 2007roku wyniosùy kwotê 140,661,55 zù.
Na wydatki, o których mowa wy¿ej skùadaj¹ siê nastêpuj¹ce przedsiêwziêcia
realizowane przez gminê:
• organizacja imprezy rekreacyjno- sportowej „Dni Marciszowa”, która na staùe
wpisana jest w kalendarz organizowanych imprez na terenie gminy ,
• reklama turystycznych walorów gminy w Informatorze Samorz¹dowym,
poprzez fundacjê „Kwiat Lnu”, TVN Meteo, Internecie,
Celem rozpropagowania gminy i jej najatrakcyjniejszych miejsc wydano:
• foldery, widokówki, i wizytówki , albumy, mapy turystyczne
Kontynuowano równie¿ dziaùania zwi¹zane z:
• utrzymaniem strony internetowej.
Do funkcjonuj¹cych na terenie gminy 3 bibliotek publicznych:
• zakupiono ksi¹¿ki i czasopisma na kwotê 4.086,19 zù,
• zakupiono usùugi telekomunikacyjne i neostrady na kwotê 3.184,22 zù.
Czytelnicy odwiedzaj¹cy biblioteki korzystaj¹ równie¿ ze sprzêtu
komputerowego z mo¿liwoœci¹ dostêpu do Internetu, znajduj¹cego siê
w placówkach.
W roku 2007 na terenie gminy funkcjonowaùy 2 gospodarstwa
agroturystyczne : w Wieœciszowicach i Pastewniku , które speùniaùy wymogi
okreœlone prawem.
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OCHOTNICZE STRAÝE POÝARNE
__________________________________
Na terenie gminy dziaùaj¹ trzy jednostki OSP tj. w Marciszowie, Úwidniku
i Pastewniku.
Ogóùem w roku 2007 na zadania zwi¹zane z utrzymaniem OSP na terenie gminy
wydatkowano kwotê 118.279,47 zù.
Najwiêkszy udziaù w tej kwocie – 70.235,35 zù stanowi¹ wynagrodzenia
i pochodne z tytuùu pùac 3 zatrudnionych kierowców.
Nale¿y przy tym podkreœliã, ¿e zatrudnienie kierowców na etacie zabezpiecza
caùodobowy dy¿ur w zakresie p/po¿. i mo¿liwoœci niesienia pomocy w innych
zdarzeniach losowych.
Pozostaùe œrodki wydatkowano min. na:
• ró¿ne opùaty i skùadki – 2.414,00 zù (ubezpieczenie pojazdów po¿arniczych oraz
stra¿aków bior¹cych udziaù w akcjach gaœniczych),

• zakup energii elektrycznej – 4.092,62 zù,
• zakup usùug zdrowotnych – 420,00 zù (wykonanie badan okresowych stra¿aków

bior¹cych czynny udziaù w akcjach ratunkowych),
• zakup usùug pozostaùych – 9.296,01 zù ( wypùata ekwiwalentu pieniê¿nego
stra¿akom bior¹cych czynny udziaù w akcjach gaœniczo-ratunkowych, remont samochodu
Star, naprawa samochodu Ýuk, przegl¹d aparatów oddechowych),
• zakup materiaùów i wyposa¿enia – 26.205,27 zù (na zakup czêœci i paliwa do
samochodów oraz motopomp wydatkowano – 18.935,39 zù; na zakup wyposa¿enia tj.
zakupiono akumulatory, mundury, wê¿e heùmy stra¿ackie i motorolê wydatkowano – 7.269,88
zù)

Stra¿acy - ochotnicy brali udziaù w 83 akcjach, nios¹c pomoc ludziom
w zagro¿eniach losowych : powodziowych, gaœniczych, kolizji drogowych oraz
przy usuwaniu drzew stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia u¿ytkowników dróg.
ROLNICTWO I LEÚNICTWO
____________________________
Powierzchnia gminy geodezyjna wynosi 8157 ha w tym 4417 ha to u¿ytki
rolne ( stan na dzieñ 31.12.2007r).
Struktura wùasnoœciowa gruntów przedstawia siê nastêpuj¹co:
- 564 ha
1. Agencja Nieruchomoœci Rolnych
2. Nadleœnictwo
- 3.090 ha
3. Skarb Pañstwa - u¿ytkowanie wieczyste - 36 ha

u¿. rolne
u¿. rolne
u¿. rolne

516 ha
51 ha
11 ha
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4. Grunty gminne
5. Grunty SP bêd¹ce w zarz¹dzie
lub posiadaniu jed. org. gmin
6. Indywidulane gospodarstwa
7. Koœcioùy
8. Pozostaùe grunty SP
9. Grunty spóùek
10. Grunty gmin i zwi¹zków miêdzygm.przekazane w u¿ytkowanie wieczyste
11. Grunty SP ( zasób powiatu)
Powierzchnia wyrównawcza

- 350 ha
- 26 ha
- 3.740 ha
- 11 ha
- 207 ha
-

-

81 ha
27 ha

u¿. rolne

127 ha

u¿. rolne
u¿. rolne
u¿. rolne
u¿.. rolne
u¿. rolne
u¿. rolne

8 ha
3.587 ha
9 ha
28 ha
74 ha
6 ha

23 ha
2 ha

Liczba gospodarstw rolnych na terenie gminy wynosi, wg stanu na dzieñ
31 grudnia 2007 roku 488 gospodarstw rolnych.
Struktura gospodarstw rolnych przedstawia siê nastêpuj¹co:
od 1,001 ha do 5,00 ha
od 6,00 ha
do 10,00 ha
od 11,00 ha do 20,00 ha
od 20,00 ha do 50,00 ha
od 51,00 ha do 100,00 ha
powy¿ej 100,00 ha

- 329
- 87
- 45
- 19
- 5
- 3

Grunty gminne zajmuj¹ powierzchniê 350 ha ,w tym 127 ha to u¿ytki
rolne. Wydzier¿awiono 99 ha u¿ytków rolnych na podstawie 101 zawartych
umów.
Grunty rolne bêd¹ce w zasobie AWRSP – 564 ha , w tym u¿ytki rolne 516 ha
( stan objêty umowami dzier¿awy nieznany).
W roku sprawozdawczym:
• zawarto 57 umów dzier¿awy,
• wydano 10 decyzji zatwierdzaj¹cych podziaùy geodezyjne,
• wydano 1 postanowienia o wszczêciu postêpowania
rozgraniczeniowego,
• wydano 98 decyzji zezwalaj¹cych na usuniêcie drzew, w tym 2
odmowne,
• wydano 1 decyzjê na utrzymanie psa rasy agresywnej.
Na terenie gminy dziaùaj¹ koùa ùowieckie:
1/ "Knieja " Waùbrzych - rejon obwodu ùowieckiego obejmuje teren od
Sêdzisùawia, Krzy¿ówki Marciszów, Pustelnik, Domanów i Nagórnik.
2/ "Darz Bór" Kamienna Góra - rejon obwodu ùowieckiego obejmuje rejon
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( od strony Bolkowa) – prawa strona : Domanów, Pastewnik, Pustelnik,
czêœã Marciszowa, Úwidnik i czêœã Ciechanowic.
3/ "Rogacz" - Pisarzowice – Pastewnik, górny Marciszów do Miedzianki, prawa
strona Marciszowa, Wieœciszowic i czêœã Ciechanowic.
4/ „Gwizd” - rejon Nagórnika, Domanowa – od strony Wierzchosùawic,
5/ „Dzik” – obejmuje rejon dziaùania Pastewnika .
Gmina wspóùpracuje z koùami w zakresie min. opiniowania planów, udziaùu
w szkodach zwierzyny leœnej oraz zwierzyny padùej.
Rok sprawozdawczy byù równie¿ rokiem, w którym nast¹piùy znaczne
szkody w uprawach rolnych spowodowane przymrozkami, a nastêpnie susz¹.
Strat nie szacowano poniewa¿ Wojewoda Dolnoœl¹ski nie uznaù klêski
¿ywioùowej.
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
_________________________________________________
W roku 2007 Gmina administrowaùa 31 budynkami mieszkalnymi,
w których znajduje siê 338 lokali mieszkalnych, z czego 195 lokali stanowi
wùasnoœã Gminy, a 143 lokale to wùasnoœã osób fizycznych.
W rozbiciu na poszczególne soùectwa liczba budynków przedstawia siê
nastêpuj¹co:
1. Marciszów
- 19 budynków ( 84 mieszkañ gminnych)
2. Ciechanowice
- 11 budynków ( 26 mieszkañ gminnych)
3. Sêdzisùaw
- 14 budynków ( 45 mieszkañ gminnych)
4. Domanów
- 3 budynki ( 7 mieszkañ gminnych)
5. Úwidnik
- 3 budynki ( 12 mieszkañ gminnych)
6. Pastewnik
- 3 budynki ( 2 mieszkania gminne)
7. Wieœciszowice
- 6 budynków ( 19 mieszkañ gminnych)
8. Pustelnik
- 1 budynek ( czêœã œwietlicowa)
W w/w budynkach dziaùa 41 Wspólnot Mieszkaniowych.
Gmina zarz¹dza 31 wspólnotami mieszkaniowymi, a w samodzielnym
zarz¹dzaniu wspólnot znajduje siê 10 budynków.
W roku 2007 ze sprzeda¿y: 29 lokali mieszkalnych, budynku u¿ytkowego po
byùej Policji w Marciszowie, budynku po byùej szkole w Sêdzisùawiu oraz
nieruchomoœci gruntowych i uzyskano kwotê - 590.081,90 zù.
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REMONTY BUDYNKÓW
_______________________
W roku sprawozdawczym nie przeprowadzono remontów kapitalnych
budynków mieszkalnych , skoncentrowano siê jedynie na remontach bie¿¹cych
i awaryjnych.
Budynki mieszkalne bêd¹ce w zasobach gminy wymagaj¹ przede wszystkim
wymiany sieci elektrycznej oraz naprawy dachów.
I tak w roku sprawozdawczym na realizacjê zadañ w zakresie utrzymania
nieruchomoœci wydatkowano kwotê 422.434,89 zù. Otrzymane œrodki nie
pozwoliùy na zaspokojenie wystêpuj¹cych potrzeb zapewniaj¹cych prawidùow¹
eksploatacjê zasobów mieszkaniowych w gminie.
Przeznaczone w bud¿ecie œrodki wykorzystano miêdzy innymi na:
I. Zakup materiaùów budowlanych przeznaczonych na prace remontowe
wykonane we wùasnym zakresie oraz na obsùugê budynków – 46.089,20 zù
• wykonanie nowej instalacji przyù¹cza hydroforowego wraz z jego monta¿em
(w budynku nr 40 w Domanowie)
• wykonanie nowych papowych pokryã dachowych (Sêdzisùaw 19, 31, 36, 54 i 94; w
Ciechanowicach 37, 72, i 154; w Wieœciszowicach 91; Úwidnik 73),

• wymiana drzwi wejœciowych do budynku nr 8 w Sêdzisùawiu i nr 12 w
Úwidniku
• zakup czêœci do ci¹gnika oraz paliwa do œrodków transportowych
obsùuguj¹cych budynki mieszkalne.
II. Úrodki finansowe wykorzystane na wykonanie prac remontowych i innych
usùug realizowanych poprzez wykonawstwo zlecone- 117.580,51 zù
 budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr
91/7 w Wieœciszowicach oraz w Ciechanowicach na kwotê – 6.109,76 zù
 naprawê pokryã dachowych – w Marciszowie ul. Koœcielna 4, Gùówna 66
i 128, Sêdzisùaw 143 i 53, Pastewnik na ogólna kwotê – 13.219,04 zù ;
 naprawy i przegl¹d instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
administrowanych przez Gminê – 20.284,15 zù ;
 pozostaùe œrodki zwi¹zane s¹ z wydatkami zwi¹zanymi z usùugami
kominiarskimi jak równie¿ z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów
TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagro¿onego budynku nr 23 w
Ciechanowicach.
Na obsùugê cmentarzy komunalnych wydatkowano kwotê 8.654,54 zù.
Wydatki zwi¹zane byùy z bie¿¹cym utrzymaniem cmentarzy zgodnie z zawart¹
umow¹ dotycz¹c¹ administrowania cmentarzami gminnym oraz zakupem
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materiaùów budowlanych na naprawê kaplic cmentarnych w Ciechanowicach i
Sêdzisùawiu.
Za usùugi opracowañ geodezyjnych i kartograficznych, ogùoszeñ w prasie ,
wykonanie operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomoœci oraz opùat
s¹dowych za ksiêgi wieczyste i wypisy geodezyjne wydatkowano kwotê
37.417,67 zù.

CZYNSZE
_____________
W roku sprawozdawczym wpùynêùo 112 wniosków o przyznanie dodatku
mieszkaniowego.
Ogóùem na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ze œrodków wùasnych gminy
kwotê - 63.487,17 zù
z tego:
• dla mieszkañców lokali gminnych
- 52.264,76 zù
• TBS
- 4.333,91 zù
• Wspólnoty mieszkaniowe (wùasny zarz¹d)
- 3.539,65 zù
• Innym (PKP,)
- 3.348,85 zù
Wydano 112 decyzji , z tego
• mieszkañcom lokali gminnych – 84
• TBS
- 8
• wspólnoty mieszkaniowe
- 12
• PKP
• wspóùwùaœciciel budynku

- 6
- 2

Przypis czynszu mieszkalnego w roku 2007 wynosi kwotê 430.860,96 zù.
Dokonano wpùat ogóùem na kwotê 380.401,73 zù, co stanowi 88,3% wykonania
w stosunku do przypisu. W roku sprawozdawczym wysùano 85 wezwañ do
zapùaty na kwotê 167.111,50 zùotych.
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INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
__________________________________
W roku sprawozdawczym realizowanymi zadaniami
z zakresu
infrastruktury technicznej byùy gùównie prace zwi¹zane z popraw¹ stanu dróg
przebiegaj¹cych przez gminê, na które wydatkowano kwotê 672.904,67 zù.
W ramach przedstawionej kwoty sfinansowano min. n/w zadania:
• przebudowê dróg gminnych w Pastewniku, Wieœciszowicach Marciszowie ul.
Polna – 360.425,35 zù
• opracowanie dokumentacji projektowych na drogê w Pustelniku i
Wieœciszowicach – 18.699,98 zù
• w ramach usuwania skutków klêsk ¿ywioùowych zostaùa przebudowana droga
gminna w Sêdzisùawiu – 269.109,39 zù.
• zakupiono materiaùy i usùugi na kwotê – 24.669,95 zù na wykonanie
przepustów na drodze gminnej w Ciechanowicach, Marciszowie i
Wieœciszowicach oraz na zakup zakup paliwa, sprzêtu-kosiarka spalinowa,
czêœci eksploatacyjnych do sprzêtu pracuj¹cego przy utrzymaniu poboczy dróg,
odzie¿y ochronnej dla osób pracuj¹cych przy pracach drogowych .

OÚWIETLENIE ULICZNE
________________________
Bie¿¹ce koszty konserwacji i koszty energii elektrycznej wyniosùy kwotê
122.005,24 zù z tego:
- koszty konserwacji , przegl¹du oraz bie¿¹cych napraw punktów œwietlnych
- 41.712,24 zù

(przy drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych przebiegaj¹ce przez teren
Gminy)

- koszty zakupu energii elektrycznej

- 80.293,00 zù

- wydatki inwestycyjne

- 93.158,00 zù

(oœwietlenie drogowe w Marciszowie ul. Gùówna i Ksiêcia Bolka I, w Nadgórniku osiedle
Kocików oraz opracowanie dokumentacji naœwietlenie drogi w Sêdzisùawiu)
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REALIZACJA USTAWY O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH
__________________________________________________________
W roku 2007 zostaùy przeprowadzone postêpowania o udzielenie
zamówieñ publicznych na wymienione poni¿ej zadania.
I. Przetargi nieograniczone
1. Budowa œwietlicy wiejskiej w Wieœciszowicach

Przetarg na realizacje zamówienia ogùoszony zostaù dnia 27.02.2007r. Otwarcie
ofert nast¹piùo w dniu 30.03.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. Kryteria:
Cena – znaczenie 100 %
Do przetargu przyst¹piùo trzech wykonawców :
1. „ROKOM” H.G. Komorowscy sp.j. Roboty Ogólnobudowlane i
Renowacja Obiektów Zabytkowych, Ptaszków 85/2, 58 – 400 Kamienna
Góra, cena - 624.635,59 zù
2. Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki, ul. Bohaterów Stalingradu 12, 58 –
420 Lubawka, cena – 465.001,73 zù
3. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Handlowe „JANEX”, ul. Zielona 8, 58 –
400 Kamienna Góra, cena – 499.510,27 zù
Wybrana zostaùa oferta zùo¿ona przez Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki z
cen¹ 465.001,73 zù.
Umowê z wykonawc¹ zamówienia podpisano w dniu 12.04.2007 r.
2. Obsùuga bankowa bud¿etu Gminy Marciszów
Przetarg na realizacje zamówienia zostaù ogùoszony w dniu 21.02.2007r. W
terminie przewidzianym na skùadanie ofert -06.03.2007 r. nie wpùynêùa ¿adna
oferta. Postêpowanie zostaùo uniewa¿nione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1
ustawy Prawo zamówieñ publicznych.
Ponowny przetarg zostaù ogùoszony dnia 30.03.2007r. Otwarcie ofert nast¹piùo w
dniu 12.04.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:
Oprocentowanie œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym i pomocniczym OP– znaczenie 5 %
Wysokoœã prowizji od wpùat i wypùat gotówkowych -PG - znaczenie 15 %
Wysokoœã prowizji od przelewów do innych banków – PP – znaczenie 40 %
Wysokoœã prowizji od przelewów w ramch wùasnych oddziaùów – PW znaczenie 15 %
Kwota kredytu debetowego – K - znaczenie 5 %
Oprocentowanie kredytu debetowego -OK - znaczenie 5 %
Dodatkowe usùugi œwiadczone na rzecz zamawiaj¹cego – D - znaczenie 15 %
Do przetargu przyst¹più jeden wykonawca :
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1. Bank Spóùdzielczy w Kamiennej Górze, ul. Waryñskiego 11, 58 – 400
Kamienna Góra
Umowê z w/w wykonawc¹ zamówienia podpisano w dniu 20.04.2007 r. z cen¹:
Oprocentowanie œrodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym i pomocniczym OP– 0 %
Wysokoœã prowizji od wpùat i wypùat gotówkowych -PG – 0,25 %
Wysokoœã prowizji od przelewów do innych banków – PP – 1,20 %
Wysokoœã prowizji od przelewów w ramch wùasnych oddziaùów – PW – 0,50 %
Kwota kredytu debetowego – K – 700.000,00 zù
Oprocentowanie kredytu debetowego -OK – 11 % (2 x stopa lombardowa)
Dodatkowe usùugi œwiadczone na rzecz zamawiaj¹cego – D - obsùuga kasowa
- Bankowoœã Internetowa
- lokaty krótkoterminowe O/N, S/N
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114375D w Sêdzisùawiu – etap II.
Przetarg na realizacje zamówienia ogùoszony zostaù dnia 02.05.2007r. Otwarcie
ofert nast¹piùo w dniu 17.05.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:
Cena – znaczenie 100 %
Do przetargu przyst¹piùo czterech wykonawców :
1. Úwidnickie Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul.
Czêstochowska 12, 58 – 100 Úwidnica, cena - 258.338,05 zù
2. Waùbrzyskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Lubelska
21,
58 – 300 Waùbrzych, cena 297.822,88 zù
3. Przedsiêbiorstwo Robót In¿ynieryjnych „TRAKT”, Sêdzisùaw 50,
58 – 400 Kamienna Góra, 299.830,07 zù
4. Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska
58 – 514 Jelenia Góra, cena – 283.561,18 zù
Wybrano ofertê zùo¿on¹ przez firmê Úwidnickie Przedsiêbiorstwo Budowy Dróg
i Mostów Sp. z o.o. z cen¹ 258.338,05 zù.
Umowê podpisano w dniu 29.05.2007 r.
4. Wykonywanie dokumentacji
miejscowoœci Ciechanowice

projektowej sieci wodoci¹gowej w

Przetarg na realizacje zamówienia ogùoszony zostaù dnia 08.06.2007r. Otwarcie
ofert nast¹piùo w dniu 29.06.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:
Cena – znaczenie 100 %
Do przetargu przyst¹piùo oœmiu wykonawców.
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1. „TEXEL” Sp. j., ul. Saperów 5, 58 – 100 Úwidnica – cena oferty
103.700,00 zù
2. Halina £ukaszewska – Pracownia Projektowa In¿ynierii Sanitarnej i
Gazownictwa Sangaz, al. Wojska Polskiego 89/5, 58 – 500 Jelenia Góra –
cena 246.440,00 zù
3. Biuro Projektów In¿ynierii Úrodowiska i Melioracji „EKOPROJEKT” Sp.
z o.o.,
ul. Batorego 126A, 65 – 735 Zielona Góra, cena – 239.120,00 zù
4. Przedsiêbiorstwo Projektowo – Wdro¿eniowe PROKOM Sp. z o.o.,
ul. G. Zapolskiej 1, 50 – 032 Wrocùaw, cena – 99.308,00 zù
5. Dom Technika NOT Sp. z o.o.ul. Zùotoryjska 87, 59 – 220 Legnica,cena –
82.960,00zù
6. Przedsiêbiorstwo Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i
Komunalnego „PROKOM” s.c, ul. Pijarska 26, 58 – 500 Jelenia Góra,
cena – 84.180,00 zù
7. Waùbrzyska Dyrekcja Inwestycji Sp. z o.o., ul. Wrocùawska 5, 58 – 309
Waùbrzych
Cena – 183.000,00 zù
8. „MIKROTERM” s.c. A. Burdynowski, B. Burska-Budziñska, ul.
Wolnoœci 150
58 – 500 Jelenia Góra, cena – 253.150,00 zù
Wybrana zostaùa oferta firmy Dom Technika NOT Sp. z o.o. z cen¹ 82.960,00
zù.
Umowê z w/w. wykonawc¹ podpisano w dniu 30.07.2007r.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 114475D oraz 114477D ul. Polna w
Marciszowie
Przetarg na realizacje zamówienia ogùoszony zostaù dnia 24.08.2007r. Otwarcie
ofert nast¹piùo w dniu 14.09.2007r. Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:
Cena – znaczenie 100 %
Do przetargu przyst¹piùo dwóch wykonawców :
1. Przedsiêbiorstwo Produkcyjno Rolne Sady Dolne Sp. z o.o. , Sady Dolne 16,
59-420
Bolków z cen¹ 274.390,51 zù
2. Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Kaczawska
58 – 514 Jelenia Góra, cena oferty – 227.449,48 zù
Wybrano ofertê zùo¿on¹ przez Sudeckie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych
Sp. z o.o.. Umowê z wykonawc¹ podpisano w dniu 28.09.2007 r.
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6. Odbiór odpadów komunalnych
Przetarg na realizacjê zamówienia polegaj¹cego na œwiadczeniu usùug odbioru
odpadów komunalnych powstaj¹cych w obrêbie nieruchomoœci nale¿¹cych do
Gminy Marciszów zostaù ogùoszony w dniu 18.12.2008 r. Otwarcie ofert odbyùo
siê w dniu 28.12.2007 r. . Do oceny ofert zastosowano n.w. kryteria:
Cena ryczaùtowa miesiêczna – znaczenie 100 %
Do przetargu przyst¹piùo dwóch wykonawców :
1. „EKO-SEB” Usùugi Transportowe , Towarowe Zbigniew Grzelak,
Ciechanowice 131, 58-410 Marciszów, cena 9.500,00 zù
2. Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej „SANIKOM” Sp. z o.o. ul.
Nadbrze¿na 5a, 58-420 Lubawka, cena - 8.988,00 zù
Wybrano ofertê zùo¿on¹ przez Przedsiêbiorstwo Gospodarki Komunalnej
„SANIKOM”
Sp. z o.o. Umowê z wykonawc¹ podpisano w dniu 04.01.2008 r.
II. Zamówienia z wolnej rêki
1. Dostawa gazu do celów grzewczych oraz dzier¿awa zbiorników.
Umowê na dostawy gazu oraz dzier¿awê zbiorników zawarto po
przeprowadzeniu negocjacji z BP Polska Sp. z o.o. z siedzib¹ w Krakowie , 31358 Kraków, ul. Jasnogórska 1 w dniu 31.12.2007r. Wysokoœã rocznego
czynszu za wynajem zbiorników wynosi 400,00 zù netto a staùy upust od ceny 1
litra gazu 0,30 zù.
INWESTYCJE
_____________
1. Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 114352D w Pastewniku. Na

realizacjê inwestycji w 2007 r. wydatkowano kwotê 97.890,65 zù z czego
na wydatki niewygasaj¹ce przypada kwota 50.893,72 zù. Na realizacjê
zadania uzyskano dotacjê w wysokoœci 41.520,00 zù z Terenowego
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
2. Odbudowa odcinka drogi gminnej nr 114434D oraz drogi gminnej nr
114436D w Wiesciszowicach. Na realizacjê inwestycji w 2007 r.
wydatkowano kwotê 73.700,95 zù z czego na wydatki niewygasaj¹ce
przypada kwota 56.304,05 zù. Zadanie zostaùo dofinansowane
z
Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwot¹ w wysokoœci
70.200 zù.
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Budowa œwietlicy wiejskiej w Wieœciszowicach. W 2007 r. na realizacjê
inwestycji wydatkowano kwotê 473.276,70 zù. Na realizacje zadania
uzyskano dotacjê z Sektorowego Programu
Operacyjnego „
Restrukturyzacja i modernizacja sektora ¿ywnoœciowego oraz rozwój
obszarów wiejskich 2004 – 2006” w wysokoœci 274.127, 00 zù.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 114375D w Sêdzisùawiu – etap II. Wydatki
na realizacje inwestycji wyniosùy w 2007 r. 269.048,59 zù. Na realizacjê
zadania uzyskano dotacjê z rezerw celowych bud¿etu pañstwa
przeznaczonych na usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych w wysokoœci
180.000,00 zù
5. Przebudowa drogi gminnej nr 114475D oraz 114477D ul. Polna w
Marciszowie. Na realizacjê inwestycji wydatkowano kwotê 239.727,47 zù.
Na realizacjê zadania uzyskano dotacjê z Terenowego Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych w wysokoœci 72.000,00 zù
6. Budowa oœwietlenia drogowego w Marciszowie przy ul. Gùównej i
Ksiêcia Bolka I , obwód nr 1 i nr 2. Wyboru wykonawcy zadania o
wartoœci nieprzekraczaj¹cej równowartoœci 14.000 euro, dokonano na
podstawie zùo¿onych ofert. Najkorzystniejsza ofertê zùo¿yùa firma
„ENBUD” Sylwester Sondaj, Al. Wojska Polskiego 12/1, 58-420
Lubawka z cen¹ 64.956,42 zù brutto. Na realizacjê zadania w 2007 r
wydatkowano kwotê 66.556,42 zù.
7. Adaptacja pomieszczeñ poddasza na pomieszczenia biurowe w Urzêdzie
Gminy Marciszów. Na realizacje zadania ( o wartoœci poni¿ej 14.000
euro) otrzymano jedn¹ ofertê z firmy „Budownictwo Ogólne” Daniel
Kubacki, ul. Boh. Stalingradu 12, 58-420 Lubawka z cen¹ 22.335,57zù.
Ogóùem na realizacjê zadania wydatkowano kwotê 23.117,07 zù.
8. Modernizacja oœwietlenia drogowego w miejscowoœci Nagórnik - osiedle
Kocików. Na realizacje zadania w 2007 r. wydatkowano kwotê 8.906,00
zù. Wykonawc¹ zadania zostaùo przedsiêbiorstwo EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA Oddziaù w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 47, 58500 Jelenia Góra, które jako jedyne zùo¿yùo ofertê z cen¹ j.w.
9. Budowa oœwietlenia drogowego w Sêdzisùawiu przy drodze powiatowej
nr 3465D. W 2007 r na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z
uzgodnieniami wydatkowano kwotê 13.921,40 zù.
10. Przebudowa drogi gminnej nr 114387D w Pustelniku. Na opracowanie
dokumentacji projektowej wydatkowano kwotê 9.349,99 zù.
11. Przebudowa drogi gminnej nr 114422D i 114423D w Wieœciszowicach.
W 2007 r. na opracowanie dokumentacji wydano kwotê 9.349,99 zù.
3.
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AKTUALIZACJA PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
_______________________________________________
W roku sprawozdawczym nie przyst¹piono do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
W zakresie realizacji zadañ naùo¿onych ustaw¹ o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzono 32 sprawy – wnioski
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
W wyniku prowadzonych postêpowañ zostaùo wydanych:
• 25 decyzji z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
5 decyzji ustalaj¹cych lokalizacjê inwestycji celu publicznego.
Ponadto wydano :
• 8 postanowieñ o podziale nieruchomoœci,
• 105 wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Marciszów.
Z tego tytuùu pobrano opùatê w kwocie 693,00 zù

OÚWIATA I WYCHOWANIE
____________________________
W okresie sprawozdawczym na terenie gminy Marciszów funkcjonowaù Zespóù Szkóù w Marciszowie, dla którego organem zaùo¿ycielskim jest gmina
Marciszów obejmuj¹cy szkoùê podstawow¹ i gimnazjum.
Przy szkole podstawowej funkcjonowaùy dwa oddziaùy przedszkolne.
Do Szkoùy w Marciszowie do czerwca 2007 roku uczêszczaùo:
• Szkoùa Podstawowa - 303 uczniów do 12 oddziaùów
• Gimnazjum Publiczne - 147 uczniów do 7 oddziaùów
Oddziaù Przedszkolny - 44 uczniów do 2 oddziaùów
Od 01 wrzeœnia 2007 roku rozpoczêùo naukê w Marciszowie:
• Szkoùa Podstawowa - 293 uczniów do 12 oddziaùów
• Gimnazjum Publiczne - 159 uczniów do 6 oddziaùów
• Oddziaù przedszkolny - 36 uczniów do 2 oddziaùów
Zatrudnionych byùo 37 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsùugi.
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W celu realizacji obowi¹zku zorganizowania dojazdu dzieci na zajêcia lekcyjne,
mieszkaj¹ce w obwodzie naszej szkoùy, Gmina zapewnia dowóz uczniom do
szkóù w oparciu o Porozumienie zawarte pomiêdzy gmin¹ , a Przedsiêbiorstwem
Komunikacji Samochodowej Spóùka z o.o. w Kamiennej Górze, które
zabezpieczyùo przewóz dzieci szkolnych do i ze szkoùy z nastêpuj¹cych
miejscowoœci: Wieœciszowice, Úwidnik, Ciechanowice, Pastewnik, Domanów,
Nagórnik, Pustelnik, Sêdzisùaw i Marciszów w przypadku gdy odlegùoœã
przekracza 3 i 4 km ( zgodnie z art. 17 ustawy o systemie oœwiaty) oraz Kaczorów i Pùonina
Gmina dotowaùa kursy dowo¿¹ce i odwo¿¹ce dzieci i mùodzie¿ z w/w
miejscowoœci ( 239 uczniów doje¿d¿aj¹cych do Szkoùy Podstawowej, 112 uczniów
doje¿d¿aj¹cych do Gimnazjum) poprzez zakup
ulgowych imiennych biletów
miesiêcznych dla uczniów doje¿d¿aj¹cych przez 10 miesiêcy roku szkolnego.
PKS nie zabezpieczaù dowozu w czasie ferii i przerw œwi¹tecznych oraz w
dniach wolnych od nauki, w zamian wykonywaù bezpùatne przewozy na rzecz
szkóù w wysokoœci nie przekraczaj¹cej 2000 km.
£¹czny koszt dowozu uczniów w roku 2007 wyniósù kwotê – 203.114,05 zù.
W roku sprawozdawczym realizuj¹c obowi¹zek ustawowy wypùacano stypendia
szkolne dla uczniów zamieszkaùych na terenie gminy o dochodach nie
przekraczaj¹cych 351 zùotych na osobê w rodzinie.
Gmina w roku 2007 na dofinansowanie œwiadczeñ pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym:
- otrzymaùa kwotê 182.431,00 zù
- wydatkowano kwotê 92.612,60 zù
- zwrot dotacji na kwotê 89.918,40 ( z uwagi na brak uczniów kwalifikuj¹cych siê do
udzielenia pomocy).

Ze stypendium szkolnego od stycznia do czerwca korzystaùo 167 uczniów, w
tym:
* 115 uczniów SP
* 40 uczniów GP
* 12 uczniów szkóù ponadgimnazjalnych
Ze stypendium szkolnego od wrzeœnia do grudnia korzystaùo 134 uczniów, w
tym:
* 79 uczniów SP
* 41 uczniów GP
* 14 uczniów szkóù ponadgimnazjalnych
Uczniowie klas 0 – III korzystali z jednorazowego œwiadczenia na zakup
podrêczników.
Z tej formy pomocy skorzystaùo ogóùem 58 uczniów w tym:
* uczniowie kl. 0 – 13 uczniów x 70,00 zù
* uczniowie kl. I – 18 uczniów x 130,00 zù
* uczniowie kl. II – 16 uczniów x 150,00 zù
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* uczniowie kl. III – 11 uczniów x 170,00 zù
wydatkuj¹c kwotê 7.520,00 zù.
W roku sprawozdawczym uczniowie bêd¹cy w trudnej sytuacji materialnej,
gdzie dochód na czùonka rodziny nie przekraczaù 351 zùotych mogli skorzystaã z
jednorazowej dopùaty do mundurków szkolnych. Z tej formy pomocy
skorzystaùo 105 uczniów, przy dopùacie dla jednej osoby kwoty 50,00 zù,
wydatkowano ù¹czn¹ kwotê 5.250,00 zù.
W roku sprawozdawczym z dofinansowania ksztaùcenia mùodocianych
pracowników skorzystaùo 9 pracodawców, którzy przyuczyli do zawodu
15 mùodocianych pracowników. Na powy¿szy cel gmina :
- otrzymaùa dotacjê w wysokoœci 77.386,00zù
- wydatkowano kwotê 77.130,34 zù
- zwrot otrzymanej dotacji w kwocie 255,66 zù (przy rozliczeniu szczegóùowym,
1 przypadku uczeñ nie przepracowaù peùnego miesi¹ca).

Na sfinansowania nauczania jêzyka angielskiego :
- w klasie I obejmuj¹cy okres styczeñ – czerwiec gmina otrzymaùa dotacjê w
wysokoœci 6.020,00 zù
- w klasie I i II obejmuj¹cy okresie wrzesieñ – grudzieñ gmina otrzymaùa
dotacjê w wysokoœci 5.848,00 zù.
Ogóùem wydatki poniesione w 2007 roku na oœwiatê wyniosùy:
- ogóùem
- 2.546.388,25 zù
w tym :
wydatki bie¿¹ce ogóùem
- 2.546.388,25 zù
na:
• szkoùy podstawowe
- 1.190.532,61 zù
• przedszkola przy szkoùach podstawowych. - 107.477,73 zù
• gimnazjum
- 924.742,46 zù
• dowóz dzieci
- 203.114,05 zù
• doksztaùcanie i doskonal. naucz.
9.992,81 zù
• pozostaùa dziaùalnoœã
- 110.528,59 zù
(sport w szkole, odpis na ZFÚS dla nauczycieli emerytów i rencistów)
- w tym na dofinansowanie ksztaùcenia mùodocianych - 77.130,34 zù

Wydatki poniesione w 2007 roku na edukacyjn¹ opiekê wychowawcz¹:
ogóùem
- 235.651,62 zù
wydatki bie¿¹ce
- 235.651,62 zù
w tym na:
• œwietlice szkolne
- 143.039,02 zù
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• pomoc materialna dla uczniów

-

92.612,60 zù

OCHRONA ZDROWIA
______________________
Na terenie gminy funkcjonuje Samodzielny Publiczny Zakùad Opieki
Zdrowotnej w Marciszowie, dla którego organem zaùo¿ycielskim jest Rada
Gminy.
W roku sprawozdawczym Zakùad w ramach swoich statutowych obowi¹zków
realizowaù usùugi medyczne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia
w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, higieny szkolnej, usùug pielêgniarek
œrodowiskowych rodzinnych oraz poùo¿nej œrodowiskowej rodzinnej i poradni
ginekologiczno-poùo¿niczej.
Na pocz¹tek roku sprawozdawczego œwiadczeniami objêto 4190
zadeklarowanych pacjentów i 493 uczniów, a na koniec roku liczba ta ulegùa
zmianie : 4136 zadeklarowanych pacjentów ( z tego 94 osoby z poza terenu gminy)
oraz 485 uczniów.
Usùugi medyczne byùy wykonywane przez 9 lekarzy ( pediatra, ginekolog,
interniœci) oraz personel pielêgniarski w iloœci 5 osób.
Udzielono 14.950 porad lekarskich w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.
Wykonano 188 wizyt domowych
W ramach opieki pielêgniarskiej w zakresie:
• pielêgniarstwa œrodowiskowo-rodzinnego udzielono 3.773 œwiadczenia,
• pielêgniarstwa w zakresie poùo¿nictwa œrodowiskowo-rodzinnego
udzielono 924 œwiadczeñ,
• pielêgniarstwa w œrodowisku nauczania i wychowania udzielono
2.782 œwiadczeñ.
W poradni ginekologiczno-poùo¿niczej udzielono 1.940 œwiadczeñ lekarskich.
Ponadto na terenie oœrodka zorganizowano bezpùatne badanie sùuchu, wzroku,
alergologiczne dla dzieci, profilaktykê osteoporozy, badania diabetologiczne.
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UWAGI OGÓLNE
_________________
Bud¿et gminy na rok 2007 zostaù uchwalony 29 grudnia 2006 roku
Uchwaù¹ Rady Gminy Nr IV/12/06, a nastêpnie zmieniany Uchwaùami Rady
Gminy:
-

Nr VI/20/07 z dnia 22 lutego 2007 r.
Nr VIII/35/07 z dnia 30 marca 2007 r.
Nr X/54/07 z dnia 24 maja 2007 r.
Nr XII/55/07 z dnia 28 czerwca 2007 r.
Nr XIII/62/07 z dnia 27 wrzeœnia 2007 r.
Nr XIV/78/07 z dnia 30 paêdziernika 2007 r.
Nr XV/80/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
Nr XVI/82/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
Nr XVII/86/07 z dnia 28 grudnia 2007 r.

oraz Zarz¹dzeniami Wójta Gminy
- Nr 7/07 z dnia 28 lutego 2007 r.
- Nr 14/07 z dnia 30 marca 2007r.
- Nr 18/07 z dnia 7 maja 2007 r.
- Nr 22/07 z dnia 30 maja 2007 r.
- Nr 26/07 z dnia 29 czerwca 2007 r.
- Nr 34/07 z dnia 31 sierpnia 2007 r.
- Nr 42/07 z dnia 28 wrzeœnia 2007 r.
- Nr 44/07 z dnia 11 paêdziernika 2007 r.
- Nr 52/07 z dnia 9 listopada 2007 r.
- Nr 59/07 z dnia 30 listopada 2007 r.
- Nr 62/07 z dnia 14 grudnia 2007 r.
- Nr 63/07 z dnia 19 grudnia 2007 r.
- Nr 65/07 z dnia 31 grudnia 2007 r..
Dokonywane zmiany w ci¹gu roku uwzglêdniaùy zmiany wysokoœci planu
zadañ zleconych administracji rz¹dowej, zmiany wysokoœci subwencji ogólnej,
dotacji celowych, dotacji pozyskanych z programów Unii Europejskiej, zadañ
inwestycyjnych, przesuniêã miêdzy dziaùami i rozdziaùami klasyfikacji
bud¿etowej.
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Planowane dochody bud¿etowe zrealizowano w 101,4%, a wydatki
bud¿etowe w 97,9%.
Zrealizowane dochody bud¿etowe w stosunku do roku 2005 s¹ wy¿sze o
2,7%, a wydatki o 0,1%.
Udziaù wydatków inwestycyjnych w bud¿ecie roku 2007 wynosi 14,75%.
Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosùy 39,0%.
Wydatki na obsùugê dùugu publicznego wynosz¹ 163.556,48 zù, co stanowi 2,1%
wykonanych wydatków bud¿etowych.
Wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie profilaktyki i
rozwi¹zywania problemów alkoholowych wynosz¹ 0,5%.
Dotacje dla sektora finansów publicznych wynosz¹ 0,05%.
Dotacja na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 0,3%.
Udziaùy pozostaùych wydatków w bud¿ecie w roku 2004 wynosz¹ 43,3%.
Gmina na dzieñ 31 grudnia 2007 roku posiadaùa zobowi¹zania wedùug
tytuùów dùu¿nych w kwocie 3.696.912,44 zù, co stanowi 35,55% zadùu¿enia
gminy w stosunku do wykonanych w 2007 roku dochodów.
w tym:
1.Kredyty i po¿yczki 3.696.912,44 zù
w tym:
- po¿yczka z WFOÚiGW zaci¹gniêta w roku 1998 na budowê
kanalizacji we wsi Sêdzisùaw. Na dzieñ 31grudnia 2007r. pozostaùa
do spùaty kwota 112.000,00 zù,
- kredyt zaci¹gniêty w BZ WBK Kamienna Góra w roku 2003 na
budowê sali gimnastycznej w Marciszowie. Na dzieñ 31 grudnia
2007r. pozostaùa do spùaty kwota 68.800,00 zù,
- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2004 na modernizacjê
i rozbudowê szkoùy podstawowej w Marciszowie. Na dzieñ 31
grudnia 2007r. pozostaùa do spùaty kwota 455.000,24 zù,
- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2004 na budowê
centrum administracyjno-oœwiatowe w Marciszowie. Na dzieñ 31
grudnia 2007r. pozostaùa do spùaty kwota 490.000,12 zù.
- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2005 na budowê
centrum administracyjno-oœwiatowe w Marciszowie. Na dzieñ 31
grudnia 2007r. pozostaùa do spùaty kwota 800.000,08 zù.
- kredyt zaci¹gniêty w BISE Waùbrzych w roku 2005 na odbudowê
dróg gminnych: w Domanowie nr 114391D, w Pastewniku nr
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114412D, w Marciszowie nr 114474D, w Pustelniku nr 114386D. Na
dzieñ 31 grudnia 2007r. pozostaùa do spùaty kwota 120.000,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni w roku
2006 na spùatê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji inwestycji pn:
Budowa Centrum Administracyjno-Oœwiatowego w Marciszowie. Na
dzieñ 31 grudnia 2007r. pozostaùa do spùaty kwota 1.111.112,00 zù.
- Kredyt zaci¹gniêty w BGK Oddziaù we Wrocùawiu w roku 2006 na
budowê œwietlicy wiejskiej w Ciechanowicach. Na dzieñ 31 grudnia
2007r. pozostaùa do spùaty kwota 540.000,00 zù
2. Na dzieñ 31 grudnia 2007r. gmina nie posiadaùa zobowi¹zañ wymagalnych z
tytuùu dostaw towarów i usùug.
1. Nale¿noœci wedùug tytuùów – w kwocie 1.944.613,55 zù
w tym:
- z tytuùu podatków i opùat
1.541.903,22 zù
- wypùaty zaliczek alimentacyjnych
260.774,17 zù
- z tytuùu usùug
135.051,86 zù
- inne
6.884,30 zù

DOCHODY GMINY
_________________________

W roku 2007 dochody bud¿etowe wynosz¹ ogóùem 10.392.425,13 zù.
W stosunku do obowi¹zuj¹cego planu na dzieñ 31 grudnia 2007r dochody
wykonano w 101,4 % .
1.Dochody z podatków i opùat wykonano w 107,5% zaùo¿onego planu rocznego
- podatek rolny wykonano w 101,9% w stosunku do planu
- podatek od nieruchomoœci wykonano w 107,1%,
- podatek leœny wykonano w 101,3%
- podatek od œrodków transportu wykonano w 108,2%,
- podatek od dziaùalnoœci gospodarczej opùacanej w formie karty podatkowej
wykonano w 92,5 %
- podatek od spadków i darowizn wykonano w 138,6%
- podatek od czynnoœci cywilno-prawnych wykonano w 123,1%
- opùata targowa wykonano w 70,0%
- opùata eksploatacyjna wykonano w 90,8%
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-

oplata skarbowa wykonano w 105,3%

Pomimo realizacji podatku rolnego w 101,9% w stosunku do planu
rocznego zalegùoœci podatkowe wynosz¹ 29.489,61 zù, w tym od osób prawnych
4.447,78 zù, a od osób fizycznych 25.041,83 zù i s¹ to nale¿noœci osób nie
posiadaj¹cych ¿adnych êródeù dochodów. Przy windykacji tych nale¿noœci
Urz¹d Skarbowy w wielu przypadkach wystawia protokoùy o nieœci¹galnoœci.

Realizacja dochodów w podatku od nieruchomoœci wykonano w
wysokoœci 107,1% w stosunku do planu rocznego zalegùoœci podmiotów
gospodarczych i osób fizycznych wynosz¹ ogóùem 1.493.489,41 zù w tym od
osób prawnych 1.331.566,20 zù, a od osób fizycznych 161.923,21 zù. Kwota
zalegùoœci objêtych hipotek¹ wynosi – 563.959,89 zù; w tym osób prawnych –
471.930,10 zù, a osób fizycznych – 92.029,79 zù.
Zalegùoœci podmiotów gospodarczych wynosz¹ – 1.331.566,20 zù w tym
hipotek¹ objêta jest kwota – 471.930,10 zù tj.:
* Znaczne zalegùoœci posiada „BOBREX” Spóùka z o.o. w Sêdzisùawiu
– 216.600,00 zù w tym hipotek¹ objêta jest kwota – 124.301,40 zù
oraz „ROMEX” Spóùka z o.o w Sêdzisùawiu – 499.909,40 zù w tym
hipotek¹ objêta jest kwota – 292.590,70 zù. Spóùki te nie prowadz¹
¿adnej dziaùalnoœci gospodarczej, nie skùadaj¹ deklaracji
podatkowej. Na zalegùoœci sukcesywnie skùadane s¹ wnioski w
S¹dzie Rejonowym w Kamiennej Górze w Wydziale Ksi¹g
Wieczystych obci¹¿aj¹ce hipotekê za zalegùoœci podatkowe.
* PKP SA Centrala Zakùad Gospodarowania Nieruchomoœciami we
Wrocùawiu zalegùoœci wynosz¹ 256.156,70 zù, - w trakcje s¹
prowadzone przygotowania w celu przejêcia nieruchomoœci w
zamian za zalegùoœci podatkowe.
*”ENGRAM” Spóùka S.A. w Marciszowie zalegùoœci wynosz¹ –
14.219,00 zù.
Do Urzêdu Skarbowego w Jeleniej Górze zùo¿ono
tytuù wykonawczy na zalegùoœci podatkowe, których wykonanie
zostaùo zawieszone. Decyzja Wójta spùata zadùu¿enia zostaùa rozùo¿ona
na raty.
*”SYBAUD” Spóùka z o.o. w Sêdzisùawiu - zalegùoœci wynosz¹
7.877,00zù.
* Waùbrzyskie Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji Spóùka z
o.o. w Waùbrzychu zalegùoœci wynosz¹ – 336.633,10 zù. W 2007 roku
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Spóùka zùo¿yùa korektê deklaracji na podatek od nieruchomoœci za piêã
lat wstecz co spowodowaùo wyst¹pienie zalegùoœci podatkowych. na
które zostaù zùo¿ony wniosek o umorzenie lecz decyzja Wójta w tej
sprawie byùa odmowna. Od tej decyzji Waùbrzyskie Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji odwoùaùo siê do Samorz¹dowego Kolegium
Odwoùawczego w Jeleniej Górze.
* Pozostaùe zalegùoœci wynosz¹ – 171,00 zù.
Zalegùoœci w podatku od nieruchomoœci osób fizycznych wynosz¹ 161.923,21 zù
w tym objêta hipotek¹ jest kwota – 92.029,79 zù.
W roku sprawozdawczym na zalegùoœci podatkowe osób fizycznych wysùano
243 upomnieñ z tego:
- 155 na zobowi¹zania pieniê¿ne,
- 138 na podatek od nieruchomoœci.
Na zalegùoœci podatkowe firm wystawiono 5 tytuùów egzekucyjnych, na
kwotê 55.038,00 zù.
Na zalegùoœci podatkowe podatników indywidualnych wystawiono 161
tytuùów egzekucyjnych na kwotê – 68.857,60 zù.

Zalegùoœci w podatku rolnym od osób prawnych wynosz¹ – 4.447,78 zù, a
osób fizycznych – 25.041,83 zù w tym objêta hipotek¹ jest kwota – 2.542,90 zù.
Zalegùoœci u osób fizycznych z tytuùu podatku rolnego, pomimo wystawiania
tytuùów wykonawczych spowodowane s¹ brakiem dochodów i nastêpuje zwrot
tytuùów wykonawczych z protokoùami o nieœci¹galnoœci. Zalegùoœã od osób
prawnych stanowi zalegùoœã spóùki „AREX”, na któr¹ wystawione byùy tytuùy
wykonawcze. Urz¹d Skarbowy w Kamiennej Górze zwróciù niezrealizowane
tytuùy z protokoùami nieœci¹galnoœci.
Zalegùoœci w podatku od œrodków transportowych ogóùem wynosz¹ –
6.256,70 zù tj. od osób prawnych – 600,00 zù, s¹ to zalegùoœci PKP Oddziaù
Mostowy Jelenia Góra – 600,00 zù. Zalegùoœci podatkowe od osób fizycznych
wynosz¹ – 5.656,70 zù, na które zostaùy wystawione tytuùy wykonawcze oraz w
przypadku nie zùo¿enia deklaracji podatkowej decyzje okreœlaj¹ce wysokoœã
zobowi¹zania podatkowego od œrodków transportowych.
Na zalegùoœci podatkowe od œrodków transportowych w roku 2007 wysùano 9
upomnieñ i wystawiono 7 tytuùów wykonawczych na kwotê – 6.862,50 zù.
W zaù¹czniku nr 1 do sprawozdania wykazane zostaùy skutki obni¿enia
górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych przez gminê ulg i zwolnieñ
oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy –
Ordynacja Podatkowa.
Uchwaù¹ Rady Gminy zostaùa obni¿ona górna granica stawki w podatku
od nieruchomoœci, która miaùa wpùyw na wysokoœã dochodów z podatku od
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nieruchomoœci o kwotê – 97.168,86 zù; co stanowi 0,9% zrealizowanych
dochodów bud¿etowych oraz 6,5% dochodów z podatku od nieruchomoœci. W
skutek obni¿enia górnej granicy stawki w podatku od nieruchomoœci dla osób
fizycznych podatek zostaù obni¿ony na kwotê 67.094,81 zù, a u osób prawnych o
30.074,05 zù.
Skutki udzielonych w roku 2007 ulg i zwolnieñ w podatku od
nieruchomoœci wynosz¹ – 5.332,86 zù co stanowi 0,05% zrealizowanych
dochodów bud¿etowych oraz 0,4% dochodów z podatku od nieruchomoœci.
Osobom prawnym udzielono ulg na kwotê – 1.707,00 zù i s¹ to zwolnienia
wynikaj¹ce z Uchwaùy Rady Gminy dla dwóch jednostek (Policji i OSP); dla
osób fizycznych – 3.625,86 zù
wynikaj¹ce ze zwolnienia z naliczeñ
podatkowych pomieszczeñ gospodarczych i bytowych emerytowanych
rolników, które nie s¹ wykorzystywane na dziaùalnoœã gospodarcz¹.
W roku podatkowym 2007 umorzono zalegùoœci podatkowe w podatku od
nieruchomoœci w wysokoœci – 48.652,60 zù; co stanowi 0,5% zrealizowanych
dochodów bud¿etowych oraz 3,3% dochodów z podatku od nieruchomoœci.
Skutkiem czego wydano 21 decyzji w sprawie umorzeñ podatku od
nieruchomoœci osobom fizycznym na kwotê – 32.236,60 zù. Wydano 3 decyzje
umarzaj¹ce dla osób, które prowadz¹ dziaùalnoœã gospodarcz¹ (KARI W. Pluta,
Przetwórstwo Miêsa A. Bernatem, Jerzy Nowak) na ù¹czn¹ kwotê 30.272,00 zù.
Powodem umorzenia po jednej kwartalnej racie byùy trudnoœci finansowe
zwi¹zane z prowadzon¹ dziaùalnoœci¹, co wi¹zaùo siê z wyst¹pieniem wa¿nego
interesu podatnika lub wa¿nego interesu publicznego. Pozostaùa kwota umorzeñ
to 1.964,90 zù i jest to kwota wynikaj¹ca z wydania decyzji umarzaj¹cy podatek
osobom fizycznym, miêdzy innymi zwolniono z nale¿nych opùat osoby starsze,
przewlekle chore o niskich dochodach.
W 2007 roku wydano 1 decyzjê umarzaj¹c¹ podatek od nieruchomoœci
osobom prawnym. Byùa to decyzja wydana gminie Marciszów, gdzie umorzono
nieruchomoœci gminne, które s¹ w posiadaniu gminy, a nie wydzier¿awione
innym osobom lub podmiotom na kwotê – 16.109,00 zù.
W sprawie odroczeñ i rozùo¿enia na raty wydano 1 decyzjê dla osoby
prawnej tj. Spóùki ENGRAM w Marciszowie, gdzie skutkiem byùa kwota –
8.930,00 zù.
W podatku rolnym w 2007 roku wydano 11 decyzji dla rolników
indywidualnych w sprawie umorzenia zobowi¹zania podatkowego na ù¹cz¹
kwotê – 306,70 zù. Przy umorzeniach uwzglêdniono skutki klêsk ¿ywioùowych,
które wyst¹piùy w 2007 roku tzn. wyst¹pienie wichury w styczniu 2007 roku .
W sprawie umorzenia podatku leœnego wydano decyzjê dla jednego
rolnika indywidualnego opùacaj¹cego ù¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne na ù¹czna
kwotê – 706,00 zù i s¹ to odsetki od zalegùoœci..
Uchwaù¹ Rady Gminy zostaùa obni¿ona górna granica stawki w podatku
od œrodków transportu na kwotê – 16.241,79 zù; co stanowi 0,2%

26

zrealizowanych dochodów bud¿etowych oraz 36,6% dochodów z podatku od
œrodków transportowych. Zalegùoœci w podatku od œrodków transportowych
wynosz¹ ogóùem – 6.256,70 zù w tym od osób prawnych 600,00 zù, a zalegùoœci
osób fizycznych to – 5.656,70 zù. W roku sprawozdawczym na zalegùoœci w
podatku od œrodków transportowych wysùano 9 upomnieñ i wystawiono 7
tytuùów wykonawczych na kwotê – 6.862,50 zù.
Udziaù gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa na
planowan¹ kwotê w bud¿ecie 1.055.252,00 zù wykonano 1.143.718.19 zù, co
stanowi 108,4% w stosunku do planu rocznego. Wysoka realizacja dochodów w
tej pozycji wskazuje na zmniejszaj¹c¹ siê stopê bezrobocia jak równie¿ na
poprawê kondycji finansowej podmiotów gospodarczych dziaùaj¹cych na terenie
gminy. Wpùywy z podatku od osób prawnych w roku 2007 roku wynosz¹ –
54.694,19 zù i mo¿na zauwa¿yã, ¿e w stosunku do 2006 roku nast¹più du¿y
wzrost w tej pozycji dochodów gminy
Dochody z maj¹tku gminy na zaùo¿ony plan 631.000,00 zù wykonano
632.024,99 zù, co stanowi 100,2% w stosunku do planu rocznego.
- wpùywy z dzier¿awy wykonano w 108,4% - zalegùoœci z tego tytuùu wynosz¹
3.686,60 zù
- wpùywy ze sprzeda¿y skùadników maj¹tkowych wykonano na zaùo¿ony plan
591.000,00 zù wykonano na kwotê – 590.081,90 zù, co stanowi 99,8%. Dochody
te zwi¹zane s¹ miêdzy innymi ze sprzeda¿¹ 27 lokali mieszkalnych na ogóln¹
kwotê – 75.471,90 zù oraz budynek u¿ytkowy w Marciszowie przy ul. Gùównej
128 za kwotê – 121.200,00 zù; budynek u¿ytkowy (Dwór) w Sêdzisùawiu za
kwotê – 250.250,00 zù; inne nieruchomoœci (dziaùki) za kwotê – 143.160,00 zù.
- wpùywy z wieczystego u¿ytkowania wykonano w 99,0%.
Pozostaùe dochody wykonano w 99,9% w stosunku do planu rocznego, w
tym wpùywy z usùug w 108,5%. S¹ to wpùywy z czynszu mieszkaniowego, za
wywóz nieczystoœci staùych. Pomimo wysokiego wykonania dochodów
zalegùoœci z tytuùu czynszu mieszkaniowego wynosz¹ 130.616,23 zù i w stosunku
do roku 2006 s¹ ni¿sze o 52.737,96 zù. W ci¹gu roku wysùano 85 wezwañ do
zapùaty zalegùego czynszu oraz zawarto 17 ugód dotycz¹cych rozùo¿enia na raty
spùaty zalegùego czynszu.
Pozostaù¹ czêœã dochodów stanowi¹: wpùywy za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych, subwencje, dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rz¹dowej, jak równie¿ na realizacjê wùasnych zadañ bie¿¹cych i
inwestycyjnych gminy, dotacje otrzymane ze œrodków bezzwrotnych na
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych (finansowanie projektów ze œrodków UE)
oraz dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ wùasnych gmin.
Dotacje i subwencje otrzymano w peùnej wysokoœci zgodnie z
otrzymanymi decyzjami.
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Struktura dochodów gminy za 2007 rok
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Analizuj¹c strukturê dochodów gminy za 2007 rok nale¿y zauwa¿yã, ¿e
udziaù dochodów wùasnych wynosi 38,9% i w stosunku do roku 2006 wykazuje
tendencjê wzrostow¹. Udziaù subwencji w dochodach bud¿etowych wynosi –
31,3% i w stosunku do roku 2006 nast¹più wzrost o 1,9%. Nast¹più natomiast
spadek udziaùu w dochodach bud¿etu dotacji o 4,1% i wynosi w 2007 roku
25,9%.
Szczegóùowe dane na temat wykonania planu dochodów bud¿etowych
przedstawiono w zaù¹czniku nr 2 i 3 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI GMINY
_______________________

W roku 2007 wydatki bud¿etowe wynosz¹ ogóùem 9.415.925,35 zù, co w
stosunku do planu wynosi 97,9% w tym wydatki bie¿¹ce – 8.027.952,95 zù tj.
85,3%, a wydatki maj¹tkowe – 1.387.972,40 zù tj. 14,7%.
Wydatki bie¿¹ce wykonano w 97,63% zaùo¿onego planu
z tego na:
 Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ – 44,67%
 Wydatki na obsùugê dùugu 2,37%
 Wydatki na realizacjê zadañ okreœlonych w programie
rozwi¹zywania problemów alkoholowych – 0,56%
 Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych – 0,06%
 Dotacja na realizacjê zadañ z zakresu kultury fizycznej i sportu –
0,37%
 Pozostaùe wydatki bie¿¹ce – 49,60%
Wydatki maj¹tkowe wykonano w 99,36% w stosunku do zaùo¿onego planu.
W dziale 010 – Rolnictwo i ùowiectwo wydatki wykonano w 93,6%, co stanowi
0,47% ogóùem zrealizowanych wydatków.
W rozdziale 01008 – melioracje wodne wydatki wykonano w 100%. Úrodki
przeznaczone byùy na dofinansowanie udro¿nienia koryta i remont budowli,
cieku „Bobrek” zadanie realizowane byùo przez Dolnoœl¹ski Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych we Wrocùawiu, Oddziaù Lwówek Úl¹ski.
W rozdziale 01010 – infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi wydatki
wykonano w 39,5%. Úrodki wydatkowano na obsùugê kredytu bankowego
zaci¹gniêtego na opracowanie dokumentacji dla zadania pn „oczyszczalnia i
kanalizacja gminy Marciszów”.
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W rozdziale 01030 – izby rolnicze - wydatki wykonano w 98,9%. Wydatek
stanowi 2% uzyskanych wpùywów z podatku rolnego, który jest przekazywany
dla Izb Rolniczych.
W rozdziale 01095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 100,0%.
Wydatki zwi¹zane s¹ z realizacja zadania z zakresu administracji rz¹dowej –
zwrot akcyzy do paliwa rolnikom prowadz¹cym produkcje roln¹.
Dziaù 600 – Transport i ù¹cznoœã – wydatki wykonano w 98,9% co stanowi
7,1% ogóùem zrealizowanych wydatków bud¿etowych.
Rozdziaù 60016 – drogi publiczne gminne - wydatki wykonano w 98,4%, tj.
kwota – 403.795,28 zù w tym:
 Na wydatki bie¿¹ce wydatkowano – 24.669,95 zù i s¹ to wydatki zwi¹zane
z zakupem materiaùów i usùug na wykonanie przepustów na drodze
gminnej w Ciechanowicach, Marciszowie i Wieœciszowicach oraz
wykaszaniem
poboczy
dróg
gminnych
przez
pracowników
interwencyjnych.
 Na zadania inwestycyjne wydatkowano – 379.125,33 zù w tym na:
Na przebudowê drogi gminnej nr 114352D w Pastewmiku wydatkowano –
46.996,93 zù byùa to inwestycja, na któr¹ gmina otrzymaùa dofinansowanie z
TFOGR w wysokoœci 41.520,00 zù ;
Na przebudowê dogi nr 114434D w Wieœciszowicach wydatkowano –
73.700,95 zù byùa to inwestycja, na któr¹ gmina otrzymaùa dofinansowanie z
TFOGR w wysokoœci 70.200,00 zù.
Na przebudowê drogi gminnej nr 114475D w Marciszowie ul. Polna
wydatkowano – 239.727,47 zù byùa to inwestycja, na któr¹ gmina otrzymaùa
dofinansowanie z TFOGR w wysokoœci – 72.000,00 zù.
Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114387D w
Pustelniku wydatkowano kwotê 9.349,99 zù.
Na opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 114422D i
114423D w Wieœciszowicach w wydatkowano kwotê 9.349,99 zù.
W rozdziale 60078 – usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych – wydatki
wykonano w 99,7% tj. kwota 269.109,39 zù. W ramach usuwania skutków klêsk
¿ywioùowych zostaùa przebudowana droga gminna w Sêdzisùawiu nr 114375D.
na realizacje tego zadania gmina uzyskaùa dotacjê z rezerw celowych bud¿etu
pañstwa przeznaczanych na usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych w wysokoœci
180.000,00 zù.
W 2007 roku zostaùy zrealizowane zadania inwestycyjne dotycz¹ce
odbudowy dróg gminnych w stosunku, do których Rada Gminy podjêùa w 2006
roku uchwaùê o wydatkach niewygasaj¹cych.
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Dziaù 630 – Turystyka – wydatki wykonano w 95,5% co stanowi 0,1% ogóùem
zrealizowanych wydatków bud¿etowych.
Rozdziaù 63003 – zadania w zakresie upowszechniania turystyki ; wydatki
wykonano w 99,9% tj. kwota – 10.240,00 zù.
Úrodki w kwocie 3.990,00 zù wydatkowano na zakup materiaùów promuj¹cych
turystyczne walory gminy tj. na widokówki, mapy, zakup folderów. Na
opracowanie i druk folderów wydatkowano 6.250,00 zù.
Dziaù 700 – Gospodarka mieszkaniowa - wydatki wykonano w 98,0%, co
stanowi 4,5% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomoœciami wydatki wykonano
w 98,0%, tj. kwota – 422.434,89 zù.
Byùy to wydatki zwi¹zane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.
 Wspólnota mieszkaniowa Wieœciszowice wykonaùa remont dach, gdzie
gmina jest wspóùwùaœcicielem i partycypowaùa w kosztach w wysokoœci –
10.346,08 zù.
 Wykonano remont dachu na budynku poszkolnym w Sêdzisùawiu za
kwotê – 29.213,60 zù;
 Wykonano remont CO w budynku poszkolnym w Sêdzisùawiu za kwotê –
24.840,68 zù;
 Wykonano remont dachu na budynku Sêdzisùaw 8 za kwotê – 13.052,41 zù
Na zakup materiaùów przeznaczonych na prace remontowe wykonane we
wùasnym zakresie oraz na obsùugê budynków wydatkowano – 46.089,20 zù.
Wykonano m.in.:
 Wymiana zbiornika hydroforowego i naprawa zestawu hydroforowego w
budynku mieszkalnym w Domanowie 40 – 1.098,00 zù;
 Wykonano czêœciow¹ naprawê pokryã dachowych na budynkach: w
Sêdzisùawiu 19, 31, 36, 54 i 94; w Ciechanowicach 37, 72 i 154; w
Wieœciszowicach 91; Úwidnik 73 za kwotê - 28.742,77 zù
 zakup drzwi wejœciowych do budynku nr 8 w Sêdzisùawiu i 12 w
Úwidniku - 1.000,00 zù;
 zakup czêœci do ci¹gnika oraz paliwa do œrodków transportowych
obsùuguj¹cych budynki mieszkalne – 17.306,79 zù
Úrodki finansowe na zakup usùug – 117.580,51 zù, za która wykonano miêdzy
innymi:
 budowa nowego pieca grzewczego w lokalu mieszkalnym w budynku nr
91/7 w Wieœciszowicach oraz w Ciechanowicach na kwotê – 6.109,76 zù
 naprawê pokryã dachowych – w Marciszowie ul. Koœcielna 4, Gùówna 66
i 128, Sêdzisùaw 143 i 53, Pastewnik na ogólna kwotê – 13.219,04 zù ;
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 naprawy i przegl¹d instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych
administrowanych przez Gminê – 20.284,15 zù ;
 pozostaùe œrodki zwi¹zane s¹ z wydatkami zwi¹zanymi z usùugami
kominiarskimi jak równie¿ z wynajmem 4 lokali mieszkalnych z zasobów
TBS dla lokatorów wysiedlonych z zagro¿onego budynku nr 23 w
Ciechanowicach.
Na zakup energii na oœwietlenie klatek schodowych wydatkowano – 17.041,17
zù oraz na zakup wody dostarczanej do lokali mieszkalnych wydatkowano kwotê
– 93.719,18 zù. Wydatki na zakupy inwestycyjne zwi¹zane s¹ miedzy innymi z
zakupem pieca CO do budynku poszkolnego w Sêdzisùawiu na kwotê – 9.446,74
zù oraz zakupem samochodu dostawczego za kwotê – 39.650,00 zù. Pozostaùe
wydatki to wydatki zwi¹zane z peùnieniem funkcji inspektora nadzoru nad
wykonywanymi pracami remontowymi oraz ubezpieczenie œrodków transportu
tj. Ýuka i ci¹gnika.
Dziaù 710 – Dziaùalnoœã usùugowa - wydatki wykonano w 89,5%, co stanowi
0,5% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne – podziaùy
geodezyjne zwi¹zane ze i sprzeda¿¹ nieruchomoœci i gruntów; inwentaryzacja
nieruchomoœci - na plan 42.000,00 zù wydatkowano – 37.417,67 zù.
Rozdziaù 71035 – cmentarze; na plan 9.500,00 zù wydatkowano – 8.654,54 zù
wydatki zwi¹zane byùy z bie¿¹cym utrzymaniem cmentarzy komunalnych w
gminie, na które wydatkowano – 4.434,08 zù oraz na zakup materiaùów
budowlanych na naprawê kaplic cmentarnych w Ciechanowicach i Sêdzisùawiu
wydatkowano – 4.220,46 zù.
Dziaù 750 – Administracja publiczna - wydatki wykonano w 98,0%, co
stanowi 17,3% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 75011 – urzêdy wojewódzkie – na plan 91.025,00 zù wydatkowano –
88.149,04 zù. Wydatki zwi¹zane byùy z realizacj¹ spraw obywatelskich
(wymiana i wydawanie dowodów osobistych, sprawy meldunkowe).
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 75.816,64 zù, opùaty licencyjne za
programy do ewidencji ludnoœci – 5.858,05 zù. Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z
zakupem druku, szkoleniami, opùatami pocztowymi, za telefony, odpis na ZFÚS.
Rozdziaù 75022 – rady gmin – na plan 68.700,00 zù wydatkowano ogóùem
wydatkowano 64.868,98 zù w tym na wypùatê diet radnych – 60.187,71 zù,
pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z obsùug¹ Rady.
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Rozdziaù 75023 – urzêdy gmin – na plan 1.425.173,00 zù wydatkowano ogóùem
– 1.402.474,17 zù w tym: na wydatki bie¿¹ce – 1.379.357,10 zù, a na wydatki
inwestycyjne – 23.117,07 zù. Gùówn¹ pozycjê wydatków bie¿¹cych stanowi¹
pùace wraz z pochodnymi tj. kwota 1.195.551,05 zù. W wydatkach pùacowych
ujête s¹ kwoty poniesione na realizacjê prac interwencyjnych.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z opùatami za telefony, Internet tj. kwota –
18.322,28 zù; za przesyùki pocztowe – 10.800,00 zù; na zakup opaùu –
45.772,50zù; zakup wyposa¿enia do biur, paliwa, druków i materiaùów
biurowych – 8.460,98 zù; opùatami za wodê i energiê elektryczn¹ 3.739,78 zù;
szkolenia pracowników – 8.829,80 zù, obsùuga bankowa bud¿etu – 5.719,25 zù;
obsùuga prawna gminy – 12.000,00 zù. Ponadto wydatki zwi¹zane byùy z
opùatami egzekucyjnymi od kwot realizowanych przez Urzêdy Skarbowe w
ramach wykonywania zùo¿onych tytuùów wykonawczych, podró¿ami
sùu¿bowymi , z zakupem programów i licencji programów komputerowych,
opùatami zwi¹zanymi z ubezpieczeniem budynku urzêdu, samochodu i
komputerów oraz odpisem na ZFÚS w kwocie - 32.000,00 zù.
Rozdziaù 75075 – promocja jednostek samorz¹du terytorialnego – na plan
12.000,00 zù wydatkowano – 11.470,42 zù. Wydatki zwi¹zane z promocj¹ gminy
w mediach polskich wykonanie banera reklamowego Gminy oraz promocja w
TVN Metro..
Rozdziaù 75095 – pozostaùa dziaùalnoœã – na plan 64.950,00 zù wydatkowano –
61.986,95 zù. wydatki zwi¹zane z obsùug¹ i funkcjonowaniem Gminnego
Centrum Informacji, na utworzenie, którego gmina w roku 2004 otrzymaùa
œrodków w ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Urzêdem Pracy.
Ponadto wydatki zwi¹zane z opùat¹ abonamentów soùtysów, opùata skùadki
Euroregionu „NYSA” i Zwi¹zku Gmin Wiejskich oraz wydatki zwi¹zane z
organizowanymi festynami.
Dziaù 751 – Urzêdy naczelnych organów wùadzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa – wydatki wykonano w 98,7%, co stanowi
0,2% ogóùem wykonanych wydatków.
Rozdziaù 75101 – urzêdy naczelnych organów wùadzy pañstwowej i kontroli –
wydatki wykonano w 100,0% i zwi¹zane s¹ z aktualizacj¹ Rejestru Wyborców.
Rozdziaù 75108 – wybory do Sejmu i senatu – wydatki wykonano w 100,0% i
zwi¹zane s¹ z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.
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Rozdziaù 75109 – wybory do rad gmin – wydatki wykonano w 93,1% i zwi¹zane
s¹ z organizacj¹ i przeprowadzeniem wyborów uzupeùniaj¹cych do Rady
Gminy.
Dziaù 752 – Obrona narodowa – wydatki wykonano w 100%
Rozdziaù 75212 – pozostaùe wydatki obronne - s¹ to wydatki kancelaryjne.
Dziaù 754 – Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa – wydatki
wykonano w 95,3%, co stanowi 1,3% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 75412 – ochotnicze stra¿e po¿arne – na plan 124.100,00 zù
wydatkowano – 118.279,47 zù. Gùówn¹ pozycjê wydatków stanowi¹ pùace wraz
z pochodnymi tj. kwota 70.235,35 zù i s¹ one zwi¹zane z utrzymaniem
kierowców; na zakup czêœci i paliwa do samochodów oraz motopomp
wydatkowano – 18.935,39 zù; na wyposa¿enie OSP wydatkowano – 7.269,88 zù
tj. zakupiono akumulatory, wê¿e stra¿ackie, mundury, heùmy stra¿ackie i
motorolê. Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z wypùat¹ ekwiwalentu za udziaù w
akcjach gaœniczych, napraw¹ sprzêtu i samochodów – 9.296,01 zù, badaniami
lekarskimi ochotników, ubezpieczeniem ochotników i pojazdów, zakupem wody
i energii elektrycznej oraz odpisem na ZFÚS.
Rozdziaù 75414 – obrona cywilna – na plan 700,00 zù wydatkowano – 700,00 zù.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Wydatki bie¿¹ce zwi¹zane
byùy z zakupem wyposa¿enia magazynu OC tj. zakupiono kurtki ocieplane z
nadrukem, kalosze, komplety p/deszczowe, rêkawice robocze.
Dziaù 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj¹cych osobowoœci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z
ich poborem – wydatki wykonano 99,5%, co stanowi 0,3% ogóùem
wykonanych wydatków.
Rozdziaù 75647 – pobór podatków i opùat – wypùata prowizji dla inkasentów za
pobór podatków.
Dziaù 757 – Obsùuga dùugu publicznego – wydatki wykonano w 99,5%, co
stanowi 2,1% ogóùem wykonanych wydatków.
Rozdziaù 75702 – obsùuga kredytów i po¿yczek – s¹ to odsetki od po¿yczki z
WFOÚiGW zaci¹gniêtej w roku 1998 od kredytów zaci¹gniêtych w 2001, 2002,
2003, 2004, 2005 i 2006 roku na budowê sali gimnastycznej wraz z ù¹cznikiem
przy gimnazjum w Marciszowie, na modernizacje szkoùy w Marciszowie, na
budowê Centrum Administracyjno-Oœwiatowego, na odbudowe dróg gminnych,

34

na budowê œwietlicy wiejskiej w Ciechanowicach, na które wydatkowano kwotê
– 195.043,88 zù.
Dziaù 801 –Oœwiata i wychowanie – wydatki wykonano w 99,4%, co stanowi
27,1% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 80101- szkoùy podstawowe – wydatki wykonano w 99,6%, na plan
1.195.074,00 zù wydatkowano – 1.190.532,61 zù i s¹ to wydatki bie¿¹ce.
Gùówn¹ pozycjê s¹ takie wydatki jak:
 pùace wraz z pochodnymi tj. kwota - 1.006.025,37 zù ;
 zakup opaùu (oleju opaùowego) – 37.800 zù ;
 œrodki czystoœci – 8.531,45 zù ;
 wyposa¿enie – 5.106,00 zù tj. dwa radiomagnetofony, zestaw
komputerowy, DVD, przyrz¹dy do gimnastyki korekcyjnej;
 artykuùy biurowe – 4.158,34 zù
 tusze i tonery – 2.300,00 zù
 zakup ksi¹¿ek i pomocy dydaktycznych – 1.686,25 zù ;
 zakup energii i wody – 6.685,20 zù ;
 zakup usùug pozostaùych – 6.084,00 zù tj. na usùugi transportowe –
2.787,00 zù; pozostaùe kominiarskie, informatyczne, bankowe – 3.297,00
zù;
 wydatki na wypùatê dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 55.508,52 zù
 odpis na ZFÚS – 42.418,67 zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z ubezpieczeniem budynków i mienia,
szkoleniem pracowników, opùaty za u¿ytkowanie programów komputerowych,
podró¿ami sùu¿bowymi.
Rozdziaù 80103 – oddziaùy przedszkolne w szkoùach podstawowych – wydatki
wykonano w 99,8 % , na plan 107.750,00 zù wydatkowano – 107.477,73 zù i s¹
to wydatki bie¿¹ce.
Wydatki zwi¹zane z bie¿¹cym utrzymaniem tj.
 pùace wraz z pochodnymi – 95.190,42 zù ;
 zakup opaùu, œrodków czystoœci, zabawek dla dzieci (1.148,47 zù),energii
elektrycznej, wody oraz innych usùug – 1.892,21 zù ;
 wydatki na wypùatê dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 5.873,42 zù ;
 zakup pomocy dydaktycznych – 750,50 zù;
 odpis na ZFÚS – 3.771,18 zù.
Rozdziaù 80110 – gimnazja – wydatki wykonano w 99,3%, na plan 931.415,00
zù wydatkowano – 924.742,46 zù i s¹ to wydatki bie¿¹ce. Gùówn¹ pozycj¹ s¹
takie wydatki jak:
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pùace wraz z pochodnymi – 750.417,20 zù,
wypùata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego – 41.232,68 zù
zakup opaùu – 37.800,00 zù,
zakup œrodków czystoœci – 4.159,77 zù;
artykuùy biurowe – 2.200,00 zù;
tusze i tonery – 1.500,00 zù;
wyposa¿enie – 30.341,98 zù tj. stoùy komputerowe, krzesùa szkolne,
szafy, biurko, odtwarzacz DVD, uczniowska szafa ubraniowa, dwa
radiomagnetofony, rzutnik pisma wraz z ekranem, krzesùa obrotowe,
piùki do gry;
 zakup pomocy dydaktycznych – 1.954,00 zù
 energii elektrycznej i wody – 10.000,00 zù,
 zakup usùug pozostaùych – 4.104,04 zù tj. usùugi informatyczne,
transportowe, bankowe ;
 odpis na ZFÚS – 30.440,33 zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z ubezpieczeniem budynków i mienia, zakupem
usùug telefonicznych, opùaty za u¿ytkowanie programów komputerowych,
podró¿ami sùu¿bowymi.
Rozdziaù 80113 – dowo¿enie uczniów do szkóù – wydatki wykonano w 99,3%,
na plan 204.648,00 zù wydatkowano – 203.114,05 zù i s¹ to wydatki zwi¹zane z
dowozem dzieci do szkóù.
Rozdziaù 80146 – doksztaùcanie i doskonalenie nauczycieli – wydatki wykonano
w 99,9%, na plan 10.000,00 zù wydatkowano – 9.992,81 zù i s¹ to wydatki
zwi¹zane z podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli tj. opùaty za szkolenia i
koszty podró¿y.
Rozdziaù 80195 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 98,7%, tj. na
plan 111.939,00 zù wydatkowano kwotê – 110.528,59 zù i s¹ to wydatki
zwi¹zane z zakupem usùug transportowych przez szkoùê na wyjazdy na zawody
sportowe, odpis na ZFÚS dla emerytów i rencistów pracowników oœwiaty –
20.784,45 zù.
Szkolenia dotycz¹ce Systemu Informacji Oœwiatowej, zakup nagród na
organizowanie gminnych konkursów dla dzieci i mùodzie¿y szkolnej oraz
wypùata za przyuczenie mùodocianych pracowników do wykonywania
okreœlonej pracy – 77.130,34 zù. Z tego dofinansowania w 2007 roku skorzystaùo
14 pracodawców.
Dziaù 851 – Ochrona zdrowia –wydatki wykonano w 92,6%, co stanowi 0,5%
ogóùem zrealizowanych wydatków.
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Rozdziaù 85153 – zwalczanie narkomani –wydatki wykonano w 86,4% tj. na
plan 4.530,00 zù wydatkowano – 3.912,85 zù.
Rozdziaù 85154 – przeciwdziaùanie alkoholizmowi – wydatki wykonano w
93,3% - na plan 45.470,00 zù wydatkowano kwotê – 42.401,35 zù.
Wydatki na realizacjê programów zostaùy poniesione miêdzy innymi na:
1. Spektakle o tematyce profilaktycznej i uzale¿nieñ wystawiane przez:
 Teatr Klasyka
 Studio Maùych Form Teatralnych
 Agencjê Media Press
2. Prowadzenie zajêã w œwietlicy œrodowiskowej, z której korzystaj¹
szczególnie dzieci i mùodzie¿ z grup ryzyka i rodzin dysfunkcyjnych.
Realizowaùa ona zadania w najbli¿szym otoczeniu dziecka:
- wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji,
- prowadzenie w szczególnoœci nastêpuj¹cych form pracy
Úrodowiskowej:
 pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieœniczych,
osobistych,
 indywidualne programy korekcyjne,
 pomoc w nauce,
 pomoc szkolna, do¿ywianie,
 organizacji czasu wolnego, rozwój zainteresowañ, organizacja zabaw
i zajêã sportowych,
 staùa praca z rodzin¹ dziecka..
3. Ferie zimowe podczas, których dzieci z rodzin patologicznych i
dysfunkcyjnych miaùy zorganizowany wolny czas i zapewnione
bezpieczeñstwo. Pod okiem nauczycieli dzieci uczestniczyùy w
zajêciach sportowych, zabawach jêzykowych, zajêciach czytelniczoplastycznych, grach i zabawach ruchowych.
4. Z wyjazdu na kolonie letnie z programem profilaktyczno –
terapeutycznym, którego celem byùo min:
- uœwiadomienie wartoœci zdrowego ¿ycia i dbania o siebie,
- sport i rekreacja – zdrowe i efektywne spêdzenie wolnego czasu,
- wykorzystywanie wiedzy i doœwiadczeñ w nabywaniu umiejêtnoœci
komunikacji interpersonalnej pomiêdzy dorosùymi i dzieãmi,
- nabywanie i doskonalenie umiejêtnoœci radzenia sobie z problemami
osobistymi, rodzinnymi i spoùecznymi,
- uœwiadamianie dzieciom i mùodzie¿y, ¿e nie ponosz¹ winy za
nadu¿ywanie alkoholu przez ich rodziców
skorzystaùo 23 dzieci wywodz¹cych siê ze œrodowisk zagro¿onych
patologi¹ spoùeczn¹
5. Prowadzenie zajêã sportowo-rekreacyjnych.
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6. Organizowanie imprez œrodowiskowych promuj¹cych aktywny,
zdrowy i bezpieczny styl ¿ycia.
7. Zakup ksi¹¿ek i publikacji o tematyce uzale¿nieñ.
8. Udziaù w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj trzeêwy umysù”
9. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzale¿nionych i
czùonków ich rodzin.
10.Udziaù w programie „Animator sportu dzieci i mùodzie¿y”
11.Udziaù w szkoleniach.
12.Finansowanie kosztów za przeprowadzenie badañ i sporz¹dzenie opinii
przez lekarzy biegùych w przedmiocie uzale¿nienia od alkoholu
Dziaù 852 – Pomoc spoùeczna – wydatki wykonano w 99,9%, co stanowi 24,6%
ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 85202 – Domy Pomocy Spoùecznej – wydatki wykonano w 99,8%, na
plan 12.000,00 zù wydatkowano kwotê – 11.978,84 zù i s¹ to wydatki zwi¹zane z
dopùat¹ do miesiêcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy
Spoùecznej. Gmina ponosiùa te koszty dla trzech osób.
Rozdziaù 85212 – œwiadczenia rodzinne oraz skùadki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoùecznego – wydatki wykonano w
100,%, na plan 1.419.000,00 zù wydatkowano kwotê – 1.419.000,00 zù; jest to
zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Na wypùatê œwiadczeñ
wydatkowano kwotê – 1.377.126,53 zù; wydatki zwi¹zane z obsùug¹ œwiadczeñ
wynosz¹ – 41.873,47 zù tj. na wynagrodzenia i pochodne – 31.856,53 zù.
Pozostaùe wydatki zwi¹zane s¹ z zakupem materiaùów biurowych, prowizj¹
bankow¹, opùatami za u¿ytkowanie programów komputerowych, odpisem na
ZFÚS.
Rozdziaù 85213 – skùadki na ubezpieczenie zdrowotne opùacane od niektórych
œwiadczeñ wypùacanych z pomocy spoùecznej – wykonano w 90,6%.
Zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej. Opùacono skùadki dla osób
pobieraj¹cych zasiùek staùy z pomocy spoùecznej nie podlegaj¹cych
obowi¹zkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytuùu oraz za osoby, które
otrzymuj¹ œwiadczenie pielêgnacyjne.
Rozdziaù 85214 – zasiùki i pomoc w naturze oraz skùadki na ubezpieczenia
spoùeczne /zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej/ – wydatki
wykonano w 99,6%, na plan 55.000,00 zù wydatkowano kwotê – 54.798,32 zù s¹
to œwiadczenia dla osób w trudnej sytuacji materialnej i jest to wypùata zasiùków
staùych dla 12 osób.
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Rozdziaù 85214 – zasiùki i pomoc w naturze /zadania wùasne/ - wydatki
wykonano w 100,0% wypùacaj¹c zasiùki o charakterze obowi¹zkowym i
fakultatywnym dla 221 rodzin na kwotê 339.000,00 zù.
Rozdziaù 85215 – dodatki mieszkaniowe – wydatki wykonano w 99,8%. Dodatki
mieszkaniowe umo¿liwiaj¹ osobom o niskich dochodach utrzymanie lokali
mieszkalnych. W zakresie tym wydano 112 decyzji, na które w 2007 roku
wydatkowano 63.487,17 zù.
Rozdziaù 85219 – oœrodki pomocy spoùecznej – wydatki wykonano w 99,6%, na
plan 176.596,00 zù wydatkowano kwotê 175.865,34 zù.
Wydatki zwi¹zane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi kwota – 153.864,79
zù, pozostaùe wydatki zwi¹zane z utrzymaniem oœrodka to kwota – 22.000,55 zù
/zakup energii elektrycznej i cieplnej oraz wody – 5.296,73 zù, materiaùy
biurowe i zakup komputera – 6.722,53 zù, prowizja bankowa i zakup usùug
informatycznych – 3.340,31 zù, inne wydatki to opùaty za usùugi telefoniczne,
szkolenia, odpis na ZFÚS/.
Rozdziaù 85228- usùugi opiekuñcze – na zaùo¿ony plan 400,00 zù wydatkowano –
391,00 zù i byùy wykonywane u jednej osoby.
Rozdziaù 85278 – usuwanie skutków klêsk ¿ywioùowych – wydatki wykonano w
100,0%, na plan 10.000,00 zù wydatkowano kwotê 10.000,00 zù – wypùacono
zasiùki z tytuùu klêski ¿ywioùowej (wichura) dla 5 osób.
Rozdziaù 85295 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki wykonano w 99,9%, na plan
235.114,00 zù wydatkowano kwotê 234.843,20 zù i s¹ to wydatki gùównie
zwi¹zane z do¿ywianiem dzieci z terenu gminy, na co zostaùo wydatkowane
230.000,00 zù. Pozostaùa kwota wydatków zwi¹zana jest z prowadzeniem prac
spoùeczne u¿ytecznych, gdzie gmina ponosi 40% kosztów, którymi jest
wynagrodzenie za pracê.
Dziaù 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – wydatki wykonano w 68,9%,
co stanowi 2,5% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 85401 – œwietlice szkolne – wydatki wykonano w 98,7%, na plan
144.950,00 zù wydatkowano kwotê – 143.039,02 zù.
Realizowane s¹ wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem œwietlic szkolnych w
Zespole Szkóù w Marciszowie.
Gùówne wydatki to wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 121.871,86 zù, wyplata
dodatków mieszkaniowych i wiejskich – 9.418,29 zù; oraz wydatki zwi¹zane z
zakupem opaùu, energii, wody, œrodków czystoœci, prenumerata czasopism dla
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dzieci i mùodzie¿y, zakup zabawek i gier planszowych na wyposa¿enie œwietlic,
odpis na ZFÚÚ.
Rozdziaù 85415 – pomoc materialna dla uczniów – wydatki wykonano w 47,0%.
Na plan 197.081,00 zù wydatki wykonano w kwocie – 92.612,60 zù. W 2007
roku z pomocy materialnej skorzystaùo 167 uczniów. Úrodki nie wykorzystane
zostaùy zwrócone.
Dziaù 900 – Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska – wydatki
wykonano w 98,5%, co stanowi 4,9% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 90003 – oczyszczanie miast i wsi – wydatki bie¿¹ce zwi¹zane z
utrzymaniem wysypiska odpadów komunalnych i wywozu nieczystoœci staùych –
66.373,80 zù w tym na wywóz odpadów staùych – 24.675,13 zù, rozgarnianie i
zagêszczanie odpadów – 19.438,37 zù, zbiórka padliny – 6.646,96 zù ; wydatki za
energiê elektryczn¹ w przydomowych oczyszczalniach œcieków w
Ciechanowicach – 7.022,96 zù ; oraz opùaty za gospodarcze korzystanie ze
œrodowiska – 10.957,38 zù.
Wydatki maj¹tkowe w kwocie 93.158,00 zù zwi¹zane byùy z zapùat¹ rat za
zakupiony w 2006 roku sprzêt do zimowego oczyszczania dróg gminnych.
Rozdziaù 90015 – oœwietlenie ulic, placów i dróg – wydatki wykonano w 99,6%,
s¹ to wydatki ponoszone na konserwacjê oœwietlenia drogowego zarówno dróg
gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych na terenie naszej gminy –
26.655,38 zù oraz bie¿¹cych napraw punktów œwietlnych w ramach, których
naprawiono oœwietlenie w Sêdzisùawiu i Ciechanowicach – 15.056,86 zù ; koszt
zakupu energii elektrycznej do oœwietlenia drogowego – 80.293,00 zù ; wydatki
inwestycyjne tj. budowa oœwietlenia drogowego II-ej czêœci w Marciszowie przy
ulicy Gùównej i Ks. Bolka I – 66.556,42 zù. W Nagórniku – osiedle Kocików –
8.906,00 zù oraz opracowanie dokumentacji na oœwietlenie drogi w Sêdzisùawiu
– 13.921,40 zù.
Rozdziaù 90095 – pozostaùa dziaùalnoœã – wydatki w kwocie 60,171,15 zù
zwi¹zane z wykonaniem kary naùo¿onej na gminê przez Starostwo Powiatowe za
wycinkê drzew wysokoœci 54.301,14 zù oraz zakup pùuga do odœnie¿ania –
5.870,01 zù.
Dziaù 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki wykonano
w 99,1%, co stanowi 6,3% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Rozdziaù 92109 – œwietlice i kluby – wydatki wykonano w 99,6 %, wydatki
zwi¹zane z utrzymaniem œwietlic wiejskich (energia, woda drobne naprawy)
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oraz organizacja imprez okolicznoœciowych (dzieñ kobiet, dzieñ dziecka przez
Rady Soùeckie).
Wydatki inwestycyjne – 473.276,70 zù wydatki poniesione w zwi¹zku z budow¹
œwietlicy wiejskiej w Wieœciszowicach.
Rozdziaù 92116 – biblioteki – wydatki wykonano w 96,7%, wydatki w kwocie –
99.606,51 zù zwi¹zane byùy z utrzymaniem i funkcjonowaniem bibliotek
gminnych. Najwiêkszymi wydatkami s¹ wynagrodzenia wraz z pochodnymi –
76.512,03 zù ; zakup ksiêgozbioru – 2.885,44 zù ; zakup opaùu – 4.924,26 zù;
energii – 5.579,83 zù, opùata za Neostrady i telefony – 3.547,36 zù; pozostaùe
wydatki zwi¹zane byùy z opùat¹ za prenumeratê czasopism, ubezpieczeniem
sprzêtu komputerowego, zakupem œrodków czystoœci oraz odpisem na ZFÚS.
Dziaù 926 Kultura fizyczna i sport – wydatki wykonano w 100%, co stanowi
0,3% ogóùem zrealizowanych wydatków.
Najpowa¿niejszymi pozycjami wydatków wedùug dziaùów w 2007 roku byùy:
 oœwiata i wychowanie, na któr¹ wydatki stanowiùy 27,0%
zrealizowanych wydatków bud¿etowych,
 pomoc spoùeczna, na któr¹ wydatki stanowiùy 24,6%
zrealizowanych wydatków
 administracja publiczna, na któr¹ wydatki stanowiùy 17,3%
zrealizowanych wydatków,
 transport i ù¹cznoœã, na które wydatki stanowiùy 7,1%
zrealizowanych wydatków,
 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na któr¹ wydatki
stanowiùy 6,3% zrealizowanych wydatków.
 gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska, na któr¹ wydatki
stanowiùy 4,9% zrealizowanych wydatków,
 gospodarka mieszkaniowa, na któr¹ wydatki stanowiùy 4,5%
zrealizowanych wydatków,
 edukacyjna opieka wychowawcza, na któr¹ wydatki stanowiùy
2,5% zrealizowanych wydatków,
 bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa, na któr¹
wydatki stanowiùy 1,3% zrealizowanych wydatków
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Wydatki wedùug najwa¿niejszych dziaùów bud¿etu w latach 2006 -2007
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Pomoc spoùeczna
Transport i ù¹cznoœã
Gospodarka mieszkaniowa
Edukacyjna opieka wychowawcza

•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu.

Porównuj¹c wykonanie wydatków wedùug dziaùów bud¿etu za lata 2006
– 2007 nale¿y stwierdziã, ¿e w 2007 roku nast¹più wzrost wydatków o 6,4% w
dziale oœwiata i wychowanie; pomoc spoùeczna wzrost o 2,6%; gospodarka
komunalna wzrost o 1,2%; gospodarka mieszkaniowa wzrost o 0,9%.
Zmniejszeniu ulegùy wydatki w takich dziaùach jak: administracja publiczna o
10,3% oraz transport i ù¹cznoœã o 2,6%.
Szczegóùowe dane na temat wykonania wydatków bud¿etowych za 2007
rok przedstawiono w zaù¹czniku nr 4 i 5.
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Struktura wydatków gminy w 2007 roku
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•ródùo: Opracowano na podstawie sprawozdañ z wykonania bud¿etu.

Reasumuj¹c wykonanie bud¿etu za 2007 rok po stronie dochodów
zostaù wykonany w 101,4% , a wydatki wykonano w 97,9% do zaùo¿onych
planów bud¿etowych.
Bud¿et gminy na zaùo¿ony plan nadwy¿ki w wysokoœci – 630.670,00 zù wykonaù
w kwocie - 976.499,78 zù.

GOSPODARKA POZABUDÝETOWA
W ramach gospodarki pozabud¿etowej w 2006 roku funkcjonowaùy:
1. Gminny Fundusz Ochrony Úrodowiska.
2. Rachunek dochodów wùasnych:
 Szkoùy podstawowej
 Gimnazjum
Rachunek dochodów wùasnych przy szkole podstawowej – dochody
stanowiùy darowizny na rzecz szkoùy i œwietlicy w wysokoœci – 5.389,51 zù.
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Úrodki w kwocie – 7.470,60 zù wydatkowano na: zakup artykuùów papierniczych
oraz na zakup stoùu bilardowego do œwietlicy – 4.973,20 zù; na zakup pomocy
dydaktycznych i ksi¹¿ek wydatkowano kwotê – 2.382,00.
Rachunek dochodów wùasnych gimnazjum – dochody stanowiùy
darowizny na rzecz œwietlicy szkolnej w wysokoœci – 2.000,00 zù. Wydatki w
kwocie – 923,75 zù zwi¹zane byùy miêdzy innymi z zakupem radiomagnetofonu
na wyposa¿enie œwietlicy – 450,00 zù oraz z zakupem pomocy dydaktycznych i
ksi¹¿ek – 229,00 zù.
Szczegóùowe dane zawiera zaù¹cznik nr 6 do sprawozdania.
Gùównymi przychodami Gminnego Funduszu Ochrony Úrodowiska s¹
wpùywy z tytuùu opùat i kar za gospodarcze korzystanie ze œrodowiska
przekazywane z Urzêdu Marszaùkowskiego Województwa Dolnoœl¹skiego oraz
inne kary.
W roku 2007 wynosiùy kwotê - 172.724,75 zù.
Stan œrodków na pocz¹tek roku wynosiù – 206.428,58 zù.
Zgromadzone œrodki zostaùy wydatkowane miêdzy innymi na :
 wykonanie analizy wód podziemnych skùadowiska odpadów w
Ciechanowicach – 10.650,60 zù,
 opracowanie koncepcji systemu gospodarki odpadami dla Gminy
– 3.050,00 zù,
 zakup rêkawic i worków na akcjê „Sprz¹tanie œwiata”,
 zakup kwiatów, drzew i krzewów zdobnych na potrzeby
urz¹dzenia terenów zielonych na terenie Gminy – 3.344,28 zù,
 ogùawianie drzew na terenie Gminy – 14.681,49 zù,
 zakup pojemników na odpady staùe – 5.929,20 zù,
 wykonanie przyù¹czy wodoci¹gowych w Wieœciszowicach –
27.563,17 zù,
 wykonanie map do celów projektowych sieci wodoci¹gowej w
Marciszowie i Wieœciszowicach – 2.196,00 zù,
 sporz¹dzenie kosztorysów inwestorskich dla przyù¹czy
wodoci¹gowych w Wieœciszowicach oraz naniesienie zmian
przebiegu trasy – 2.440,00 zù,
 wykonanie projektu sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Sêdzisùawiu
– 2.440,00 zù,
Szczegóùowe dane przychodów i wydatków zawiera zaù¹cznik nr 7 do
sprawozdania.
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Zaù¹cznik nr 1 do sprawozdania

Dane ogólne o zbiorczym wykonaniu bud¿etu za 2007 rok w zù
L.p.

Wyszczególnienie

I

Dochody ogóùem

1.

Dochody z podatków i opùat
- podatek rolny
- podatek od nieruchomoœci
- podatek leœny
- podatek od œrodków transportowych
- podatek od dziaùalnoœci gospodarczej
opodatkowanej w formie karty
podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
-podatek od czynnoœci cywilno-prawn
- podatek od posiadania psów
- opùata targowa
- opùata eksploatacyjna
- opùata skarbowa
Udziaùy w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
w tym:
-wpùywy z podatku od osób fizycznych
- wpùywy z podatku od osób prawnych

2.

Plan
bud¿etowy wg
uchwaù

Wykonanie

Skutki
obni¿enia
stawek
podatków

10.250.556,46 10.392.425,13 113.410,65
1.617.105,00
61.000,00
1.394.000,00
39.900,00
41.000,00

1.738.104,76
62.164,76
1.492.697,80
40.436,00
44.361,50

500,00
10.000,00
55.000,00
5,00
100,00
600,00
15.000,00
1.055.252,00

462,46
13.860,00
67.702,00
5,00
70,00
544,93
15.800,31
1.143.718,19

1.007.252,00
48.000,00

1.089.024,00
54.694,19

Skutki decyzji wydanych
przez organ podatkowy na
Skutki
podstawie ustawy –
udzielonych Ordynacja Podatkowa
ulg i
Umorzenie
Rozùo¿enie na
zwolnieñ
zalegùoœci
raty,
podatkowych odroczenie
terminu
pùatnoœci

5.332,86

48.652,60

9.636,00

113.410,65

5.332,86

8.930,00

97.168,86

5.332,86

48.652,60
306,70
48.345,90

8.930,00

16.241,79

1

3.

4.

5.
6.

7.
A

B

C

9.

Dochody z maj¹tku gminy
- wpùywy z dzier¿awy
- wpùywy za sprzeda¿y
- wieczyste u¿ytkowanie
Pozostaùe dochody
- wpùywy z usùug
- ró¿ne dochody i rozliczenia z lat
ubiegùych
- odsetki
Wpùywy za zezwolenia na sprzeda¿
napojów alkoholowych
Subwencja ogóùem
- cz. oœwiatowa
- cz. wyrównawcza
- cz. równowa¿¹ca
Dotacje celowe
Na zadania z zakresu administracji
rz¹dowej zlecone gminie – ogóùem
w tym:
- zadania bie¿¹ce
Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ gmin – ogóùem
w tym:
- zadania bie¿¹ce
- zadania inwestycyjne
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych gmin – ogóùem
w tym:
- zadania inwestycyjne
Úrodki na dofinansowanie zadañ
inwestycyjnych pozyskane z innych
êródeù (finansowanie projektów
przez UE)

631.000,00
25.000,00
591.000,00
15.000,00
443.132,00
382.000,00

632.024,99
27.095,09
590.081,90
14.848,00
480.955,69
415.984,70

24.600,00
36.532,00

27.416,97
37.554,02

46.586,00
3.251.458,00
2.191.295,00
1.037.474,00
22.689,00
2.797.011,46

46.614,34
3.251.458,00
2.191.295,00
1.037,474,00
22.689,00
2.690.537,16

1.609.992,46

1.608.722,22

1.609.992,46

1.608.722,22

1.002.819,00

898.094,94

822.819,00
180.000,00

718.094,94
180.000,00

184.200,00

183.720,00

184.200,00

183.720,00

409.012,00

409.012,00

706,00
706,00

2

II Wydatki ogóùem

1.

2.
III
IV
1.

2.

Wydatki bie¿¹ce
z tego:
- wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeñ
- wydatki na obsùugê dùugu
- wydatki na realizacjê zadañ
okreœlonych w programie
rozwi¹zywan. problemów
alkoholowych i narkomanii
- dotacja celowa dla sektora fin
publicznych
- dotacje na realizacje zadañ z zakresu
kultury fizycznej i sportu – zadanie
zlecone do realizacji
stowarzyszeniom
- pozostaùe wydatki
Wydatki maj¹tkowe
Wynik finansowy
Finansowanie
Przychody ogóùem
z tego:
- inne êródùa (nadwy¿ka bud¿etowa za
2006 r.)
Rozchody ogóùem
z tego:
- spùaty kredytów i po¿yczek

9.619.886,46 9.415.925,35
8.222.931,46

8.027.952,95

3.699.891,00
196.000,00

3.673.167,46
195.043,88

50.000,00

46.314,20

5.000,00

5.000,00

30.000,00

29.979,53

4.242.040,46
1.396.955,00
630.670,00
-630.670,00
117.030,00

4.078.447,88
1.387.972,40
976.499,78
-630.657,84
117.030,00

117.030,00

117.030,00

747.700,00

747.687,84

747.700,00

747.687,84
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Zaù¹cznik nr 2 do sprawozdania

Wykonanie dochodów bud¿etowych wg dziaùów za 2007 rok w zù
Dz
010
600
700
710
750
751

752
754
756

758
801
852
854
900
921

Wyszczególnienie

Plan
31.12.06

ROLNICTWO I £OWIECTWO 15.670,00
598.250,00
TRANSPORT I £¥CZNOÚÃ
1.073.900,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
13.000,00
DZIA£ALNOÚÃ US£UGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 73.391,00
URZÆDY NACZELNYCH
ORGANÓ
35.028,00
W£ADZY PAÑSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ S¥DOWNICTWA
500,00
OBRONA NARODOWA
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE 700,00
I OCHRONA PRZECIWPOÝAR.
DOCHODY OD OS. PRAWNYCH
OD OS. FIZYCZ. I OD INNYCH
2.628.121,00
JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥C
OSOBOWOÚCI PRAWNEJ
2.799.925,00
RÓÝNE ROZLICZENIA
76.311,00
OÚWIATA I WYCHOWANIE
2.124.340,00
POMOC SPO£ECZNA
EDUKACYJNA OPIEKA
195.013,00
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA
21.500,00
I OCHRONA ÚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9.655.649,00
OGÓ£EM DOCHODY

Plan
31.12.07

Wykonanie

36.140,46
36.140,46
364.200,00
363.720,00
982.500,00 1.013.116,07
10.000,00
11.764,00
94.601,00
93.800,73

% wykon. % wykon.
planu
planu
31.12.06 31.12.07
230,6
60,8
94,3
90,5
127,8

100,0
99,9
103,1
117,6
99,2

21.383,00

21.113,00

60,3

98,7

500,00
700,00

500,00
700,00

100,0
100,0

100,0
100,0

2.743.443,00 2.956.606,70

112,5

107,8

3.251.458,00 3.251.458,00
96.112,00
95.696,67
2.028.126,00 2.027.879,60

116,1
125,4
95,5

100,0
99,6
100,0

197.081,00

92.612,60

47,5

47,0

15.300,00

18.305,30

85,1

119,6

107,6

100,0
101,4

409.012,00
409.012,00
10.250.556,46 10.392.425,13
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Zaù¹cznik nr 3 do sprawozdania

Wykonanie dochodów bud¿etowych wg rozdziaùów za 2007 rok w zù
Dz. Rozdziaù
010
600

01095
60014
60016
60078

700
710
750
751

70005
71035
75011
75023

75101

752
754
756

75108
75109
75212

75414

75601
75615

75616

Wyszczególnienie

Plan
31.12.06

Plan
31.12.07

Wykonanie

Rolnictwo i ùowiectwo
15.670,00
36.140,46
36.140,46
Pozostaùa dziaùalnoœã
15.670,00
36.140,46
36.140,46
Transport i ù¹cznoœã
598.250,00
364.200,00
363.720,00
Drogi publiczne powiatowe
62.100,00
Drogi publiczne gminne
156.150,00 184.200,00
183.720,00
Usuwanie skutków klêsk
380.000,00 180.000,00
180.000,00
¿ywioùowych
Gospodarka mieszkaniowa
1.073.900,00 982.500,00 1.013.116,07
Gosp. gruntami i nieruchom.
1.073.900,00 982.500,00 1.013.116,07
Dziaùalnoœã usùugowa
13.000,00
10.000,00
11.764,00
Cmentarze
13.000,00
10.000,00
11.764,00
Administracja publiczna
73.391,00
94.601,00
93.800,73
Urzêdy wojewódzkie
57.091,00
59.869,00
60.795,64
Urzêdy gmin
16.300,00
34.732,00
33.005,09
Urzêdy naczelnych organów
wùadzy pañstwowej, kontroli
35.028,00
21.383,00
21.113,00
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów
wùadzy pañstwowej, kontroli i
780,00
771,00
771,00
ochrony prawa
Wybory do Sejmu i Senatu
16.712,00
16.712,00
Wybory do rad gmin
34.248,00
3.900,00
3.630,00
Obrona narodowa
500,00
500,00
500,00
Pozostaùe wydatki obronne
500,00
500,00
500,00
Bezpieczeñstwo publiczne
700,00
700,00
700,00
i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
700,00
700,00
700,00
Dochody od os. prawnych od os.
fiz. i od innych jednostek nie
2.628.121,00 2.743.443,00 2.956.606,700
posiadaj¹cych osobow. Prawnej
Wpùywy z podatku dochodowego
2.500,00
1.100,00
1.089,10
od osób fizycznych
Wpùywy z podatku rolnego, leœneg
od czynnoœci cywilno-prawnych
podatków i opùat lokalnych od
1.252.900,00 1.148.400,00 1.190.951,46
os. prawnych i in. jedn. organ
Wpùywy z podatku rolnego, leœnego
podatku od spadków i darowizn
od czynnoœci cywilnoprawnych
405.350,00
464.005,00
545.103,26
oraz podatków i opùat lokal od os.
fizycznych

% wyk % wyk
planu doplanu do
2006 r. 2007r.
230,6
100,0
230,6
100,0
60,8
99,9
117,7
99,7
47,4
100,0
94,3
94,3
90,5
90,5
127,8
106,5
27,0

103,1
103,1
117,6
117,6
99,2
101,5
95,0

60,3

98,7

98,8

100,0

10,6
100,0
100,0
100,0

100,0
93,1
100,0
100,0
100,0

100,0

100,0

112,5

107,8

43,6

99,0

95,1

103,7

134,5

117,5
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75618 Wpùywy z innych opùat na
69.772,00
62.186,00
62.961,12
podstawie ustaw
75619 Wpùywy z ró¿nych rozliczeñ
18.400,00
12.500,00
12.783,57
75621 Udziaùy gmin w podatkach
879.199,00 1.055.252,00 1.143.718,19
bud¿etu pañstwa
758
Ró¿ne rozliczenia
2.799.925,00 3.251.458,00 3.251.458,00
75801 Cz. subwencji oœwiatowej
1.983.064,00 2.191.295,00 2.191.295,00
75802 Cz. subwencji uzupeùniaj¹cej
29.800,00
75807 Cz. subwencji wyrównawcza
733.879,00 1.037.474,00 1.037.474,00
75831 Cz. subwencji równowa¿¹cej
53.182,00
22.689,00
22.689,00
801
Oœwiata i wychowanie
76.311,00
96.112,00
95.696,67
80101 Szkoùy podstawowe
5.314,00
11.868,00
11.868,00
80110 Gimnazja
6.000,00
6.000,00
5.840,33
80195 Pozostaùa dziaùalnoœã
64.997,00
78.244,00
77.988,34
852
Pomoc spoùeczna
2.124.340,00 2.028.126,00 2.027.879,60
85212 Úwiadczenia rodzinne oraz skù. na
ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp.
1.350.000,00 1.419.000,00 1.419.753,84
spoùecznego
85213 Skù. na ubezp. zdrowotne opùacone
za osoby pobieraj¹ce œwiadczenia
8.800,00
8.500,00
7.701,44
z pomocy spoùecznej
85214 Zasiùki i pomoc w naturze oraz
419.400,00
372.800,00
372.598,32
skù. na ubezp. Spoùeczne
85219 Oœrodki pomocy spoùecznej
76.500,00
79.826,00
79.826,00
85278 Usuwanie skutków klêsk
135.640,00
10.000,00
10.000,00
¿ywioùowych
85295 Pozostaùa dziaùalnoœã
134.000,00
138.000,00
138.000,00
854
Edukacyjna opieka wychowawcza195.013,00
197.081,00
92.612,60
85415 Pomoc materialna dla uczniów
195.013,00
197.081,00
92.612,60
900
Gospodarka komunalna i
21.500,00
15.300,00
18.305,30
Ochrona œrodowiska
90003 Oczyszczanie miast i wsi
21.500,00
15.300,00
18.305,30
921
Kultura i ochrona dziedzictwa
409.012,00
409.012,00
narodowego
92109 Domy i oœrodki kultury,
409.012,00
409.012,00
œwietlice i kluby
DOCHODY OGÓ£EM
9.655.649,00 10.250.556,46 10.392.425,13

90,2

101,2

69,5
130,1

102,3
108,4

116,1
110,5
141,4
42,7
125,4
223,3
97,3
120,0
95,5

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,6
100,0
97,3
99,7
100,0

105,2

100,1

87,5

90,6

88,8

99,9

104,3
7,4

100,0
100,0

103,0
47,5
47,5
85,1

100,0
47,0
47,0
119,6

85,1

119,6
100,0

-

100,0

107,5

101,4
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Zaù¹cznik nr 4 do sprawozdania

Wykonanie wydatków bud¿etowych wg dziaùów za 2007 rok w zù
Dz
010
600
630
700
710
750
751
752
754
756

757
801
851
852
854
900
921
926

Wyszczególnienie

Plan
31.12.06

Plan
31.12.07

ROLNICTWO I £OWIECTWO
23.610,00
47.340,46
TRANSPORT I £¥CZNOÚÃ
1.053.143,00 680.550,00
TURYSTYKA
7.000,00
10.250,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
319.500,00 431.070,00
DZIA£ALNOÚÃ US£UGOWA
41.000,00
51.500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
2.985.941,00 1.661.848,00
URZÆDY NACZELNYCH ORGANÓW
W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI
35.028,00
21.383,00
I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNI.
OBRONA NARODOWA
500,00
500,00
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I
133.000,00 124.800,00
OCHRONA PRZECIWPOÝAROWA
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZ. I OD INNYCH JED. NIEPOSIAD
17.000,00
26.000,00
OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI¥ZANE
Z ICH POBOREM
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
163.000,00 196.000,00
OÚWIATA I WYCHOWANIE
2.334.211,00 2.560.826,00
OCHRONA ZDROWIA
58.058,00
50.000,00
POMOC SPO£ECZNA
2.405.507,00 2.319.786,00
EDUKACYJNA OPIEKA
320.513,00 342.031,00
WYCHOWAWCZA
GOSPODARKA KOMUNALNA I
320.302,00 468.302,00
OCHRONA ÚRODOWISKA
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
814.681,00 597.700,00
NARODOWEGO
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
30.000,00
30.000,00
OGÓ£EM WYDATKI
11.061.994,009.619.886,46

Wykonanie
44.301,68
672.904,67
10.240,00
422.434,89
46.072,21
1.628.949,56

% wyk. % wyk.
planu
planu
31.12.06 31.12.07
187,6
93,6
63,9
98,9
146,3
99,9
132,2
98,0
122,4
89,5
54,6
98,0

21.113,00

60,3

98,7

500,00
118.979,47

100,0
89,5

100,0
95,3

25.880,00

152,2

99,5

195.043,88
2.546.388,25
46.314,20
2.317.592,89
235.651,62

119,7
109,1
79,8
96,4
73,5

99,5
99,4
92,6
99,9
68,9

461.351,67

144,0

98,5

592.227,83

72,7

99,1

29.979,53
9.415.925,35

100,0
85,1

100,0
97,9
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Zaù¹cznik nr 5 do sprawozdania

Wykonanie wydatków bud¿etowych wg rozdziaùów za 2007 rok w zù
Dz.

Rozdziaù

010
01008
01010

600

01030
01095
60014
60016
60078

630

60095
63003

700
70005
710
71014

750

71035

75011
75011
75022
75023
75075
75078
751

75095

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ùowiectwo
Melioracje wodne
Inf. wodoci¹g. i
sanitacyjna wsi
Izby rolnicze
Pozostaùa dziaùalnoœã
Transport i ù¹cznoœã
Drogi publiczne powiat
Drogi publiczne gminne
Usuwanie skutków
klêsk ¿ywioùowych
Pozostaùa dziaùalnoœã
Turystyka
Zadania w zakresie
upowszechniania turyst.
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomoœciami
Dziaùalnoœã usùugowa
Opracowania
geodezyjne i
kartograficzne
Cmentarze
Administracja
publiczna
Urzêdy wojewódzkie
/zad. zlecone/
Urzêdy wojewódzkie
/zad. wùasne/
Rady gmin
Urzêdy gmin
Promocja jst
Usuwanie skutków klêsk
¿ywioùowych
Pozostaùa dziaùalnoœã
Urzêdy naczelnych
organów wùadzy pañst,
kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictw

Plan
31.12.06

Plan
31.12.07

Wykonanie

23.610,00
7.000,00

47.340,46
5.000,00
5.000,00

44.301,68
5.000,00
1.974,58

940,00
15.670,00
1.053.143,00
62.100,00
402.343,00
554.200,00

1.200,00
36.140,46
680.550,00
410.550,00
270.000,00

34.500,00
7.000,00
7.000,00

% wyk. % wyk
planu
planu
31.12.06 31.12.07

187,6
28,2

93,6
100,0
39,5

1.186,64
36.140,46
672.904,67
403.795,28
269.109,39

126,4
230,6
63,9
100,4
48,6

98,9
100,0
98,9
98,4
99,7

10.250,00
10.250,00

10.240,00
10.240,00

146,3
146,3

99,9
99,9

319.500,00

431.070,00

422.434,89

132,2

98,0

319.500,00

431.070,00

422.434,89

132,2

98,0

41.000,00
35.870,00

51.500,00
42.000,00

46.072,21
37.417,67

122,4
104,3

89,5
89,1

5.130,00
2.985.941,00

9.500,00
1.661.848,00

8.654,54
1.628.949,56

168,7
54,6

91,1
98,0

56.641,00

58.769,00

58.769,00

13,8

100,0

26.209,00

32.256,00

29.380,04

112,1

91,1

62.500,00
2.763.176,00
4.200,00
7.865,00

68.700,00
1.425.173,00
12.000,00
-

64.868,98
1.402.474,17
11.470,42
-

103,8
50,8
273,1
-

94,4
98,4
95,6
-

65.350,00

64.950,00

61.986,95

94,9

95,4

35.028,00

21.383,00

21.113,00

60,3

98,7
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75101

75108
752

75109
75212

754
75411

75412
756

757

75414

75647

75702
801
80101
80103

80110
80113
80146
80195
851
85153
85154
852
85202

Urzêdy naczelnych
organów wùadzy
pañstwowej i kontroli
Wybory do Sejmu i
Senatu
Wybory do rad gmin
Obrona narodowa
Pozostaùe wydatki
obronne
Bezpieczeñstwo
publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Komendy powiatowe
Pañstwowej Stra¿y
Po¿arn
Ochotnicze stra¿e
po¿arne
Obrona cywilna
Dochody od osób
prawnych od os. fiz. i
od innych jedn.
nieposiadaj¹cych osob.
prawnej oraz wydatki
zwi¹zane z ich
poborem
Pobór podatków i opùat
Obsùuga dùugu
publicznego
Obsùuga kredytów i
po¿yczek
Oœwiata i wychowanie
Szkoùy podstawowe
Oddziaùy przedszkolne
w szkoùach
podstawowych
Gimnazja
Dowo¿enie uczniów do
szkóù
Doksztaùcanie i
doskonalenie nauczycieli
Pozostaùa dziaùalnoœã
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Przeciwdziaùanie
alkoholizmowi
Pomoc spoùeczna
Domy Pomocy
Spoùecznej

780,00

771,00

771,00

98,9

100,0

-

16.712,00

16.712,00

-

100,0

34.248,00
500,00
500,00

3.900,00
500,00
500,00

3.630,00
500,00
500,00

10,6
100,0
100,0

93,1
100,0
100,0

133.000,00

124.800,00

118.979,47

89,5

95,3

8.000,00

-

-

-

-

122.000,00

124.100,00

118.279,47

97,0

95,3

3.000,00

700,00

700,00

23,3

100,0

17.000,00

26.000,00

25.880,00

152,2

99,5

17.000,00
163.000,00

26.000,00
196.000,00

25.880,00
195.043,88

152,2
119,7

99,5
99,5

163.000,00

196.000,00

195.043,88

119,7

99,5

2.334.211,00
1.073.583,00
93.926,00

2.560.826,00
1.195.074,00
107.750,00

2.546.388,25
1.190.532,61
107.477,73

109,1
110,9
114,4

99,4
99,6
99,8

864.650,00
199.965,00

931.415,00
204.648,00

924.742,46
203.114,05

107,0
101,6

99,3
99,3

10.000,00

10.000,00

9.992,81

99,9

99,9

92.087,00

111.939,00

110.528,59

120,0

98,7

58.058,00
58.058,00

50.000,00
4.530,00
45.470,00

46.314,20
3.912,85
42.401,35

79,8
73,0

92,6
86,4
93,3

2.405.507,00
7.050,00

2.319.786,00
12.000,00

2.317.592,89
11.978,84

96,4
169,9

99,9
99,8
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85212

85213

85214

85214

85215
85219
85228
85278
854

85295

85401
85415
900
90003
90015
921

926

90095

92109
92116

92695

Úwiadczenia rodzinne
oraz skù. na ubezp.
1.350.000,00 1.419.000,00 1.419.000,00
emerytalne i rentowe z
ubezp. spoùeczn
Skù. na ubezpieczenie
zdrowotne od niektórych
8.800,00
8.500,00
7.701,44
œwiad. z pomocy
spoùeczn.
Zasiùki i pomoc w
60.400,00
55.000,00
54.798,32
naturze oraz skù. na
ubezp. spoù. /zad.
zlecone/
Zasiùki i pomoc w
374,500,00
339.000,00
339.000,00
naturze oraz skù. na
ubezp. spoù. /zad. wùasn/
Dodatki mieszkaniowe
85.000,00
64.176,00
64.014,75
Oœrodki pomocy
154.817,00
176.596,00
175.865,34
spoùecznej /zad. wùasne/
Usùugi opiekuñcze
500,00
400,00
391,00
Usuwanie skutków klêsk
135.640,00
10.000,00
10.000,00
¿ywioùowych
Pozostaùa dziaùalnoœã
228.800,00
235.114,00
234.843,20
Edukacyjna opieka
320.513,00
342.031,00
235.651,62
wychowawcza
Úwietlice szkolne
125.500,00
144.950,00
143.039,02
Pomoc materialna dla
195.013,00
197.081,00
92.612,60
uczniów
Gospodarka
320.302,00
468.302,00
461.351,67
komunalna i ochrona
œrodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
98.000,00
195.800,00
189.791,46
Oœwietlenie ulic, placów
168.000,00
212.200,00
211.389,06
i dróg
Pozostaùa dziaùalnoœã
54.302,00
60.302,00
60.171,15
Kultura i ochrona
814.681,00
597.700,00
592.227,83
dziedzictwa
narodowego
Úwietlice i kluby
700.317,00
494.700,00
492.621,32
Biblioteki
114.364,00
103.000,00
99.606,51
Kultura fizyczna i
30.000,00
30.000,00
29.979,53
sport
Pozostaùa dziaùalnoœã
30.000,00
30.000,00
29.979,53
WYDATKI OGÓ£EM 11.061.994,00 9.619.886,46 9.415.925,35

105,1

100,0

87,5

90,6

90,7

99,6

90,5

100,0

75,3
113,6

99,8
99,6

78,2
7,4

97,8
100,0

102,7
73,5

99,9
68,9

114,0
47,5

98,7
47,0

144,0

98,5

193,7
125,8

96,9
99,6

110,8
72,7

99,8
99,1

70,4
87,1
100,0

99,6
96,7
100,0

100,0
85,1

100,0
97,9
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Dane uzupeùniaj¹ce

Zobowi¹zania gminy wg tytuùów dùu¿nych
Kwota
zadùu¿enia

Wyszczególnienie
I. Zobowi¹zania wg tytuùów
dùu¿nych
1/ Kredyty i po¿yczki
2/ Wymagalne zobowi¹zania
- z tytuùu dostaw towarów
i usùug

3.696.912,44

Z tego zadùu¿enie krajowe
w tym:
Ogóùem
dùugoterminowe
3.696.912,44
3.696.912,44

3.696.912,44
-

3.696.912,44
-

3.696.912,44
-

Nale¿noœci gminy wg tytuùów
Wyszczególnienie
Nale¿noœci wg tytuùów
z tego:
- wymagalne nale¿noœci
w tym:
- z tytuùu dostaw towarów
i usùug

Kwota nale¿noœci
ogóùem
1.944.613,55

Z tego od dùu¿ników
krajowych
1.944.613,55

1.944.613,55

1.944.613,55

135.051,86

135.051,86
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Zaù¹cznik nr 6 do sprawozdania

Przychody i wydatki dochodów wùasnych w roku 2007

Wyszczególnienie
Dz. 801 – Oœwiata i wychowanie
Rozdziaù 80101
Rozdziaù 80110

Stan œrodków na
pocz¹tku roku
4.555,95
3.190,16
1.365,79

Plan
Wykonanie
przychodów przychodów
7.387,00
5.387,00
2.000,00

7.389,51
5.389,51
2.000,00

Plan
wydatków
11.187,00
7.887,00
3.300,00

Wykonanie
wydatków
8.394,35
7.470,60
923,75

Stan
œrodków na
koniec roku
3.551,11
1.109,07
2.442,04
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Zaù¹cznik nr 7
do sprawozdania

Przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Úrodowiska w roku 2007

Wyszczególnienie
Gminny Fundusz
Ochrony Úrodowiska

Stan œrodków
na pocz¹tku
roku
206.428,58

Plan
przychodów

Wykonanie
przychodów

191.000,00

172.724,75

Plan
wydatków
431.000,00

Wykonanie
wydatków
74.685,16

Stan
œrodków na
koniec roku
304.468,17
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