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1680 

ROZPORZĄDZENIE Nr 1/2802/04 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Braniewie 

z dnia 21 wrze śnia 2004 r. 

 

w sprawie okre ślenia obszarów na których wyst ąpiła w ścieklizna zwierz ąt dzikich, sposobów ich oznaczenia i 

wprowadzenia zakazów. 

 

Na podstawie art. 45 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625) oraz art. 39 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 8, poz. 872 zm. Dz. 
U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, Dz. U. z 2002 r. Nr 37, 
poz. 329, Dz. U. z 200 r. Nr 41, poz. 365, Dz. U. z 2002 r. 
Nr 62, poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 89, poz. 804, Dz. U. z 
2002 r. Nr 200, poz. 1688, Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 
450, Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 130, Dz. U. z 2003 r. Nr 
149, poz. 1452, Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 287) - 
zarządza się co następuje: 

 
§ 1. Obszarem, na którym wystąpiła wścieklizna 

zwierząt dzikich jest teren sołectwa Wopy gmina 
PienięŜno, powiat Braniewo. 

 
§ 2. Na obszarze określonym w § 1 zakazuje się do 17 

października 2004 r. organizowania polowań i odłowów 
zwierząt łownych. 

 
§ 3. Miejsca bytowania zwierząt na obszarze 

określonym w § 1 zostaną oznaczone przez 
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIENIĘśNO tablicami: 
„UWAGA WŚCIEKLIZNA!  WSTĘP WZBRONIONY". 

 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podania 

do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty 
na danym terenie i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Braniewie 
Tadeusz Zakrzewski 
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1681 

UCHWAŁA Nr XII/66/04 

Rady Powiatu Bartoszyckiego 

z dnia 13 lutego 2004 r. 

 

w sprawie bud Ŝetu powiatu na rok 2004. 

 

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jedn. tekst 
Dz. U. Nr 142, poz. 1592) oraz art. 109 i art. 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j.t. 
Dz. U. nr 15/02 poz. 1048 z późn. zm.) Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1.Uchwala się dochody budŜetu powiatu w 

wysokości 31.523.150,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2. 
 
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 

obejmuje dotację celową na realizację zadań z zakresu 
administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi 
ustawami w wysokości 4.834.099,- zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 4. 

 
§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu powiatu w 

wysokości 32.523.150,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 

się łącznie na: 
  1) wydatki bieŜące kwotę - 32.119.650,- zł, w tym na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 
20.471.194,- zł, 

b) dotacje - 215.223,- zł,  
     zgodnie z załącznikiem nr 10, 
c) wydatki na obsługę długu powiatu - 358.744,- zł, 
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 

przez powiat 560.200,- zł, 
 
  2) wydatki majątkowe - 403.500,- zł, w tym inwestycyjne 

403.500,- zgodnie z załącznikiem nr 5. 
 

3. Kwota wydatków, określona w ust. 1 obejmuje 
ponadto wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień 
zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 
w wysokości - 358.000,- zł., wg załącznika nr 9. 

 
§ 3. Źródłem pokrycia deficytu budŜetu powiatu są 

przychody w wysokości 1.000.000,- zł uzyskane jako 
kredyty zaciągnięte w bankach krajowych.  

 
§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na 

koniec roku budŜetowego 2004 w wysokości 8.725.157,- 
zł i lata następne wynikające z planowanych i 
zaciągniętych zobowiązań zgodnie z załącznikiem nr 11. 

 
2. Uchwala się przychody w wysokości 3.318.220,- zł i 

rozchody w wysokości 2.318.220,- zł. stanowiące zał. Nr 
12. 

 
3. Sposób sfinansowania deficytu budŜetu przedstawia 

załącznik nr 13 „Sytuacja Finansowa Powiatu”. 
 
§ 5. Uchwala się plany przychodów i wydatków: 

 

  1) gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych, 
przychody w wysokości 124.000,- zł, wydatki w 
wysokości 124.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 8, 

 
  2) środków specjalnych, przychody w wysokości 

505.713,- zł, wydatki w wysokości 516.765,- zł. 
zgodnie z załącznikiem nr 6. 

 
§ 6. Uchwala się dotacje dla niepublicznych szkół w 

wysokości 215.223,- zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 
 
§ 7. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków 

Powiatowych Funduszy: 
  1) Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, 

przychody w wysokości 138.000,- zł, wydatki w 
wysokości 218.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 7, 

 
  2) Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przychody 

w wysokości 113.000,- zł, wydatki w wysokości 
200.000,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 7. 
 
§ 8. 1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania 

długu publicznego do wysokości 3.318.220,- zł. 
 
2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań 

w wysokości 2.318.220,- zł. 
 
§ 9. Ponadto upowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

 
  1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 
roku budŜetowego deficytu budŜetowego do 
wysokości 3.000.000,- zł, 

  2) dokonywania zmian w planie wydatków pomiędzy 
rozdziałami i paragrafami, w tym na wynagrodzenia i 
pochodne nie powodujące ich zwiększeń w ramach 
działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między 
działami, 

  3) lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu powiatu. 

 
§ 10. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od 

dnia uchwalenia budŜetu układ wykonawczy i przekaŜe 
zainteresowanym jednostkom. 

 
§ 11. 1. Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 

2004. 
 
2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą 

uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Maria Milewska 
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INFORMACJA OPISOWA 
do projektu bud Ŝetu na 2004 rok. 

 
Projekt budŜetu na 2004 rok oparto na załoŜeniach projektu budŜetu państwa przekazanego przez Ministerstwo Finansów 

dnia 3 grudnia 2003 roku. Przy opracowaniu projektu budŜetu uwzględniono: 
 

- ustawę z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, 
- ustawę z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,  
- informacje Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej subwencji ogólnej, w tym: oświatowej, równowaŜącej i 

wyrównawczej, wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 
- informację Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie o wielkości dotacji celowych z zakresu zadań 

zleconych i własnych realizowanych w 2004 r. przez powiat, 
- analizę w zakresie dochodów własnych powiatu, 
- w zakresie wydatków - przyjęto parametry określone w uchwale Zarządu Powiatu Bartoszyckiego nr 18/27/03 z dnia 24 

września 2003 r. 
 

I.  Dochody bud Ŝetu powiatu na 2004 rok. 
Plan dochodów powiatu w 2004 r. w zestawieniu tabelarycznym przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do uchwały Rady 

Powiatu w sprawie budŜetu powiatu na 2004 r.  
 
Ogółem dochody  wg. projektu budŜetu powiatu wynosz ą 31.523.150,- zł.  
Podział dochodów wg. źródła pochodzenia dochodu przedstawia się następująco: 

- razem dotacje celowe  9.342.099,- zł, co stanowi  29,64 %, 
- razem subwencje   17.758.833,- zł, co stanowi  56,34 %, 
- dochody własne   4. 273.777,- zł, co stanowi  13,56 %, 
- pozostałe dochody   148.441,- zł, co stanowi  0,47 %. 

 
Znowelizowana ustawa o dochodach jednostek samorządowych, wniosła zasadnicze zmiany źródeł pochodzenia 

dochodów powiatu w 2004 roku. Dotychczasowe dotacje celowe na finansowanie zadań własnych jak równieŜ niektóre 
dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zastąpiono dochodami własnymi, zwiększając tym samym 
samodzielność samorządów w dysponowaniu środkami finansowymi. Z zakresu zadań rządowych do sfinansowania ze 
środków własnych przekazano powiatowi utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 
natomiast w zakresie zadań własnych finansowanie świadczeń dla rodzin zastępczych. W roku 2004 dotacje celowe stanowią 
29,64 % dochodów budŜetu i wynoszą 9.342.099,- zł.  

 
1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu stanowią kwotę 4.328.000 zł. - z tego przeznacza się na:  

- finansowanie placówek  - opiekuńczo-wychowawczych   1.590.000,- zł; 
- utrzymanie domów pomocy społecznej    2.738.000,- zł. 

 
2. Na zadania z zakresu administracji rządowej przyznano dotację w wysokości 4.834.099 zł - z tego przeznacza się na: 

- Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej  1.838.000,- zł, 
- nadzór budowlany      141.651,- zł, 
- Urząd Wojewódzki – zadania zlecone      140.448,- zł, 
- komisje poborowe        20.000,- zł, 
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami    1.500.000,- zł, 
- prace geodezyjno-kartograficzne      41.000,- zł, 
- opracowania geodezyjne i kartograficzne    7.000,- zł, 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne     1.022.000,- zł, 
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne     9.000,- zł, 
- prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa    43.000,- zł, 
- zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności    72.000,- zł. 

 
W nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego dokonano zmian subwencji ogólnych. 
Powiat otrzymuje subwencję ogólną składająca się z 3 
części: 

- wyrównawczej, 
- równowaŜącej, 
- oświatowej. 

 
Likwidacji z dniem 1.01.2004 r. uległa część drogowa 

subwencji ogólnej. Ogółem Ministerstwo Finansów na rok 
2004 przyznało powiatowi subwencje ogólne w wysokości 
17.758.833,- zł., co stanowi 56,34 % dochodów powiatu.  

Udział dochodów własnych w budŜecie powiatu na 
2004 rok wynosi, 13,56 %. Stanowi to ogółem kwotę 
4.273.777,- zł. Zwiększono udział powiatu w podatku 
dochodowym od osób fizycznych z 1% do 8,42% w 2004 
r. oraz przyznano powiatom udział w podatku 
dochodowym od osób prawnych w wysokości 1,40 %. 

Ogółem planuje się, Ŝe w 2004 r. Powiat Bartoszycki z 
podatków stanowiących dochód budŜetu państwa, 
otrzyma kwotę 2.532.527,- zł.  

 
II. Wydatki projektu bud Ŝetu powiatu na 2004 r. 
 
Plan wydatków wg projektu budŜetu powiatu na 2004 

rok w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik nr 3 
do Uchwały Rady Powiatu. Planowane wydatki ogółem  
wynoszą 32.523.150,- zł - z tego: 

- wydatki bieŜące 32.119.650,- zł, co stanowi
 98,76% wydatków, 

- wydatki i zakupy inwestycyjne  403.500,- zł,
 co stanowi 1,24% wydatków. 

 
Przeznaczenie w poszczególnych działach 

projektu bud Ŝetu powiatu przedstawia si ę 
następuj ąco: 
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W dziale 010 - rozdziale 01005  – prace geodezyjno-

urządzeniowe dla potrzeb rolnictwa kwotę 43.000,- zł 
przeznaczono na: 

- 39.000 - na informatyzację części kartograficznej 
ewidencji gruntów Gminy Bisztynek, 

- 4.000 - na drobne prace geodezyjno-urządzeniowo-
rolne tj. podziały działek Skarbu Państwa do 
uwłaszczenia, zakładania ksiąg wieczystych, 
wznowienia granic, włączenia rowów szczegółowych 
do działek. 

 
W dziale 020 - Le śnictwo  - kwotę 5.200,- zł - 

przeznaczono na pokrycie kosztów wykonania nadzoru 
nad lasami nie stanowiącymi własność Skarbu Państwa. 
Będą to koszty opracowania planów urządzenia lasów, 
cechowania drzewa oraz częściowych kosztów 
związanych z zalesieniami lasów. 

  
W dziale 600 - Transport  - Zarząd Dróg Powiatowych 

w Dąbrowie realizuje zadania własne powiatu w zakresie 
gospodarowania drogami powiatowymi. W projekcie na 
2004 rok na realizację tych zadań przeznaczono kwotę 
1.700.000 zł. Część zadań w zakresie administrowania 
drogami powiatowymi nadal będzie realizowana na 
zasadzie porozumień z samorządami gmin. Na realizację 
tych porozumień przeznaczono na 2004 rok kwotę 
333.000,- zł. 

 
W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa  - 

rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i 
nieruchomościami Skarbu Państwa kwotę 1.500.000,- zł 
przeznacza się na: 

- prace i zagadnienia związane z przejęciem zasobów 
mieszkaniowych Kamińska - 1.480.000,- zł; 

- na drobne zadania związane z gospodarką gruntami 
Skarbu Państwa - 20.000,- zł. 

 
W dziale 710 - Działalno ść usługowa  - w 

rozdziałach: 
 

- 71014 - prace geodezyjne i kartograficzne - kwotę 
41.000,- zł przeznacza się na informatyzację części 
kartograficznej ewidencji gruntów Gminy Bisztynek 
oraz osnowę geodezyjną III kl. części Gminy 
Sępopol i Bisztynek; 

- 71014 – opracowania geodezyjne i kartograficzne 
związane z gospodarką nieruchomościami Skarbu 
Państwa - kwotę 7.000,- zł wydatkuje się na prace 
związane z podziałem nieruchomości Skarbu 
Państwa, sporządzania wyrysów do zakładania ksiąg 
wieczystych oraz wznowienia granic działek. 

 
W dziale 750 - Administracja publiczna  - ogółem 

przeznaczono kwotę 3.292.009,- zł na realizację zadań 
własnych i zleconych. 

W zakresie realizacji zadań własnych na obsługę Rady 
Powiatu przeznacza się kwotę 179.162,- zł, na 
funkcjonowanie Starostwa Powiatowego 2.952.399,- zł. 

W zakresie zadań zleconych kwotę 140.448,- zł 
przeznaczono na realizację zadań zleconych przez 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w zakresie 
obsługi geodezyjnej oraz 20.000,- zł na koszty związane z 
funkcjonowaniem komisji poborowej. 

 
W dziale 754 - Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 

przeciwpo Ŝarowa  - Dla Komendy Powiatowej 
Państwowej StraŜy PoŜarowej przyznano dotację w 
wysokości 1.838.000,- zł stanowiącej wskaźnik 98,66% 
wykonania roku 2003. 

 
W dziale 801 - Oświata i wychowanie -  plan 

wydatków na jednostki oświatowe wynosi 85,14% 
przewidzianego wykonania roku bazowego. W pokrewnym 
dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 
wynosi 81,95% w stosunku do roku 2003. Przyznana na 
2004 rok subwencja oświatowa wynosi 13.816.338,- zł, 
nie pokrywa nawet wydatków na wynagrodzenia i 
pochodne. 

Zarząd podjął decyzję o podziale części oświatowej 
subwencji ogólnej dla jednostek oświatowych wg wag 
przyjętych dla poszczególnych typów i rodzajów szkół i 
placówek oraz liczbę uczniów w tych szkołach i 
placówkach. Z uwagi na bardzo trudną sytuację Powiatu 
są to wielkości ostateczne. Zarząd zobowiązał 
kierowników do przestrzegania dyscypliny finansów 
publicznych w zakresie wydatkowania środków. Zarząd 
jednocześnie oczekuje inicjatywy kierowników w zakresie 
poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów. 

 
Środki przyznane w dziale 852 - Pomoc Społeczna  - 

na realizację zadań w zakresie opieki społecznej stanowią 
96,97% przewidywanego wykonania roku bazowego.  

W tym na finansowanie: 
- placówek opiekuńczo-wychowawczych - wskaźnik 

92,75%, 
- domów pomocy społecznej  - wskaźnik 

98,42%, 
- rodzin zastępczych   - wskaźnik 

98,01%. 
 

W dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej. 

W dziale tym finansowane są: 
- Powiatowy Urząd Pracy, na którego funkcjonowanie 

przyznano 1.040.000,- zł, 
- Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności. 

Przyznana dotacja na ten cel wynosi 72.000,- zł. 
 

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego  - zaplanowano kwotę 6.011,- zł na 
organizację powiatowych imprez kulturalnych oraz 
25.000,- zł na dofinansowanie powiatowej biblioteki 
publicznej w ramach porozumienia z samorządem Miasta 
Bartoszyce. 

 
W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport  - kwotę 

10.000,- zł przeznaczono na dofinansowanie powiatowych 
imprez sportowych.  

 
III.  Zadania inwestycyjne. 

 
Wydatki na planowane inwestycje są bardzo 

ograniczone z powodu niedoboru środków na 
finansowanie zadań bieŜących powiatu. Wykaz zadań 
oraz wysokość planowanych nakładów przedstawia 
załącznik nr 5.  

1. „Zmiana systemu cieplnego i termomodernizacja 
Ośrodka Szkolnego w Bartoszycach ul. Limanowskiego” - 
130.000,- zł.: 

- opracowanie dokumentacji technicznej: kotłowni na 
biomasę drzewną (paliwo odnawialne), sieci i 
węzłów cieplnych, wymiana wewnętrznych instalacji 
grzewczych w obiektach, 

- w zakresie termomodernizacji budynków: 
opracowanie audytów energetycznych, opracowanie 
projektowo kosztorysowe na ocieplenie przegród 
zewnętrznych, wymiany stolarki okiennej dla 
kaŜdego obiektu, 
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- dotychczas obiekty posiadają 3 - kotłownie węglowe 
o czynniku grzewczym parowym w katastrofalnym 
stanie techniczno-eksploatacyjnym.  

2. „Termomodernizacja budynku administracyjnego 
przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach” - 50.000,- zł.  

Docieplenie ścian zewnętrznych oraz wymiana stolarki 
okiennej budynku. W budynku istnieje kotłownia na paliwo 
gazowe. 

 

Podsumowanie. 
Przyjęty przez Zarząd projekt budŜetu na 2004 r. 

zakłada niedobór środków w wysokości 3.318.220,- zł. do 
sfinansowania kredytem bankowym. W związku z tak 
trudną sytuacją powiatu zobowiązuje się kierowników 
jednostek do zdecydowanych działań oszczędnościowych 
oraz aktywnego poszukiwania dochodów 
pozabudŜetowych.  
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INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU BARTOSZYCKIEGO na dzie ń 31 grudnia 2003 r. 
 

l. W skład mienia powiatu wchodzą nieruchomości 
będące w trwałym zarządzie w/w jednostek: 

 
1. Dom Dziecka w Bartoszycach. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

 
- nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 

Bartoszycach, oznaczona na mapie i w ewidencji 
gruntów obrębie 5 m. Bartoszyce jako działki nr 
35/13 i 35/15 o łącznej powierzchni 0,6756 ha, dla 
której Sąd Rejonowy w Bartoszycach Wydział Ksiąg 
Wieczystych prowadzi księgę KW Nr 20618 o 
wartości 50,13 tyś. zł, 

- budynek mieszkalny nr 11 o dwóch kondygnacjach, 
o kubaturze 6950 m3 o wartości księg. 477,32 tys. zł, 
budynek mieszkalny nr 12 o trzech kondygnacjach o 
kubaturze 12300 m3 o wartości księg. 845,47 tys. zł i 
garaŜ o wartości księg. 10 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 
Bartoszycki w/w mienia nastąpiło decyzją Wojewody 
Warmińsko-Mazurskiego znak: GN-NN-7228-5p/8/99 z 
dnia 30.07.99 r. 

 
2. Dom Pomocy Społecznej w Szczurkowie. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 
obrębie Szczurkowo gm. Sępopol, oznaczona jako 
dz. Nr 21/4 o pow. 0,9200 ha, dla której Sąd 
Rejonowy w Bartoszycach prowadzi Księgę 
Wieczystą Nr KW 16207, o wartości 10,27 tys. zł, 

- budynek mieszkalny dwukondygnacyjny (główny o 
wymiarach 16x20 m i skrzydło bud. 12x11 m) ze 
strychem uŜytkowym, o wartości 80,62 tys. zł., 

- magazyn odzieŜowy (1 - kondygnacyjny) z 
podpiwniczeniem, o wartości 4,90 tys. zł, 

- magazyn środków technicznych o wartości 0,78 tys. 
zł, 

- magazyn z garaŜem o wartości 2,00 tys. zł, 
- magazyn z hydrofornią o wartości 2,00 tys. zł, 
- magazyn depozytów z podpiwniczeniem o wartości 

14,90 tys. zł, 
- komorowa oczyszczalnia ścieków o wartości 21,41 

tys. zł, 
- studnia głębinowa o wartości 10,00 tys. zł, 
- stacja uzdatniania wody o wartości 9,39 tys. zł, 
- studnia głębinowa o wartości 8,91 tys. zł, 
- budowle, w tym: plac utwardzony betonem o 

wartości 16,74 tys. zł, chodnik o wartości 1,92 tys. zł, 
ogrodzenie o wartości 10,63 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 1.01.99 r. 
przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody 
znak: GN-NN-7228-5p/9/99 z dnia 3.08.99 r. 

 
3. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 
obrębie nr 4 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka 
nr 129/1 o pow. 1353 m2 , ujawniona w Księdze 
Wieczystej Nr 14999 o księgowej wartości 12,48 tys. 
zł, 

- budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny o wartości 280 
tys. zł, 

- budynek garaŜowy murowany o wartości 3 tys. zł. 
Stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa z dn. 
01.01.99 r. nastąpiło decyzją Wojewody znak: GN-NN-
7228-5p/6/99 z dn. 09.09.99r. 
 

 

4. Młodzie Ŝowy Dom Kultury w Bartoszycach. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 
obrębie nr 4 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka 
nr 132 o pow. 0,2207 ha, ujawniona w Księdze 
Wieczystej Nr 20615 o wartości 20,22 tys. zł, 

- budynek główny o 2 kondygnacjach 563,46 m2 
kubaturze 2770 m3 i wartości 349,29 tys. zł, 

- budynek garaŜowy o 2 boksach (42 m2) i wartości 
15,00 tys. zł. 

Nabycie własności zostało stwierdzone decyzją 
Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/4/99 z dn. 14.09.99 r. 
 

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 
Bartoszycach. 

W skład nieruchomości wchodzą: 
- nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 

obrębie nr 4 m. Bartoszyce, oznaczona jako działka 
nr 156 o pow. 363 m2 - ujawniona w Księdze 
Wieczystej nr 17051 i wartości 2,81 tys. zł, 

- budynek administracyjno-biurowy, 2-kondygnacyjny 
o wartości 83,1 tys. zł (kubaturze 900 m3). 

Nabycie własności zostało stwierdzone decyzją 
Wojewody z dn. 3.08.1999 r. znak: GN-NN-7228-5p/7/99. 
 

6. Zespół Szkół Odzie Ŝowych w Bartoszycach. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- nieruchomość zabudowana, połoŜona w obrębie nr 7 
m. Bartoszyce, oznaczona jako działka nr 78/9 o 
pow. 0,1426 ha i działka nr 78/12 o pow. 1,0218 ha, 
ujawnione w Księdze Wieczystej Nr 17324 o łącznej 
wartości 80,34 tys. zł, 

- budynek stołówki parterowy o kubaturze 2954,10 m3 
i pow. uŜytkowej 862,46 m2 , o wartości 95,58 tys. zł, 

- budynek szkolny 2- kondygnacyjny o kubaturze 7320 
m3 i pow. 1681 m2, o wartości 315,59 tys. zł, 

- budynek warsztatów 3 - kondygnacyjny o kubaturze 
5700 m3 i pow. 1370 m2 o wartości 1457,93 tys. zł, 

- budynek sali gimnastycznej o kubaturze 2514 m3 i 
pow. 404,2 m2, o wartości 111,30 tys. zł, 

- budowle: boisko szkolne o wartości 39,82 tys. zł i 
ogrodzenie o wartości 17,52 tys. zł.  

Stwierdzenie nabycia nastąpiło decyzją Wojewody 
znak: GN-NN-7228-5p/10/99 z dnia 30.09.99 r. 
 

7. Zespół Szkół z Ukrai ńskim Je Ŝykiem Nauczania 
w Górowie Iławeckim. 

W skład nieruchomości wchodzą: 
- nieruchomość gruntowa połoŜona w obrębie nr 3 m. 

Górowo Iławeckie przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 
13, jako działka nr 30 (KW 17279) o pow. 2975 m2 i 
wartości 15,29 tys. zł, zabudowana budynkiem 
internatu 3-kondygnacyjnym o wartości 113,85 tys. 
zł(kubatura 2675 m3 i pow. uŜytkowa 363 m2 ) oraz 
szambem o wartości 11,60 tys. zł, ogrodzenie o 
wartości 3,52 tys. zł, 

- nieruchomość gruntowa połoŜona w obrębie nr 3 m. 
Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 24 jako dz. nr 
13/4 o pow. 345 m2 i wartości 1,46 tys. zł (KW 
17279), zabudowana budynkiem internatu 2- 
kondygnacyjnym o wartości 24,10 tys. zł (kubatura 
2236 m3 i pow. uŜytkowa 405 m2), ogrodzenie o 
wart. 0,37 tys. zł, 

- nieruchomość gruntowa połoŜona w obrębie nr 3 m. 
Górowo Iławeckie przy ul. Kościuszki 24 A, jako 
działka nr 13/3 o pow. 513 m2 (KW 20662) i wartości 
2,17 tys. zł, zabudowana budynkiem 2-
kondygnacyjnym internatu o wartości 16,19 tys. zł 
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(pow. 156 m2, kubatura 593 m3) i budynkiem 
gospodarczym (garaŜ) o wartości 2,28 tys. zł. 
(kubatura 40 m3 i pow. uŜytkowa 16 m2 ),ogrodzenie 
o wartości 0,76 tys. zł, 

- nieruchomość gruntowa połoŜona w obrębie nr 3 m. 
Górowo Iławeckie przy ul. Szkolnej oznaczona jako 
działka nr 75/1 o powierzchni 30916 m2 (KW 13145) 
i wartości 131,39 tys. zł. zabudowana: 

• budynkiem dydaktycznym 4- kondygnacyjnym o 
wartości 4682,89 tys. zł., 

• salą gimnastyczną 1-kondygnacyjną o wartości 
3085,01 tys. zł., 

• 2 budynkami internatów w budowie o łącznej 
wartości 1849,27 tys. zł, 

• sieć wodociągowa o wartości 49,85 tys. zł, 
deszczowa o wartości 65,58 tys. zł, sanitarna o 
wartości 14,58 tys. zł, koi. sanitarny A1 o 
wartości 25,20 tys. zł, koi. sanitarny A o wartości 
101,97 tys. zł, linia kablowa NN o wartości 36,34 
tys. zł, 

- nieruchomość gruntowa połoŜona w obrębie nr 3 w 
Górowie Iławeckim przy ul Szkolnej oznaczona jako 
działka nr 75/3 o powierzchni 636 m2 (KW 17279) i 
wartości 2,70 tys. złotych, zabudowana stacją 
redukcyjną gazu II stopnia o wartości 6,81 tys. zł, 

- nawierzchnia o wartości 19,75 tys. zł, 
- droga dojazdowa o wartości 64,28 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia własności nastąpiło decyzją 
Wojewody znak - GN -NN -7228-5p/2/99 z dnia 
14.09.1999 r. 
 

8. Zespół Szkół w Górowie Iławeckim. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 
Górowie Iławeckim przy ul. Wyszyńskiego 1, 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 227 o 
pow. 0,3469 ha, o wartości 17,83 tys. zł, 

- budynek Liceum Ogólnokształcącego 4 
kondygnacyjny o kubaturze 9507 m3 i powierzchni 
uŜytkowej 2400 m2, o wartości 388,33 tys. zł., 

- budowle w tym: boisko szkolne o wartości 45,61 tys. 
zł., chodnik i ogrodzenie o wartości 3,81 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia nastąpiło decyzją Wojewody 
znak: GN-NN.7228-5p/1/99 w dniu 20.08.1999 r. 
 

9. Liceum Ogólnokształc ące w Bartoszycach. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- nieruchomość gruntowa zabudowana , połoŜona w 
obrębie 4 miasta Bartoszyce przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino 9 oznaczona w ewidencji gruntów 
jako działka 123/32 o pow. 0,3851 ha o wartości 
35,78 tys. zł., posiadająca księgę wieczystą KW 
16812, 

- główny budynek szkolny o kubaturze 10734 m3 i 
powierzchni uŜytkowej 1282,36 m2, o wartości 
605,46 tys. zł., 

- budynek sali gimnastycznej o powierzchni 285 m i 
kubaturze 1521 m3, o wartości 98,19 tys. zł, 

- budynek szkolny przy sali gimnastycznej z 
sanitariatami o kubaturze 1820 m3 i powierzchni 
uŜytkowej 446,9 m2, o wartości 215,49 tys. zł. 

Ogólna wartość budowli na działce wynosi 72,17 tys. 
zł. Stwierdzenie nabycia własności przez powiat nastąpiło 
decyzją Wojewody znak: GN.NN-7228-5p/3/99 z dnia 
14.09.1999 r. 

 
10. Zespół Szkół Mechanicznych w Bartoszycach. 

Nieruchomość gruntowa zabudowana połoŜona w 
Bartoszycach przy ul. Limanowskiego (obr. 5) oznaczona 

jako działka nr 35/16 o powierzchni 5,4282 ha, ujawniona 
w księdze wieczystej Nr 20619, o wartości 402,77 tys. zł. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- budynek murowany Nr 9 (szkoła) - 
trzykondygnacyjny o pow. uŜ. 2499 m2, kubaturze 
17.728 m3 i wartości 872,92 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 10 (szkoła) - 
trzykondygnacyjny o pow. uŜ. 2257 m2, kubaturze 17 
515 m3 i wartości 862,44 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 13 - trzykondygnacyjny o 
pow. uŜ. 2435 m2, kubaturze 14 727 m3 i wartości 
725,15 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 14 (stołówka, biuro) - 
dwukondygnacyjny o pow. uŜ. 798 m2, kubaturze 6 
487 m3 i wartości 368,52 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 15 (szkoła, internat) - 
trzykondygnacyjny o pow. uŜ. 2487 m2, kubaturze 15 
784 m3 i wartości 815,96 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 16 (warsztat kons., 
kotłownia)- parterowy o pow. uŜ. 452 m2, kubaturze 
2 043 m3 i wartości 103,48 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 17 (hala sportowa) - 
parterowy o pow. uŜ. 952 m2, kubaturze 7 028 m3 i 
wartości 329,32 tys. zł, 

- budynek murowany Nr 18 (stolarnia)-parterowy o 
pow. uŜ. 98 m2, kubaturze 432 m3 i wartości 19,97 
tys. zł, 

- budynek murowany Nr 19 (garaŜe)-parterowy o pow. 
uŜ. 500 m2, kubaturze 2899 m3 i wartości 67,71 tys. 
zł, 

- budynek murowany Nr 20 (zespół warsztatów) - 
parterowy o pow. uŜ. 1372 m2, kubaturze 14 938 m3 i 
wartości 538,64 tys. zł, 

- budowle (ogrodzenie, chodniki i jezdnia) o wartości 
498,84 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia własności nastąpiło decyzją 
Wojewody znak - GN -NN -7228-5p/11/99 z dnia 
24.11.1999 r. Obecnie działka 35/16 podzielona została 
na dz. nr 35/17 o pow. 0,2217 ha zabudowaną budynkiem 
byłego internatu nr 13, która przeznaczona została do 
zbycia (KW 22576) oraz dz. nr 35/18 o pow. 5,2065 ha 
(KW20619) z pozostałymi budynkami, pozostając w 
dotychczasowym sposobie uŜytkowania. 

 
11. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w 

Bartoszycach (u Ŝytkowanie). 
W skład nieruchomości wchodzą: 

  a) Udział 95/100 części w działce zabudowanej przy ul. 
Wyszyńskiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze 
obrębu nr 1 miasta Bartoszyce nr 234 - pow. całkowita 
7,3381 ha (pow. udziału 6,9712 ha), KW 17303 i 
wartości 156,48 tys. zł (wartość 95/100 części), 

  b) Budynki i budowle trwale z gruntem związane: 
- Budynek A - 5-kondygnacyjny o wartości -1747,62 

tys. zł, 
- Budynek B - 2-kondygnacyjny o wartości - 1000,41 

tys. zł, 
- Budynek C - 3-kondygnacyjny o wartości -1458,73 

tys. zł (wartość 95/100 części), 
- Budynek D - 2-kondygnacyjny o wartości - 346,78 

tys. zł (wartość 95/100 części), 
- Budynek E - 2-kondygnacyjny o wartości -1012,80 

tys. zł, 
- Budynek schładz. wody - 1-kondygnacyjny o 

wartości -87,54 tys. zł, 
- GaraŜe-1-kondygnacyjny o wartości - 48,21 tys. zł, 
- Magazyn mater. łatwopalnych - 1-kondygnacyjny o 

wartości - 91,42 tys. zł, 
- Budynek anatomii (prosektorium) - 1-

kondygnacyjny o wartości - 84,21 tys. zł, 
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- Budynek portierni - 1-kondygnacyjny o wartości -
55,58 tys. zł, 

- Budynek warsztatowo- magazynowy -1 -
kondygnacyjny o wartości 230,94 tys. zł, 

- Budynek kotłowni i spalarni - 4- kondygnacyjny o 
wartości -1132,36 tys. zł, 

- Budynek stacji uzd. wody i zmiękcz. - 1-
kondygnacyjny o wartości - 401,37 tys. zł, 

- Budynek tlenowni- 1-kondygnacyjny o wartości 
67,59 tys. zł, 

- Wiata- 1-kondygnacyjny o wartości 46,42 tys. zł, 
- Budynek zespołu prądotwórczego - 1-

kondygnacyjny, 
- Budowle o wartości 1 839,08 tys. zł, 

  c) Udział 95/100 części w działce przy ul. Wyszyńskiego 
oznaczonej na mapie i w rejestrze obrębu nr 1 m. 
Bartoszyce nr 235 - pow. całkowita 0,5911 ha (pow. 
udziału 0,5616 ha), KW 17303 stanowiącą parking o 
wartości 12,60 tys. zł (wartość 95/100 części). 
Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 

Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-
7723-5/4/2000 z dn. 22.03.2000 r. 

*** 
- Działka połoŜona w Bartoszycach, przy ul Bohaterów 

Warszawy 18, oznaczona na mapie i w rejestrze 
ewidencji gruntów obr. nr 4 m. Bartoszyce nr 125/3 o 
pow. 0,0588 ha, KW 17281 o wartości 4,86 tys. zł; 

- Budynek - hotel 1 - kondygnacyjny trwale związany z 
dz. nr 125/3 o wartości 43,93 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 
Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-
7723-5/5/2000 z dn. 5.04.2000 r. 

*** 
Działki połoŜone w Bartoszycach, przy u! Marksa 10 

oznaczone na mapie i w rejestrze ewidencji gruntów obr. 
nr 7 m. Bartoszyce odpowiednio: 

- nr 91/8 o pow. 0,1602 ha (KW 17285), o wartości 
11,67 tys. zł, zabudowana budynkiem (magazyn RT) 
o wartości 66,62 tys. zł, ogrodzenie - wartość 2,53 
tys. zł, 

- nr 91/5 o pow. 0,0533 ha (KW 17285), o wartości 
3,88 tys. zł stanowiąca drogę dojazdową, 

- nr 91/9 o pow. 0,2508 ha (KW 17285),o wartości 
18,27 tys. zł, zabudowana budynkiem WKTS o 
wartości 4,8 tys. zł. Stwierdzenie nabycia z mocy 
prawa przez Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją 
Wojewody znak GN-NN-7723-5/2/2001 z dn. 
12.01.2001 r. 

*** 
Działka oznaczona w ewidencji gruntów obrębu Wilimy 

gm. Biskupiec nr 193 o pow. 1,93 ha (KW nr 17681 
prowadzona przez Sąd Rejonowy w Biskupcu) o wartości 
11,86 tys. zł, zabudowana domkami letniskowymi (9 
sztuk) o łącznej wartości 89,76 tys. zł, szaletem 
murowanym o wartości 1,78 tys. zł, wartość uzbrojenia 
5,73 tys. zł. Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez 
Powiat Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-
NN-7723-5/1/2001 z dn. 16.01.2001 r. 
 

12. Specjalistyczny Zakład Lecznictwa Otwartego 
w Bartoszycach (u Ŝytkowanie). 

- udział 5/100 części w działce zabudowanej przy ul. 
Wyszyńskiego, oznaczonej na mapie i w rejestrze 
obrębu nr 1 miasta Bartoszyce nr 235 - pow. 
całkowita 0,5911 ha (pow. udziału 0,0295 ha) , KW 
17303 i wartości 0,67 tys. zł (wartość 5/100 części) 
oraz działki 234 - pow. całkowita 7,3381 ha (pow. 
udziału 0,3669 ha) i wartości 8,23 tys. zł (wartość 
5/100 części), 

- udział 5/100 części w budynkach zespołu głównego 
Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła w 
Bartoszycach (budynek B i C na działce 234), pow. 
uŜytkowa 950 m2 o wartości 95,02 tys. zł (wartość 
5/100 części). 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 
Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-
7723-5/3/2000 z dn. 22.03.2000 r. 
 

13. Starostwo Powiatowe w Bartoszycach. 
W skład nieruchomości wchodzą: 

- udział 29/100 części działki nr 77 o pow. O, 2916 ha, 
połoŜonej w Bartoszycach, przy ul. Grota 
Roweckiego 1 (pow. udziału = 846 m2 o wartości 8,1 
tys. zł), nr księgi wieczystej 20616, 

- udział 29/100 w budynku administracyjno-biurowym 
(wartość udziału = 185,6 tys. zł) i 2 boksy garaŜowe 
o wartości 5,3 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 
Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-
7723-5/2/2000 z dn. 4.04.2000 r. 

 
14. Zarząd Dróg Powiatowych w D ąbrowie 

k/Bartoszyc. 
W skład mienia wchodzą: 

- Udział 9/10 w części działki połoŜonej w Dąbrowie 
gm. Bartoszyce, oznaczonej nr ew. 3/5 o pow. 
0,8112 ha i wartości 14,09 tys. zł (udział =0,7301 ha 
- o wart. 12,68 tys. zł). KW 21377; 

- Udział 9/10 w budynku administracyjno - socjalnym 
(wartość udziału 30,27 tys. zł) i budowle (studnia, 
drogi, linia energetyczna, ogrodzenie) o wartości 
31,29 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 
Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-
7723-5/8/2000 z dn. 28.11.2000 r. 
 

15. Powiatowy Urz ąd Pracy w Bartoszycach. 
W skład mienia wchodzą: 

- Udział stanowiący 21/100 część nieruchomości 
gruntowej, połoŜonej w Bartoszycach przy ul. Grota 
Roweckiego 1, oznaczonej w ewidencji jako dz. nr 
77 o pow. 0,2916 ha - KW 20616 (udział = 612 m2, 
wartość 5,8 tys. zł), 

- Udział 21/100 w budynku administracyjno-biurowym o 
wartości 141,9 tys. zł i 1 boks garaŜowy o wartości 
2,6 tys. zł. 

Stwierdzenie nabycia z mocy prawa przez Powiat 
Bartoszycki nastąpiło decyzją Wojewody znak GN-NN-
7723-5/9/2000 z dn. 14.12.2000 r. 
 

16. Mienie b ędące w bezpo średnim zarz ądzie 
powiatu. 
 
  a) Nieruchomość gruntowa zabudowana (warsztaty) 

połoŜona w Bartoszycach przy ul. Bema 27 oznaczona 
jako działka nr 112/3 o powierzchni 0,6062 ha 
ujawniona w księdze wieczystej Nr 21890, o wartości 
44,98 tys. zł. W skład nieruchomości wchodzą: 
- budynek socjalny-jednokondygnacyjny o wartości 

67,45 tys. zł, 
- budynek główny -dwukondygnacyjny o wartości 

510,05 tys. zł, 
- budynek spawalni i kotłowni -jednokondygnacyjny 

o wartości 255,78 tys. zł, 
- budynek do obróbki drewna - jednokondygnacyjny 

o wartości 107,03 tys. zł, 
- budowle o wartości 38,36 tys. zł. 
Stwierdzenie nabycia własności nastąpiło decyzją 

Wojewody znak - GN -NN -7228-5p/11/99 z dnia 
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24.11.1999 r. Nieruchomość ta włączona została do 
obszarów Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej i przeznaczona jest do zbycia. 

Pierwszy przetarg ustny ograniczony odbył się 4 
stycznia 2002 roku i zakończył się wynikiem negatywnym 
z powodu braku ofert. Cena wywoławcza do pierwszego 
przetargu wynosiła 490 tys. zł. 

W wyniku ustaleń na posiedzeniach Zarządu Powiatu 
postanowiono ogłosić II przetarg ustny ograniczony z ceną 
wywoławczą 300 tys. zł, który dn. 10 kwietnia 2002 roku 
równieŜ zakończył się wynikiem negatywnym. 

Następnie ogłoszono negocjacje odpowiednio 9 maja 
2002 r., 26 września 2002 r. oraz 28 kwietnia 2003 roku, 
które zakończyły się wynikiem negatywnym. 

Obecnie przeznaczono nieruchomość do sprzedaŜy w 
trybie przetargu ustnego nieograniczonego w związku z 
rozszerzeniem przeznaczenia terenu w projekcie planu 
zagospodarowania przestrzennego o funkcję handlową. 
 
  b) Nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 

Górowie Iławeckim przy ul. Armii Czerwonej, 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 102/21 o 
pow. 0,1671 ha i wartości 5,28 tys. zł., zabudowana 
budynkiem magazynowym o kubaturze 2518,5 m3 i 
wartości 72,76 tys. zł., posiadająca księgę wieczystą 
KW 20975. Część budynku wynajmowana jest dla 
dwóch osób do garaŜowania samochodów - opłata z 
tytułu najmu 40 zł miesięcznie. WydzierŜawiona jest 
część gruntu o pow. 800 m2 z przeznaczeniem 
wykorzystania na plac ćwiczeń do prowadzenia nauki 
jazdy - opłata 50 zł miesięcznie. 

 
  c) nieruchomość gruntowa zabudowana, połoŜona w 

Bartoszycach przy ul. Lipowej 1 oznaczona w 
ewidencji gruntów jako działka 79/3 o pow. 0,3963 ha 
posiadająca księgę wieczystą KW 17026 o wartości 
37,77 tys. zł. Na działce znajduje się budynek szkolny 
4 - kondygnacyjny o wartości księgowej 422,26 tys. zł. 
Stwierdzenie nabycia nieruchomości nastąpiło decyzją 
Wojewody znak: GN-NN-7228-5p/5/99 z dnia 
3.08.1999 r. 

 
  d) Działka nr 81/11 o pow. 0,0804 ha, niezabudowana, 

połoŜona przy ul. 11 Listopada w Bartoszycach, 
wartość 22 110 zł.; 

 
  e) Działka nr 79/5 o pow. 0,0307 ha, niezabudowana, 

połoŜona w Bartoszycach przy ul Lipowej, wartość: 
8442 zł; 

 
  f) Działka nr 30/10 o pow. 0,4365 ha, niezabudowana 

połoŜona przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. 
Wartość 97 820 zł; 

 
  g) Działka nr 241/2 o pow. 0,0066 ha, niezabudowana 

połoŜona w Górowie Iławeckim przy ul. Warmińskiej. 
Wartość działki wynosi: 0,34 tys. zł; 

 
  h) Domek wypoczynkowy zlokalizowany na działce nr 

193 o pow. 1,93 ha w Wilimach gm. Biskupiec, 
przejęty protokołem od dotychczasowego uŜytkownika 
Spółkę Cezal S.A. z Olsztyna. 
Domek jest drewniany, o pow. 68 m2 składa się z 
dwóch niezaleŜnych lokali, oznaczony nr 22. 
Uzbrojony jest w energię elektryczną, instalację 
wodociągową i kanalizacyjną. Obiekt jest w złym 
stanie technicznym i wymaga kapitalnego remontu. 
Wartość domku: 1000 zł. 

 

17. Mienie oddane w zarz ądzanie i administrowanie 
zarządcy nieruchomo ści. 

Działka nr 78/3 o pow. 0,4520 ha zabudowana 
budynkiem uŜytkowym (byłe przedszkole) o pow. uŜytk. 
600,37 m2 i kubaturze 4288,00 m3, połoŜona w 
Bartoszycach przy ul. 11 Listopada 7 (obręb nr 4), 
KW11508. 

Na lokale znajdujące się w budynku zawarte są 
obecnie następujące umowy: 

- umowa oddania lokalu do uŜywania zawarta 
pomiędzy Lokum sp. z o.o. w Bartoszycach ul. 
Jagiellończyka 9, a Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy 
Alei Jana Pawła II nr 70, 

- umowa najmu zawarta pomiędzy Fundacją 
Innowacja z siedzibą w Warszawie ul. Kasprzaka 
29/31, a Lokum sp. z o.o. w Bartoszycach, ul. 
Jagiellończyka 9. Wartość budynku: 510 000 zł. 
Wartość gruntu: 127 000 zł. 

 
Tabelaryczne zestawienie nabytego mienia 

przedstawia zał ącznik do przedło Ŝonej informacji. 
Zarówno część opisowa jak teŜ załącznik nie obejmują 

wartości mienia środków trwałych i nietrwałych. Wykazy 
tych środków znajdują się na kartach inwentaryzacyjnych 
poszczególnych jednostek w dokumentacji związanej z 
przejęciem mienia powiatowego. 
 

II. Informacje dotycz ące wykonania własno ści i 
działań mających wpływ na stan mienia powiatu. 
 

1. Decyzją znak GGN.VI.7002/2/03 z dnia 14.02.2003 
roku Zarząd Powiatu Bartoszyckiego wygasił prawo 
trwałego zarząd Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-
Wychowawczemu w Bartoszycach, dot. nieruchomości nr 
79/3 o pow. 0,3963 ha przy ul. Lipowej 1 w Bartoszycach. 
Przyczyną wygaszenia zarządu było przeniesienie 
siedziby SOSW do budynku przy ul. Limanowskiego 9. 

 
2. Aktem notarialnym Rep. A nr 1209/02 z dnia 

30.04.2003 roku Powiat Bartoszycki przekazał w drodze 
darowizny Gminie Miejskiej Górowo Iławeckie działkę nr 
51/1 o pow. 0,3166 ha połoŜoną w Górowie Iławeckim, 
przy ul. Kościuszki 14 wraz z budynkiem internatu, 
pawilonem mieszkalnym oraz budynkiem 
administracyjnym. 

 
3. Aktem notarialnym Rep. A nr 1863/03 z dnia 

26.06.2003 r. Powiat Bartoszycki zbył działkę nr 241/3 o 
pow. 0,0579 ha połoŜoną w Górowie Iławeckim przy ul 
Warmińskiej 19 zabudowaną budynkiem mieszkalno - 
uŜytkowym, na rzecz Parafii Grecko - Katolickiej pw. 
PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Górowie Iławeckim. 

 
4. Dnia 10.09.2003 roku Zarząd Powiatu 

Bartoszyckiego przejął od Spółki Cezal S.A. uŜytkowany 
dotychczas domek wypoczynkowy, zlokalizowany w 
ośrodku wypoczynkowym w Wilimach gm. Biskupiec na 
działce nr 193 o pow. 1,93 ha. 

 
5. Aktem notarialnym Rep. A nr 3570/03 z dnia 

31.10.2003 roku dokonano zamiany z Gminą Miejską 
Bartoszyce w następujący sposób: 

Powiat Bartoszycki przekazał Gminie Miejskiej 
Bartoszyce nieruchomości będące dotychczas w trwałym 
zarządzie Zespołu Szkół OdzieŜowych w Bartoszycach 
połoŜone w Bartoszycach przy ul. Słowackiego tj.: 

- Działkę nr 78/11 o pow. 0,3809 ha zabudowaną 
budynkiem byłego internatu i segmentami 
gospodarczymi, 
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- Działkę nr 78/10 o pow. 0,0283 ha zabudowaną 
budynkiem mieszkalnym, 

- Działkę nr 78/11 o pow. 0,1721 ha stanowiącą 
drogę dojazdową, zabudowaną boksami 
garaŜowymi. 

W zamian Powiat Bartoszycki nabył: 
- Działkę nr 78/3 o pow. 0,4520 ha zabudowaną 

budynkiem uŜytkowym (byłe przedszkole) 
połoŜoną w Bartoszycach przy ul. 11 Listopada 7 
(z najemcami); 

- Działkę nr 81/11 o pow. 0,0804 ha, 
niezabudowaną, połoŜoną przy ul. 11 Listopada w 
Bartoszycach, 

- Działkę nr 79/5 o pow. 0,0307 ha, niezabudowaną, 
połoŜoną w Bartoszycach przy ul Lipowej, 

- Działkę nr 30/10 o pow. 0,4365 ha, niezabudowaną 
połoŜoną przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach. 

 
6. Aktem notarialnym Rep. A Nr 3901/03 z dnia 

27.11.2003 roku Powiat Bartoszycki przekazał w drodze 
darowizny Gminie Wiejskiej Górowo Iławeckie 
nieruchomość nr 11/4 o pow. 2,2944 ha połoŜoną w 
Kamińsku, gm. Górowo Iławeckie, stanowiącą bazę 
sportowo-rekreacyjną. 

 
7. Trwają prace nad uregulowaniem stanu prawnego 

dróg powiatowych, które powstały z mocy prawa na 
podstawie art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13.10.1998 r. 
przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. 
zm.). Na dzień 31 grudnia 2003 r. załoŜono księgi 
wieczyste z zapisem właściciel: Powiat Bartoszycki na 
następujące drogi: 
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1682 
UCHWAŁA Nr XV/110/04 

Rady Powiatu w Olecku 

z dnia 26 lutego 2004 r. 

 

w sprawie bud Ŝetu powiatu na rok 2004. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 109 i 124 ustawy z 
dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2003 Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Rada Powiatu 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Uchwala się dochody budŜetu powiatu w 

wysokości 22.761.123 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a. 
 
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 

obejmuje w szczególności: 
  1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami w wysokości 2.721.639 zł zgodnie 
z załącznikiem nr 3, 

  2) dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację zadań 
własnych powiatu w wysokości 1.120.000 zł., zgodnie 
z załącznikiem nr 4, 

  3) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie umów lub  porozumień z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w  
wysokości 285.600 zł  zgodnie  z załącznikiem nr 5. 

 
§ 2. 1. Uchwala się wydatki budŜetu powiatu w 

wysokości 22.743.666 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 
 
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza 

się łącznie na: 
  1) wydatki bieŜące kwotę  21.783.617 zł w tym w 

szczególności na: 
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  

13.532.837 zł, 
b) dotacje 851.644 zł, 
c) wydatki na obsługę długu powiatu  609.000 zł, 

  2) wydatki majątkowe w 2004 r. w wysokości 960.049 zł, 
w tym: wydatki inwestycyjne na 2004 r. w wysokości 
960.049 zł, zgodnie z załącznikami nr 8 i 9. 

 
3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje 

ponadto: 
  a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych 
powiatowi ustawami w wysokości 2.721.639 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 3, 

  b)  wydatki związane z realizacją zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie porozumień zawartych z 
innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 
wysokości 137.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 

 
4. Uchwala się wydatki na wieloletnie programy 

inwestycyjne na lata 2004-2006 w wysokości 1.027.049 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 9. 

 
§ 3. NadwyŜkę budŜetu powiatu w wysokości 17.457 

zł przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 17.457 
zł.  

 

§ 4. 1. Prognozuje się łączną kwotę długu powiatu na 
koniec roku 2004 w wysokości 10.084.268 zł zgodnie z 
załącznikiem nr 7. 

 
2. Uchwala się przychody w wysokości 852.543 zł i 

rozchody w wysokości 870.000 zł, zgodnie z załącznikiem 
nr 6. 
 

§ 5. Uchwala się plan przychodów i wydatków środków 
specjalnych: 

- przychody w wysokości 250.670 zł, 
- wydatki w wysokości 282.666 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 10. 

 
§ 6. Uchwala się dotację dla: 

  a) niepublicznych szkół i placówek oświatowo-
wychowawczych w wysokości 698.144 zł, zgodnie z 
załącznikiem nr 11, 

  b) podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów 
publicznych na zadania zlecone do realizacji w 
wysokości 16.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 12. 

 
§ 7. 1. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem 
Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: 

- przychody 150.000 zł, 
- wydatki 150.000 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 13. 

 
2. Uchwala się plan przychodów i wydatków 

Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w wysokości: 

- przychody 65.000 zł, 
- wydatki 88.810 zł, 
zgodnie z załącznikiem nr 14. 

 
§ 8. Tworzy się rezerwy: 

  1) ogólną w wysokości 46.300 zł, 
  2) celową w wysokości 541.668 zł, 
z przeznaczeniem na: wypłaty nagród dla nauczycieli za 
ich osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, stypendia 
dla uczniów, odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i 
rencistów, wzrost wydatków płacowych wynikający z 
planowanej w projekcie ustawy budŜetowej waloryzacji 
wynagrodzeń i inne wydatki rzeczowe (w tym remonty) 
jednostek zaliczanych do działów „Oświata” i „Edukacyjna 
opieka wychowawcza”. 
 

§ 9. 1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do zaciągania 
długu publicznego do wysokości 10.954.268 zł. 

 
2. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do spłat zobowiązań 

w wysokości  870.000 zł. 
 
§ 10. Ponadto upowaŜnia się Zarząd Powiatu do: 

 
  1) zaciągania kredytów i poŜyczek oraz emisji papierów 

wartościowych na pokrycie występującego w ciągu 
roku  deficytu budŜetowego do wysokości  500.000 zł, 
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  2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających 

na przeniesieniu wydatków między paragrafami i 
rozdziałami w ramach działu, w tym wynagrodzeń i 
pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem 
przeniesień wydatków między działami, 

  3) lokowania wolnych środków budŜetowych na 
rachunkach bankowych w innych bankach niŜ bank 
prowadzący obsługę budŜetu powiatu. 

 
§ 11. Ustala się maksymalną kwotę poŜyczek 

udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budŜetowym 
2004 w wysokości 150.000 zł. 

 

§ 12. Zarząd Powiatu opracuje w terminie 21 dni od 
dnia uchwalenia budŜetu powiatu układ wykonawczy i 
przekaŜe zainteresowanym jednostkom. 

 
§ 13. 1. Uchwała obowiązuje w roku budŜetowym 

2004. 
 
2. Zarząd Powiatu niezwłocznie ogłosi niniejszą 

uchwałę w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu  
Wacław Sapieha 

 
 

OBJAŚNIENIE ZMIAN W UCHWALE BUD śETOWEJ W STOSUNKU DO PROJEKTU BUD śETU NA ROK 2004. 
 

1. DOCHODY. 
 
Dochody ulegają zwiększeniu w stosunku do projektu 

budŜetu opracowanego 10 grudnia 2003 o łączną kwotę 
87.129 zł, z tego: 

- o 61.668 zł z tytułu zwiększenia subwencji 
oświatowej na rok 2004; 

- o 2.500 zł z tytułu porozumienia zawartego z Gminą 
Świętajno na dofinansowanie przez Gminę realizacji 
zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego 
zapobiegających zagroŜeniu ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpoŜarowej oraz likwidujących skutki 
powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze 
gminy; 

- o 22.961 zł w dziale „Oświata” - wpłaty z tytułu 
rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych za rok 
2003 podmiotu, który zaprzestał działalności. 

 
Planowane dochody budŜetu powiatu na rok 2004 

wynoszą 22.761.123 zł i obejmują: 
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu 

administracji rządowej i innych zadań zleconych 
ustawami - 2.721.639 zł; 

- dotacje celowe z budŜetu państwa na realizację 
zadań własnych powiatu - 1.120.000 zł; 

- dotacje celowe na realizację zadań wspólnych 
realizowanych na podstawie umów lub porozumień z 
innymi j.s.t. - 285.600 zł. 

 
2. WYDATKI.  

 
Wydatki ulegają zwiększeniu w stosunku do projektu 

budŜetu opracowanego 10 grudnia 2003 o tę samą kwotę 
tj. o 87.129 zł. Zmiany dotyczą: 

- zmniejszenia dotacji dla niepublicznych szkół i 
placówek oświatowo-wychowawczych na rok 2004 o 
kwotę 342.320 zł. RóŜnica w wysokości dotacji 
wynika z rozliczenia dotacji przekazywanej 
zaliczkowo w roku 2003 oraz przeliczenia dotacji na 
rok 2004 dla szkół dla dorosłych według wskaźnika 
50% wydatków planowanych dla danego typu i 
rodzaju szkoły przyjętego w ZST Olecko; 

- zwiększenia wydatków na realizację porozumień z 
innymi j.s.t. o kwotę 13.500 zł, w tym: 12.000 zł na 
pomoc finansową samorządowi Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na 
utworzenie i funkcjonowanie Biura Regionalnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli 
(rozdział 75018 § 2330) oraz 1.500 zł dla Gminy 
Świętajno na prowadzenie schroniska 
młodzieŜowego w Mazurach (rozdział 85417 § 
2310); 

- zmniejszenia o 1.500 zł wydatków na schronisko 
młodzieŜowe prowadzone w Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku 
(rozdział 85417); 

- zwiększenia wydatków Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku o 
kwotę 20.000 zł (rozdział 80102 § 4270) z 
przeznaczeniem na remont komina i dachu; 

- zwiększenia wydatków ZST Olecko o kwotę  22.000 
zł (rozdział 80130 § 4270) z przeznaczeniem na 
dokończenie remontu budynku szkoły, 

- zwiększenia o 341.668 zł rezerwy celowej 
oświatowej (rozdział 75818 § 4810); 

- zmniejszenia o 33.700 zł rezerwy ogólnej (rozdział 
75818 § 4810). 

 
Ponadto zlikwidowano rezerwę celową ma 

ubezpieczenia majątkowe w wysokości 42.000 zł, 
zwiększając jednocześnie wydatki na opłacenie zawartej 
umowy na ubezpieczenia w rozdziale 70005 § 4430 o 
kwotę 49.084 zł: 

- zwiększenia wydatków inwestycyjnych na budowę 
szpitala o kwotę 7.670 zł (rozdział 85111 § 6050) z 
przeznaczeniem na sfinansowanie dodatkowych 
robót budowlano-instalacyjnych związanych z 
uruchomieniem laboratorium mikrobiologii w szpitalu 
oraz inspektora nadzoru; 

- zwiększenia wydatków w rozdziale 02002 § 4300 o 
kwotę 668 zł z przeznaczeniem na realizację umów 
zawartych z nadleśnictwami; 

- zwiększenia wydatków w rozdziale 75020 – 
starostwa powiatowe - o łączną kwotę 49.559 zł, w 
tym: na wynagrodzenia i pochodne w związku z 
planowaną 3%-wą podwyŜką wynagrodzeń 44.290 
zł. Pozostałe zmiany polegają na przesunięciach 
limitu wydatków między paragrafami (zmniejszenia i 
zwiększenia), w tym zwiększenie wydatków w § 
4210 o 9.888 zł z przeznaczeniem na zakup licencji i 
programów komputerowych w związku z 
przystąpieniem Starostwa do programu „Olecka 
Platforma Cyfrowa”; 

- zwiększenia wydatków o 2.500 zł w rozdziale 75411 
§ 4210 Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej w Olecku, tj. o kwotę wynikającą z 
porozumienia zawartego z Gminą Świętajno. 

 
Ponadto na wniosek PZD w Olecku dokonano zmian w 

rozdziale 60014 polegających na zmniejszeniu 
wynagrodzeń i pochodnych (w związku ze zmianami 
organizacyjnymi w jednostce) o kwotę 24.950 zł i 
zwiększeniu o tę kwotę wydatków na bieŜące utrzymanie 
dróg (§ 4300); 
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Planowane wydatki budŜetu powiatu na rok 2004 
wynoszą 22.743.666 zł i obejmują: 

- wydatki bieŜące w wysokości 21.783.617 zł, w tym: 
  a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 

13.532.837 zł, 
  b) dotacje - 851.644 zł; 
  c) wydatki na obsługę długu powiatu - 609.000 zł, 

- wydatki majątkowe - 960.049 zł. 
 
 
 
 
 

Ponadto zmienia się (w stosunku do projektu budŜetu) 
plany przychodów i wydatków środków specjalnych: 
  a) przychody wynoszą 250.670 zł, 
  b) wydatki wynoszą 282.666 zł. 
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1. Porozumienia z Gminą Olecko (po stronie 
dochodów powiatu) obejmują: 
 

- dofinansowanie przez Gminę zakończenia remontu 
chodnika przy ul. Kościuszki (od ul. Słowackiego do 
Targowej) w kwocie 30.000 zł (tj. 50 % 
przewidywanych kosztów); 

- dofinansowanie przez Gminę remontu chodników 
przy ul. Słowiańskiej w kwocie 25.000 zł (tj. 50 % 
przewidywanych kosztów); 

-  dofinansowanie przez Gminę modernizacji drogi 
powiatowej Nr 40457 Zajdy-Zabielno-Dudki w kwocie 
37.500 zł. Zadanie będzie realizowane przy 
współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych (łączne nakłady - 150.000 zł, udział gminy 
37.500 zł, udział powiatu 37.500 zł). 

 
2. Porozumienia z Gminą Olecko (po stronie wydatków 

powiatu) obejmują: 
 

- wydatki na sprzątanie ulic powiatowych przez Gminę 
(zadanie powierzone) - 45.000 zł; 

- wydatki na prowadzenie biblioteki miejsko-
powiatowej (zadanie powierzone) - 33.000 zł. 

 
3. Porozumienia z Gminą Kowale Oleckie (po stronie 

dochodów powiatu) obejmują: 
 

- dofinansowanie przez Gminę modernizacji drogi 
powiatowej Nr 441 Chełchy-Szeszki w łącznej 
kwocie 92.500 zł (50.000 zł z tytułu realizacji 
porozumienia zawartego w roku 2003 na l etap 
modernizacji oraz 42.500 zł na II etap realizowany w 
roku 2004). Zadanie jest realizowane przy 
współfinansowaniu 50% nakładów z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 

- współfinansowanie przez Gminę wydania folderu 
promującego Powiat Olecki i gminy wchodzące w 
jego skład – 2700 zł; 

- dofinansowanie przez Gminę budowy drogi Nr 40410 
Boćwinka-Czerwony Dwór-Cichy-Duły w kwocie 
10.000 zł Zadanie będzie realizowane przy udziale 
środków z programu SAPARD. Wielkość nakładów 
na realizację tego zadania wynosi 359.379 zł, z tego 
ze środków SAPARD 179.690 zł, z budŜetu powiatu 
154.689 zł, z Gminy Kowale Oleckie - 10.000 zł i 
Gminy Świętajno - 15.000 zł. 

 
4. Porozumienia z Gminą Świętajno (po stronie 

dochodów powiatu) obejmują dofinansowanie drogi 
Boćwinka-Czerwony Dwór-Cichy-Duły w kwocie 15.000 zł 
(omówiono wyŜej), natomiast po stronie wydatków - 

realizację przez Gminę zadań powiatu z zakresu prawa 
wodnego (zadanie powierzone) - 5.000 zł; 
 

- współfinansowanie przez Gminę wydania folderu 
promującego Powiat Olecki i gminy wchodzące w 
jego skład – 2700 zł; 

- dofinansowanie przez gminę realizacji zadań z 
zakresu bezpieczeństwa publicznego 
zapobiegających zagroŜeniom ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpoŜarowej oraz likwidujących skutki 
powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze 
Gminy Świętajno w kwocie 2.500 zł; 

- prowadzenie schroniska młodzieŜowego w 
Mazurach w kwocie 1.500 zł. 

 
5. Porozumienia z Gminą Wieliczki (po stronie 

dochodów powiatu) obejmują: 
 

- współfinansowanie przez Gminę remontów 
bieŜących na drogach powiatowych w kwocie 50.000 
zł; 

- dofinansowanie przez gminę realizacji zadań z 
zakresu bezpieczeństwa publicznego 
zapobiegających zagroŜeniom ochrony środowiska, 
ochrony przeciwpoŜarowej oraz likwidujących skutki 
powstałych naruszeń w tym zakresie na obszarze 
Gminy Wieliczki w kwocie 15.000 zł; 

- współfinansowanie przez Gminę wydania folderu 
promującego Powiat Olecki i gminy wchodzące w 
jego skład - 2700 zł. Po stronie wydatków 
porozumienia z Gminą Wieliczki obejmują realizację 
zadań powiatu z zakresu prawa wodnego (zadanie 
powierzone) - 5.000 zł. 

 
6. Porozumienia z Powiatem Ełk (po stronie wydatków 

powiatu) obejmują: 
 

- dofinansowanie przez powiat placówek 
dokształcania i doskonalenia nauczycieli (zadanie 
powierzone) na kwotę 12.000 zł; 

- dofinansowanie przez powiat zespołu ds. orzekania 
o stopniu niepełnosprawności (zadanie powierzone) 
na kwotę 24.000 zł (do wysokości przyznanej 
dotacji). 

 
7. Porozumienie z Województwem Warmińsko-

Mazurskim (po stronie wydatków) obejmuje: 
 

- dofinansowanie, w ramach pomocy finansowej, 
utworzenia i funkcjonowania Biura Regionalnego 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 
kwocie 12.000 zł. 
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1683 

ZARZĄDZENIE Nr 8/04 

Wójta Gminy Wydminy 

z dnia 15 marca 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy 2003. 

 

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 roku) oraz art. 13 
pkt 5 ustawy z dnia 7 października  1992 roku o 
regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 55, poz. 
577 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) i art. 61 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi 
zmianami ) Wójt Gminy postanawia:  

 
§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budŜetu gminy 

stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia według 
którego: 

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi
 9.647.681 zł. 

Wykonanie dochodów wynosi 9.154.358 zł. 

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi
 9.297.681 zł. 

Wykonanie wydatków wynosi 8.894.283 zł. 
 
§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w 

terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia; 
1) Radzie Gminy. 
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 

 
§ 3. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem podlega 

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wójt Gminy Wydminy 
Tomasz Pieluchowski 
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Informacja z wykonania bud Ŝetu gminy za rok 2003. 
Dane ogólne. 

 
BudŜet Gminy na dzień 31.12.2003 roku po stronie dochodów zamyka się kwotą 9.647.681 zł razem z zadaniami z zakresu 
zadań zleconych i powierzonych. W stosunku do budŜetu uchwalonego uchwałą Rady Gminy Nr V/34/03 z dnia 8 lutego 2003 
roku, który wynosił 9.845.659 zł plan zmniejszył się o kwotę 197.978 zł co stanowi 2,05%. Po stronie dochodów zmniejszenie 
nastąpiło z tytułu zmian wprowadzonych uchwałami Rady Gminy Wydminy: 
 

- Nr VIII/56/03 z dnia 17 czerwca 2003 roku wzrost na kwotę  76.856 zł, 
- Nr IX/63/03 z dnia 18 września 2003 roku wzrost na kwotę  14.490 zł, 
- Nr X/67/03 z dnia 30 października 2003 roku wzrost na kwotę  54.000 zł, 

i zmniejszenie na kwotę  226.000 zł, 
- Nr XI/78/03 z dnia 12 grudnia 2003 roku wzrost na kwotę  156.815 zł, 

i zmniejszenie na kwotę  319.245 zł, 
oraz  Zarządzeniami Wójta Gminy Wydminy: 

- Nr 15/03 z dnia 28 marca 2003 roku, które zwiększyło plan o kwotę 14.044 zł, 
i zmniejszyło plan o kwotę  36.509 zł, 

- Nr 32/03 z dnia 30 czerwca 2003 roku, które zwiększyło plan o kwotę 9.026 zł, 
      i zmniejszyło plan o kwotę  95 zł, 
- Nr 46/03 z dnia 30 września 2003 roku, które zwiększyło plan o kwotę 56.640 zł, 
- Nr 70/03 z dnia 31 grudnia 2003 roku, które zwiększyło plan o kwotę 2.000 zł. 

 
Zwiększenia planu: 

 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo         21.300 zł, 
Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami       20.700 zł, 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa 18.603 zł, 

- wybory do rad gmin      200 zł, 
- referenda ogólnokrajowe      18.403 zł, 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych osób nieposiadających osobowości prawnej 100.000 zł, 
- podatek rolny       100.000 zł, 

Dz. 758 RóŜne rozliczenia          1.401 zł, 
- subwencja oświatowa      1.401 zł, 

Dz. 801 Oświata i wychowanie         15.102 zł, 
- sfinansowanie wyprawki szkolnej     5.814 zł, 
- dowoŜenie uczniów      4.480 zł, 
- sfinansowanie odpisu na z. f. ś. socj.    4.652 zł, 
- sfinansowanie kosztów egzaminacyjnych     156 zł, 

Dz. 853 Opieka społeczna          166.115 zł, 
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne     4.478 zł, 
- doŜywianie uczniów      84.784 zł, 
- składki zdrowotne      8.839 zł, 
- sfinansowanie wyprawki szkolnej     5.315 zł, 
- zasiłki i pomoc w naturze      50.121 zł, 
- ośrodki pomocy społecznej     2.000 zł, 
- usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych    10.578 zł, 

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza        8.650 zł, 
- pomoc materialna dla uczniów     8.650 zł, 

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska      32.000 zł, 
RAZEM ZWIĘKSZENIA        383.871 zł. 

 
Zmniejszenia planu:  

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo         136.000 zł, 
- infrastruktura wodociągowa i sanitarna    130.000 zł, 
- wpływy z innych opłat      6.000 zł, 

Dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami        109.177 zł, 
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych   109.177 zł, 

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych  jednostek     175.163 zł, 
- podatek leśny       18.000 zł, 
- podatek od nieruchomości      142.000 zł, 
- podatek dochodowy od osób fizycznych    15.163 zł, 

Dz. 758 RóŜne rozliczenia          54.809 zł, 
- subwencja oświatowa      24.124 zł, 
- subwencja podstawowa      685 zł, 
- róŜne rozliczenia       30.000 zł, 

Dz. 853 Opieka społeczna          106.700 zł, 
- zasiłki i pomoc w naturze      91.302 zł, 
- sfinansowanie wyprawki szkolnej     95 zł, 
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne     15.303 zł, 

RAZEM ZMNIEJSZENIA        581.849 zł. 
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Po stronie wydatków budŜet zamyka się kwotą 9.297.681 zł razem z zadaniami z zakresu zadań zleconych i 

powierzonych. W stosunku do budŜetu uchwalonego, który wynosił 9.495.659 zł zmniejszył się plan o kwotę 197.978 zł co 
stanowi 2,13%. 

W roku 2003 budŜet był niezrównowaŜony. Plan dochodów był większy od planu wydatków o kwotę 350.000 zł. RóŜnicę 
planowano przeznaczyć na spłaty kredytów. W roku 2003 wydatkowano 50.000 zł na spłatę ostatniej raty kredytu 
zaciągniętego BGś Ełk oraz 193.000 zł na spłatę kredytu zaciągniętego w PBK GiŜycko. 

 
Po wprowadzonych zmianach Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zostały zmienione następujące wydatki: 

 
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo     - 135.000 zł, 
Dz. 600 Transport i łączność     + 54.099 zł, 
Dz. 750 Administracja publiczna    - 115.599 zł, 
Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli  + 18.603 zł, 
Dz. 757 Obsługa długu publicznego    - 111.000 zł, 
Dz. 758 RóŜne rozliczenia     - 40.000 zł, 
Dz. 801 Oświata i wychowanie     + 76.458 zł, 
Dz. 851 Ochrona zdrowia     - 10.000 zł, 
Dz. 853 Opieka społeczna     + 42.415 zł, 
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza   - 1.269 zł, 
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  + 23.315 zł, 

RAZEM ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW   - 197.978 zł. 
 

Dochody bud Ŝetowe. 
Realizację dochodów przedstawia załącznik Nr 1. W roku 2003 dochody zostały zrealizowane w wysokości 9.154.358 zł tj. 

94,89%.  
W skład dochodów wchodzą: 
I.  Podatki i opłaty w całości zasilające budŜet gminy: 

- rolny, 
- leśny, 
- od nieruchomości, 
- od posiadania psów, 
- od środków transportowych, 
- od spadków i darowizn, 
- od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconych w formie karty podatkowej, 
- opłata skarbowa, 
- opłata targowa, 
- opłata miejscowa, 
- opłata administracyjna. 

 
II. Udziały w podatkach; 

- od osób fizycznych, 
- od osób prawnych. 

 
III. Dochody z mienia gminy; 

- z majątku (sprzedaŜ, najem, dzierŜawa), 
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, 
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych naleŜności, 
- inne dochody naleŜne z mocy prawa. 

 
IV. Dotacje i subwencje; 
Dotacje: 

- celowe z budŜetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom oraz inne zadania zlecone 
ustawami, 

- celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy, 
- z funduszy celowych. 

Subwencje: 
Ogólna składa się z części: 

- podstawowej, 
- oświatowej, 
- rekompensującej. 

 
Dochody własne gminy. 
NajpowaŜniejszym źródłem zaspokajania potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury komunalnej, oświaty, opieki 

społecznej, administracji są dochody z podatków i opłat lokalnych: 
- 031 podatek od nieruchomości, 
- 032 podatek rolny, 
- 033 podatek leśny, 
- 033 podatek od środków transportowych, 
- 035 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 
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- 036 podatek od spadków i darowizn, 
- 037 podatek od posiadania psów, 
- 042 opłata skarbowa, 
- 043 wpływy z opłaty targowej, 
- 044 wpływy z opłaty miejscowej, 
- 045 wpływy z opłaty administracyjnej, 
- 050 podatek od czynności cywilno-prawnych, 
- 056 naleŜności zahipotekowane, 
których plan za rok 2003 wynosił 1.862.224 zł a wykonanie 1.655.458 zł co stanowi 88,90%. 

 
Analizując realizację poszczególnych podatków naleŜy stwierdzić, Ŝe nie była ona zadowalająca na co ma wpływ sytuacja 

ekonomiczna. Podatek od nieruchomości od osób prawnych - plan 581.000 zł, wykonanie 540.414 zł tj.93,01%. Zaległości w 
tym podatku wynoszą 191.413 zł. Podatek rolny od osób prawnych - plan wyniósł 130.000 zł a wykonanie 119.999 zł 
tj.92,31%. Zaległości w tym podatku wynoszą 10.113 zł. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych - plan 480.000 zł, 
wykonanie 344.539 zł tj. 71,78%. Zaległości w tym podatku wynoszą 196.958 zł. Podatek rolny od osób fizycznych - plan 
460.000 zł, wykonanie 469.827 zł tj.102,14%. W tym podatku równieŜ wystąpiły zaległości w kwocie 95.606 zł. 

Podatek leśny od osób prawnych zrealizowany został w 99,95%, plan wynosił 52.000 zł, wykonanie 51.976 zł, zaś od 
osób fizycznych w 163,40%, plan wynosił 1.224 zł, wykonanie 2.000 zł. Zaległości w kwocie 140 zł wystąpiły w podatku 
leśnym jedynie od osób fizycznych. Podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych- plan wynosił 47.000 
zł, wykonanie 41.674 zł tj. 88,67%. Zaległości w tym podatku wynoszą 9.464 zł, natomiast kwota 3.950 zł została rozłoŜona 
na raty. W stosunku do osób zalegających jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. ZadłuŜenia wielu dłuŜników zostały 
zabezpieczone hipotecznie. Na koniec 2003 roku wynoszą one 254.578 zł i w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o kwotę 
5.498 zł. Wpływy z hipotek w 2003 roku wyniosły 5.099 zł. Podatki i opłaty lokalne tj. podatek od posiadania psów, opłata 
targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna na plan 46.000 zł  wykonano 30.727 zł tj. 66,80%. 

 
Wpływy z podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe do których naleŜą: 
- podatek od spadków i darowizn, 
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, 
- podatek od czynności cywilno-prawnych, 
- opłata skarbowa 

na plan 90.000 zł wykonano 79.378 zł tj. 88,20%. Wystąpiły tu równieŜ zaległości w kwocie 13.911 zł. Na realizację tej grupy 
podatków i opłat nie mamy wpływu i są one trudne do wyszacowania, poniewaŜ nie posiadają bazy wymiarowej. 

 
Udziały w podatkach. 
Drugim powaŜnym źródłem zasilenia budŜetu gminy poza wyŜej wymienionymi podatkami i opłatami są udziały w podatku 

dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które na plan 535.995 zł zostały wykonane w wysokości 499.971 zł tj. 93,28%. 
Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalony jest przez Ministerstwo Finansów, który w roku 2003 
wynosił 526.995 zł a wykonanie 489.528 zł, nie wykonana kwota to 37.467 zł. 

 
Dochody z maj ątku gminy. 
W grupie dochodów własnych, dochody te stanowią powaŜne zasilenie budŜetu. Są to dochody ze sprzedaŜy majątku 

gminy, najmu i dzierŜawy, wieczystego uŜytkowania gruntów, odsetki od ratalnej sprzedaŜy oraz zwroty za szacunki i wyceny. 
Na plan 598.323 zł wykonano 475.130 zł tj. 79,41%. W dziale tym wystąpiły równieŜ zaległości w kwocie 4.576 zł. Nie 
wykonanie dochodów w tym dziale dotyczy głównie dochodów ze sprzedaŜy majątku gminy, plan 490.823 zł, wykonanie 
369.623 zł tj. 75,31%. 
 

Dotacje na zadania własne gminy i środki pozabud Ŝetowe. 
Następną grupą dochodów są dotacje na dofinansowanie zadań własnych i środki pozabudŜetowe. Na plan 261.300 zł 

wykonano 217.586 zł tj. 83,27%.  
Są to: 

- dotacje na dodatki mieszkaniowe   106.286 zł, 
- dotacje na fundusz socjalny nauczycieli i emerytów 23.815 zł, 
- dotacje na pomoc materialną dla uczniów  8.650 zł, 
- dotacje na doŜywianie uczniów   78.835 zł. 

 
Dotacje na zadania zlecone, powierzone i porozumien ia. 
Dotacje na ten cel wynoszą 1.020.444 zł a wykonanie 1.014.701 zł tj. 99,44%. 
W tych dotacjach znajdują się: 

- dotacje na administrację państwową    53.225 zł, 
- dotacje na urzędy naczelnych organów władzy i kontroli  1.250 zł, 
- dotacje na wybory do rad     200 zł, 
- dotacje na referendum ogólnokrajowe    18.403 zł, 
- dotacje na stypendia      5.814 zł, 
- dotacje na składki zdrowotne     25.172 zł, 
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze    627.719 zł, 
- dotacje na zasiłki  rodzinne i pielęgnacyjne   77.325 zł, 
- dotacje na utrzymanie GOPS     94.590 zł, 
- dotacje na oprogramowanie POMOST    2.000 zł, 
- dotacje na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych  10.578 zł, 
- dotacje na wyprawki szkolne     5.130 zł, 
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- dotacje na energię i konserwację oświetlenia   79.000 zł, 
- dotacje celowe na umowy i porozumienia   14.295 zł. 

 
Inne dotacje. 
Środki znajdujące się w tej grupie to środki pozyskane z Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem na: 

- dowoŜenie uczniów do szkół  4.480 zł, 
- doŜywianie uczniów   5.949 zł. 

 
Subwencje i ró Ŝne rozliczenia. 
Ostatnią grupą dochodów są dochody z subwencji ustalone przez Ministerstwo Finansów. W roku 2003 na zadania 

oświatowe przyznano 4.168.639 zł, wykonanie w 100% (w 2002 roku 3.964.614 zł wzrost o 204.025 zł), część podstawowa 
subwencji ogólnej - plan i wykonanie 475.622 zł (w 2002 roku 784.513 zł, spadek o 308.891 zł), część rekompensująca 
subwencji ogólnej (ulgi ustawowe i subwencja drogowa) 473.774 zł (w 2002 roku 497.786 zł, spadek o 24.012 zł). 
 

Wydatki bud Ŝetowe. 
Od realizacji dochodów zaleŜała realizacja wydatków, których realizację przedstawia załącznik Nr 2 i 3 sprawozdania. 

Plan wydatków na rok 2003 po zmianach wymienionych na wstępie wynosi 9.297.681 zł a wykonanie 8.894.283 zł. Plan ten 
został wykonany w 95,66%. Na kwotę tę składają się wydatki z prawidłowym funkcjonowaniem gminy, między innymi: 

- utrzymanie dróg gminnych, 
- administracja, 
- jednostki OSP, 
- utrzymanie szkół, 
- opieka społeczna, 
- utrzymanie zieleni i ulic, 
- oświetlenie ulic, 
- instytucje kultury, 
- realizacja inwestycji. 

 
Rolnictwo. 
W dziale tym - plan 145.200 zł, wydatkowano 142.212 zł z tego na: 

- wodociąg w Szczepankach    122.679 zł, 
- zakupy inwestycyjne do hydrofornii w Szczepankach  6.000 zł, 
- składki na Izby Rolnicze    12.683 zł, 
- pozostałe wydatki     850 zł. 

 
Transport i ł ączno ść. 
Na utrzymanie dróg gminnych, dopłata do wynagrodzeń osobowych, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, 

odpis zfśsocj.- plan 255.173 zł wydatkowano 243.553 zł. Na bieŜące remonty dróg gminnych (odśnieŜanie, transport Ŝwiru, 
profilowanie, równanie) wydatkowano 189.711 zł. Kwota 53.842 zł to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników z 
Agencji Nieruchomości Rolnej oraz zakupy ubrań roboczych, wody i sprzętu. 
 

Gospodarka mieszkaniowa. 
Dział ten obejmuje wydatki związane z wycenami i podziałami działek przeznaczonych do sprzedaŜy oraz sporządzanie 

dokumentacji. Plan 48.000 zł, wydatki 47.950 zł tj. 99,90%. 
 

Administracja publiczna. 
Wydatki na administrację łącznie z zadaniami zleconymi i powierzonymi - plan wynosił 1.195.371 zł, wydatki 1.157.572 zł 

tj. 96,84%. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu -plan  1.077.144 zł, wykonanie 1.042.737 zł tj. 96,81% w tym płace i 
pochodne 815.973 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 226.764 zł to: zakup materiałów biurowych, opłaty za rozmowy 
telefoniczne, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata za energię elektryczną, środki czystości, delegacje i ryczałty pracowników, 
szkolenia, opłaty za aktualizację programów komputerowych, zakup opału, wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup 
komputerów i programów, odpis na zfśsocj. oraz inne. Na Radę Gminy plan wyniósł 49.000 zł, wydatki 48.016 zł tj. 97,99%. 
Wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP- plan 43.712 zł , wydatkowano 43.347 zł tj. 99,16%. Na wypłatę prowizji na 
inkaso podatków i opłat plan wyniósł 20.500 zł, wydatki 19.609 zł co stanowi 95,65%. Pozostałe wydatki - plan 5.015 zł, 
wydatki 3.863 zł tj. 77,03%. W dziale tym wystąpiły nie wymagalne zobowiązania w kwocie 4.935 zł z tytułu usług i zakupu 
materiałów biurowych. 
 

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli. 
W dziale tym plan wyniósł 19.853 zł, wydatki 19.853 zł  tj. 100%. Na realizację spisu wyborców plan i wykonanie wyniósł 

1.250 zł. W rozdziale wybory do rad gmin plan i wykonanie wyniosło 200 zł. RównieŜ w rozdziale referenda ogólnokrajowe 
plan w wysokości 18.403 zł został wykonany w 100%. 
 

Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona przeciwpo Ŝarowa. 
Na jednostki OSP, których plan wynosił 47.000 zł wydatkowano 39.505 zł tj. 84,05%. Na wypłatę ekwiwalentu za udział 

straŜaków w ratownictwie wydano 15.574 zł, pozostałe wydatki w kwocie 23.931 zł to zakup paliwa, części zamiennych, 
opłata za energię oraz ubezpieczenie straŜaków i wozów straŜackich. 
 

Obsługa długu publicznego. 
Na spłatę odsetek od kredytów i poŜyczek plan wyniósł 80.000 zł, wydatki 78.154 zł tj. 97,69%. 
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RóŜne rozliczenia. 
W róŜnych rozliczeniach finansowych plan wynosił 21.000 zł, wydatkowano 19.449 zł tj.92,61%. 

 
Oświata i wychowanie. 
NajpowaŜniejszymi wydatkami w budŜecie gminy są wydatki na oświatę, plan 5.217.189 zł, wydatki 4.965.465 zł tj. 

95,18%. Wydatki te stanowią 56,11% ogółu budŜetu. Subwencja oświatowa przyznana na rok 2003 wynosi 4.168.639 zł, 
dotacje na zadania zlecone 5.814 zł, dofinansowanie zadań własnych 23.815 zł, dotacje celowe na podstawie porozumień 
4.480 zł i pomoc materialna dla uczniów 8.650 zł. 

Ze środków własnych sfinansowano: 
- dowoŜenie uczniów do szkół   286.133 zł, 
- przedszkola przy szkołach   204.455 zł, 
- wydatki na inwestycje   310.000 zł, 
- pozostała kwota to dofinansowanie do subwencji. 

 
Na płace i pochodne dla nauczycieli i obsługi wydatkowano kwotę 3.619.004 zł, na obsługę finansową szkół 128.970 zł, 

stypendia dla uczniów 4.092 zł, odpisy na z fśsocj. 167.679 zł. 
Szczegółowe wykonanie wydatków oświaty przedstawia załącznik Nr 3 do sprawozdania. Na dzień 31 grudnia 2003 roku 

wystąpiły zobowiązania w kwocie 196.857 zł z tego: 
- podatek dochodowy za grudzień 14.340 zł  płatny do 20.01.2004 roku; 
- składki ZUS za grudzień 106.504 zł płatne do 5.01.2004 roku; 
- zobowiązania wobec dostawców 76.013 zł. 

 
Ochrona zdrowia. 
W roku 2003 na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wynosił 60.000 zł, wydatki 50.239 zł co stanowi 83,73%. 

 
Opieka społeczna. 
Opieka społeczna, tak jak w latach poprzednich, finansowana jest ze środków budŜetu i własnych. Ze środków własnych 

plan 602.032 zł, wydatkowano 584.589 zł: 
- zasiłki i pomoc w naturze   8.000 zł, 
- dofinansowanie GOPS   71.319 zł, 
- usługi opiekuńcze    43.508 zł, 
- dodatki mieszkaniowe   332.009 zł, 
- doŜywianie dzieci w szkołach   129.753 zł. 

 
Na zadania z budŜetu państwa wydatkowano kwotę 840.514 zł: 

- zasiłki i pomoc w naturze   578.997 zł, 
- składki na ubezpieczenia społeczne  48.722 zł, 
- składki na ubezpieczenia zdrowotne  25.172 zł, 
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne  77.325 zł, 
- ośrodek pomocy społecznej   94.590 zł, 
- usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych  10.578 zł, 
- wyprawki szkolne    5.130 zł. 

 
Wydatki na opiekę społeczną ogółem wynoszą 1.425.103 zł i stanowią 16,02% ogółu wydatków. 

 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. 
W dziale tym plan wynosi 355.606 zł, zaś wydatki 310.627 zł tj.87,35%. Kwotę tą przeznaczono na: 

- oczyszczanie miast i wsi   57.273 zł, 
- utrzymanie zieleni    7.814 zł, 
- oświetlenie ulic    128.794 zł, 
- konserwacja oświetlenia   33.432 zł, 
- dotacja dla ZGKiM    26.700 zł, 
- pozostałe wydatki    56.614 zł. 

W dziale tym wystąpiły zobowiązania z tytułu usług w kwocie 35.462 zł, w tym wymagalne w kwocie 10.179 zł. Kwota ta 
stanowi zobowiązanie z tytułu dostaw energii elektrycznej, między innymi dostaw energii na oświetlenie dróg publicznych, dla 
których gmina nie jest zarządcą. 
 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
Dział ten, którego plan wynosił 379.000 zł wykonano 368.708 zł tj. 97,28% w tym: 

- dotacje dla GOK   224.900 zł, 
- dotacje dla GBP   141.000 zł, 
- wydatki na świetlice   2.808 zł. 

 
Kultura fizyczna i sport. 
Na sfinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydatkowano 25.893 zł. 

 
W roku 2003 na wydatki i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 483.720 zł wydatkowano 447.239 zł co stanowi 5,44% 

ogółu wydatków. Wydatki poniesione na inwestycje pokryte zostały ze środków własnych gminy. 
Są to: 

- wodociąg Szczepanki   122.679 zł, 
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- zakupy inwestycyjne - hydrofornia Orłowo 6.000 zł, 
- zakupy inwestycyjne - Urząd Gminy  8.560 zł, 
- adaptacja budynku GOK na gimnazjum 310.000 zł. 

W roku 2003 budŜet gminy nie był zrównowaŜony, planowane dochody były wyŜsze, co omówiono w dziale ogólnym. 
NadwyŜka za rok 2003 według sprawozdań o dochodach i wydatkach wynosi 188.998 zł, z czego został spłacony kredyt w 
BGś Ełk w wysokości 50.000 zł i kredyt w PBK GiŜycko w wysokości 193.000 zł, róŜnicę w wysokości 54.002 zł pokryto 
wolnymi środkami z roku 2002. 

Na dzień 31 grudnia 2003 roku zadłuŜenie gminy wynosi 1.647.435 zł plus odsetki około 500.000 zł. Są to zadłuŜenia 
długoterminowe z tytułu zaciągniętego kredytu w latach 1998-2000 w PBK GiŜycko w wysokości 614.828 USD płatny w 19 
półrocznych ratach, w roku 2000 spłacono 2.828 USD, w roku 2001 spłacono 51.000 USD, w roku 2002 spłacono 70.120 
USD, w roku 2003 spłacono 50.448,19 USD, pozostaje do spłaty 440.431,81 USD co stanowi kwotę 1.647.435 zł według 
kursu dolara na 31.12.2003 r. 

W roku 2003 została spłacona ostatnia rata kredytu w wysokości 50.000 zł zaciągniętego w BGś Ełk na rozbudowę SP w 
Gawlikach Wielkich. 

Na dzień 31 grudnia 2003 roku wystąpiły wymagalne zobowiązania w kwocie 48.138 zł. Zobowiązania te dotyczą dostaw 
towarów i usług w tym kwota 37.959 zł dotyczy sektora finansów publicznych. 

Wymagalne zobowiązania wystąpiły: 
- Urząd Gminy   10.179 zł, 
- ZGKiM   37.959 zł. 

W związku z przedstawioną sytuacją i rozliczeniem niedoboru budŜetowego oraz zadłuŜenia gminy na 31.12.2003 r. 
pozostają wolne środki w wysokości 71.077 zł. 

Na podstawie powyŜszych danych moŜna wyciągnąć wniosek ogólny, Ŝe moŜliwości inwestycyjne gminy są w znacznym 
stopniu limitowane zadłuŜeniem wynikającym z zaciągniętych kredytów w latach 1998-2000. Realizacja tak dochodów jak i 
wydatków gminy w roku 2003 była planowa. 

Aktywniejszy budŜet roku 2003 w stosunku do roku poprzedzającego i jego pełna realizacja pozwala sądzić, Ŝe 
systematycznie zmniejszające się zadłuŜenie gminy , w roku bieŜącym pozwoli na zrealizowanie zadań statutowych gminy jak 
równieŜ ambitnych zadań inwestycyjnych. DuŜą wagę przywiązuje się równieŜ do pozyskiwania środków zewnętrznych i to 
nie tylko akcesyjnych, ale takŜe poprzez porozumienia lokalne (np. z Zarządem Dróg Wojewódzkich czy sąsiednimi gminami. 
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Rozliczenie kosztów i przychodów GBP w Wydminach  
na dzień 31.12 2003. 

Przychody. 
Stan funduszu na początek roku  8582, 10 
Dotacje z budŜetu   141000 
Pozostałe przychody (odsetki bankowe) 22,80 
RAZEM     149604,90 
 
ROZCHODY    PLAN   WYKONANIE 
I. ZuŜycie materiałów i energii  15020   14984.99 
 
1. ZuŜycie opału    2500   2499.71 
2. ZuŜycie materiałów pozostałych  5900   5880,49 
3. ZuŜycie-plenum, czasopism  2320   2312.88 
4. ZuŜycie – księgozbiór   4170   4166.18 
5. ZuŜycie energii    130   125.73 
 
II. Usługi obce    5010   4929.65 
1. Usługi transportowe   110   109.80 
2. Usługi pocztowe   190   184.70 
3.Usługi telekomunikacyjne  1250   1203.59 
4. Prowizja bankowa   900   880.14 
5. Usługi pozostałe   2560   2551.42 
 
III. Wynagrodzenia   99000   98948.96 
1. Wynagrodzenia osobowe  97930   97878.96 
2. Wynagrodzenia bezosobowe  1070   1070 
 
IV. Świadczenia na rzecz pracowników 23650   23497.68 
1. Składki z tyt. ubezpieczeń społ.  17530   17519.79 
2. Składki na fundusz pracy  2500   2482.75 
3. Odpis na ZFŚS   3620   3495.14 
 
V. Pozostałe koszty   320   319.42 
1. Koszty podróŜy słuŜbowych  320   319.42 
RAZEM     143000   142680.70 
 

Stan funduszu na dzień 31.12.2003 6924.20 
w tym: 

- środki pienięŜne  +  376.41 
- środki trwałe  +  4514.00  
- materiały   +  2665.79 
- umorzone środki trwałe -  632.00 

 
Informacja o pracy bibliotek publicznych w Gminie W ydminy w 2003 r. 

 
I.  Podstawowe dane liczbowe. 
1. Gminna Biblioteka Publiczna  2002 r.  2003 r. 

 
- zatrudnienie     2 etaty  2 etaty 
- zakupy ksiąŜek    193 wol.  117 wol. 
- otrzymane dary    63 wol.  61 wol. 
- ubytki (zniszczone, zagubione przez czyt.) 284 wol.  137 wol. 
- stan księgozbioru    14919 wol. 14960 wol. 
- wydatki na zakup ksiąŜek    892 zł  2337 zł 
- czytelnicy zarejestrowani   735  747 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na zewnątrz  13185  13695 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na miejscu  149  227 
- wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz  1278  1317 
- wypoŜyczenia czasopism na miejscu  571  489 
- prenumerata czasopism   15 tyt.  16 tyt. 
- wydatki na prenumeratę   1084.00 zł. 861.00 zł 

 
2. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Talkach 2002 r.  2 003 r. 

- zatrudnienie     ¾ etatu  ¾ etatu 
- zakup ksiąŜek    15 wol.  31 wol. 
- otrzymane dary    7 wol.  18 wol.  
- ubytki     -  10 wol. 
- stan księgozbioru    6757 wol. 6796 wol. 
- wydatki na zakup ksiąŜek   244.00 zł. 290.00 zł 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 133   Poz.   
 

- 7164 - 

- czytelnicy zarejestrowani   119  112 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na zewnątrz  1901 wol. 2522 wol. 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na miejscu  61 wol.  106 wol. 
- wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz  127  169 
- wypoŜyczenia czasopism na miejscu  137  192 
- prenumerata czasopism   5 tytułów  5 tytułów 
- wydatki na prenumeratę   237.00 zł 244.00 zł 

 
3. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Zelkach 2002 r.  2 003 r. 

- zatrudnienie     3/4 etatu  3/4 etatu 
- zakup ksiąŜek     67 wol.  35 wol. 
- otrzymane dary    8 wol.  9 wol. 
- ubytki     8 wol.  96 wol. 
- stan księgozbioru    6627 wol. 6575 wol. 
- wydatki na zakup ksiąŜek   686.00 zł. 561 00 zł 
- czytelnicy zarejestrowani   132  136 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na zewnątrz  2239 wol. 2212 wol. 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na miejscu  51 wol.  63 wol. 
- wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz  244  336 
- wypoŜyczenia czasopism na miejscu  61  60 
- prenumerata czasopism   8 tytułów 8 tytułów 
- wydatki na prenumeratę   293.00 zł. 319.00 zł. 

 
4. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Orłowie 2002 r.  2 003 r. 

- zatrudnienie     ½ etatu  ½ etatu 
- zakup ksiąŜek    7 wol.  16 wol. 
- ubytki     -  - 
- stan księgozbioru    1615 wol. 1638 wol. 
- wydatki na zakup ksiąŜek   194.00 zł. 99.00 zł. 
- czytelnicy zarejestrowani    79  72 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na zewnątrz  1062  875 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na miejscu  61 wol.  56 wol. 
- wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz  127  134 
- wypoŜyczenia czasopism na miejscu  422  212 
- prenumerata czasopism   6 tytułów  5 tytułów 
- wydatki na prenumeratę   142.00 zł. 238.00 zł. 

 
5. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Gawlikach Wielkich    2002 r.   2003 r. 

- zatrudnienie      1/2 etatu  1/2 etatu 
- zakup ksiąŜek     25 wol.   42 wol. 
- otrzymane dary      38 wol.  32 wol. 
- ubytki      40 wol.  6 wol. 
- stan księgozbioru      6230 wol. 6298 wol. 
- wydatki na zakup ksiąŜek    479.00 zł. 575.00 zł 
- czytelnicy zarejestrowani     240  231 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na zewnątrz   2759 wol. 3255 wol. 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na miejscu   108 wol.  165 wol. 
- wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz   362  334 
- wypoŜyczenia czasopism na miejscu   2175  1127 
- prenumerata czasopism    6 tytułów 6 tytułów 
- wydatki na prenumeratę    269.00 zł. 335.00 zł. 

 
6. Biblioteka Publiczno-Szkolna w Siedliskach  2002 r .  2003 r. 

- zatrudnienie      1/3 etatu  1/3 etatu 
- zakup ksiąŜek     29 wol.  30 wol. 
- ubytki      102 wol.  248 wol. 
- otrzymane dary     -  7 wól. 
- stan księgozbioru     6987 wol. 6778 wol. 
- wydatki na zakup ksiąŜek     430.00 zł. 339.00 zł. 
- czytelnicy zarejestrowani    96  93 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na zewnątrz   2334 wol. 2240 wol. 
- wypoŜyczenia ksiąŜek na miejscu   29 wol.  167 wol. 
- wypoŜyczenia czasopism na zewnątrz   433  520 
- wypoŜyczenia czasopism na miejscu   166  188 
- prenumerata czasopism    8 tytułów  6 tytułów 
- wydatki na prenumeratę    427.00 zł 297.00 zł. 

 
II. NajwaŜniejsze formy popularyzacji czytelnictwa zrealizowa ne w 2003 roku.  

- lekcje biblioteczne   35  z udziałem 319 uczniów 
- spotkanie z pisarką   2 z udziałem 125 osób 
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- dyskusje nad ksiąŜką  2 z udziałem 45 osób 
- konkursy    4 z udziałem 38 osób 
- ferie z biblioteką   10 z udziałem 42 uczestników 
- głośne czytanie   8 z udziałem 29 osób 
- wycieczki do biblioteki  4 z udziałem 61 uczniów  
- wieczornice    1 z udziałem 19 uczestników 
- praca indywidualna z czytelnikiem    86 osób 
- udostępnianie komputera     71 osób 
- moŜliwość korzystania z Internetu. 

 
III. Zmiany lokalowe.  

Filia Publiczno-Szkolna w Siedliskach zmieniła lokalizację. 
Z budynku byłej Szkoły Podstawowej została przeniesiona do pomieszczeń pocztowych o powierzchni 48 m2. 
Gminna Biblioteka Publiczna została zmniejszona o 50 m2. 
 

Rozliczenie przychodów i kosztów Gminnego O środka Kultury za 2003 r. 
 

Przychody. 
Stan na początek okresu    888,84 
Dochody własne     46 991,60 
Dotacja samorządowa    224 900,00 
Przychody finansowe    112,91 
____________________________________________________________________________________________________ 

272 893,35 
Koszty: 

§ 401. Zakup materiałów i energii   67 825,36 
401 -1 energia elektryczna    15 523,68 
401-2 zuŜycie wody i gazu    1 463,34 
401-3 zakup paliw, olejów i smarów  27 026,00 
401 -4 zakup materiałów pozostałych  23 812,34 
 
§ 402 Usługi obce    24 480,54 
402-1 usługi transportowe    510,62 
402-3 odprowadzenie ścieków   1 454,13 
402-4 usługi pocztowe    883,50 
402-5 usługi telekomunikacyjne   17 55,79 
402-6 usługi bankowe    1 264,94 
402-8 usługi remontowe    10 136,04 
402-9 usługi pozostałe    8 475,52 
 
§ 404 Wynagrodzenia    147968,96 
404-1 wynagrodzenia osobowe   139 169,97 
404-2 wynagrodzenia bezosobowe   5 125,00 
404-3 wynagr. za czas niezdolności do pracy 393,99 
404-4 honoraria     3 280,00 
 
§ 405 Świadczenia na rzecz pracowników  30 626,11 
405-1 składki z tytułu ubezpieczeń społ.  22 131,56 
405-2 składki na Fundusz Pracy   3 300,25 
405-3 świadczenia urlopowe   3 720,69 
405-4 BHP     893,61 
405-6 szkolenie pracowników   580,00 
 
§ 409 Pozostałe koszty    1 227.68 
409-1 podróŜe słuŜbowe    406,68 
409-2 ubezpieczenia majątkowe   821,00 
§ 751 Pozostałe koszty finansowe  0,05 
Razem koszty     272 128,70 
 

Przychody   272 893,35 
Koszty    272 128,70 

____________________________________________________________________________________________________ 
Stan funduszu na koniec roku   764,65 

1. Środki pienięŜne    3870,55 
2. NaleŜności      +  368,80 
3. Zobowiązania    -  7 274,70 
4. Zapasy     + 3 800,00 

____________________________________________________________________________________________________ 
Stan funduszu na koniec roku (1+2-3+4)  764,65 
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Informacja 

o pracy Gminnego O środka Kultury w Wydminach w roku 2003. 
 

A. Działalno ść merytoryczna. 
 

ZESPOŁY I KOŁA ZAINTERESOWA Ń. 
  a) Zespół muzyczno-wokalny "MIX" 

Kierownikiem zespołu jest Bolesław Idek, zaś pozostali 
członkowie to: Krzysztof Brzuchalski i Ryszard 
Lenkiewicz. Zespól ćwiczy na bazie lokalowej GOK, 
korzysta częściowo ze sprzętu GOK, partycypuje w 
kosztach eksploatacji i napraw sprzętu. Zespól zobowiązał 
się do sponsorowania imprez organizowanych przez GOK 
(np. festyny, zabawy) poprzez nieodpłatne świadczenie 
swoich usług. Zespól wstępował: 
 

- w dniu 15 sierpnia 2003 r. podczas zabawy ludowej 
na Jarmarku Twórców Ludowych w Wydminach; 

- w dniu 30.08.2003 r. przygrywał do tańca podczas 
festynu charytatywnego na rzecz Natalii Dreszler; 

- w dniu 7 września 2003 r. przygrywał do tańca 
podczas zabaw ludowej w trakcie DoŜynek 
Gminnych w Wydminach. 

Zespół planuje zawiesić swoją działalność w roku 
2004. 
 
  b) Kółko plastyczne; 

Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Ryszard 
Lenkiewicz. Zajęcia odbywały się i odbywają się w kaŜdą 
środę (w godzinach 14.00 - 16.00) i w sobotę w godzinach: 
12.00 -14.00, poza okresem wakacyjnym. Celem zajęć jest 
rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych dzieci 
oraz nauka technik plastycznych jak grafika i malarstwo. 
W zajęciach uczestniczyło 9 dzieci. 
 
  c) Kółko modelarskie - Kółko Modelarzy Kartonowych 

„Orlik"; 
Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Ryszard 

Lenkiewicz. Zajęcia odbywały się i odbywają w kaŜdy 
dzień tygodnia w godz. 14.00 -18.00 (takŜe w okresie 
wakacyjnym). W trakcie tych zajęć uczestnicy kółka (14 
osób) wykonują modele: samolotów, sprzętu wojskowego, 
statków. Dzieci partycypują w zakupie wzorów modeli. 
 
  d) Klub Seniora; 

Spotkania odbywały się i odbywają się zgodnie z 
ustalonym z seniorami grafikiem, nie rzadziej jednak niŜ 
raz w m-cu, po wyłączeniu okresu postu i adwentu. Grafik 
spotkań jest ustalany na pierwszym w roku spotkaniu 
Klubu. W spotkaniach Klubu uczestniczy grupa od 30 do 
60 osób. Koło się rozrasta, ciągle do Klubu przychodzą 
nowe osoby. 

Klub Seniora powstał 18 marca 1999 r. i funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego. W roku 2003 odbyło się 9 spotkań o 
róŜnej tematyce: Spotkanie opłatkowo-noworoczne, Bał 
karnawałowy, spotkanie ostatkowe, Dzień Kobiet, Dzień 
Emeryta i Rencisty, Wieczory z poezją tworzoną przez 
Seniorów, spotkania integracyjne z członkami innych 
klubów seniora, wyrób i degustacja własnych wyrobów 
gastronomicznych, zabawa Andrzejkowa. Pieczę nad 
Klubem i organizacją spotkań pełni Alina Skirucha. Pod 
koniec roku 2000 członkinie Klubu Seniora zawiązał chór, 
który w roku 2003 pracował w kaŜdy wtorek w godzinach 
14.00 -16.00 pod kierownictwem Pana Henryka Gierwela. 
Ponadto członkinie (16 osób) utworzyły zespól kabaretowy 
pod nazwą „Klubowe dziewczynki" oraz teatralny „Ostatni 
dzwonek", które juŜ występowały przed szerszą 
publicznością: 
 

- w dniu 4 stycznia 2003 r. na spotkaniu opłatkowo-
noworocznym w GOK w Wydminach z programem 
jasełkowym - nowoczesna adaptacja widowiska 
kolędniczego; 

- w dniu 3 marca 2003 r. podczas spotkania 
ostatkowego oraz w dniu 25 kwietnia 2003 r. 
podczas spotkania z okazji Dnia Emeryta, Rencisty i 
Inwalidy zespół przedstawił program „Epokowe 
miłości" w reŜyserii Sabiny Zawadzkiej; 

- w dniu 30 maja 2003 r. na imprezie powiatowej 
„Kultura to my" w Wydminach; 

- w dniu 23 sierpnia 2003 r. na uroczystym 
przeglądzie zespołów artystycznych w ramach 
Obchodów Europejskiego Roku Osób 
Niepełnosprawnych na kempingu ,,Borowo" z 
programem ,,Idziemy do Unii."; 

- w dniu 30 sierpnia 2003 r. podczas imprezy 
charytatywnej na rzecz Natalii Dreszler z programem 
„Taniec kwiatów"; 

- w dniu 7 września 2003 r. podczas DoŜynek 
Gminnych w Wydminach w programie kabaretowym 
„Wydmińscy prominenci". 

 
  e) Chór Seniora; 

W chórze uczestniczy juŜ 17 osób. Kierownikiem 
chóru jest Pan Henryk Gierwel. Pierwszy koncert chóru 
odbył się w dniu 5 stycznia 2002 roku podczas spotkania 
opłatkowo-noworocznego - był to koncert kolęd. Ponadto 
rok 2003 obfitował w częstsze juŜ wstępy chóru: 
 

- w dniu 1 lutego 2003 r. brał udział w II Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek w Budrach. gdzie zajął I miejsce; 

- w dniu 15 lutego 2003 r. występował na Gali Kolęd w 
GOK Wydminy; 

- w dniu 25 kwietnia 2003 r. występował na spotkaniu 
integracyjnym z okazji Dnia Emeryta. Rencisty i 
Inwalidy w GOK Wydminy; 

- w dniu 30 kwietnia 2003 r. występował w GiŜycku na 
Przeglądzie Zespołów Artystycznych 
zorganizowanym w ramach obchodów Światowego 
Dnia Inwalidy; 

- w dniu 24.05.2002 r. na II Festiwalu Chórów Klubu 
Seniora zorganizowanym w GOK w Wydminach; 

- w dniu 30 maja 2003 r. na imprezie powiatowej 
(plenerowej) - III Powiatowy Przegląd Kultury 
Powiatu GiŜyckiego "Kultura to my" - zorganizowanej 
przez GOK w Wydminach; 

- w dniu 15 sierpnia 2003 r. na imprezie plenerowej XII 
Wydmiński Jarmark Twórców Ludowych w 
Wydminach; 

- w dniu 7września 2003 r. podczas Gminnych 
DoŜynek w Wydminach (impreza plenerowa); 

- w dniu 20 listopada 2003 r. podczas imprezy 
Andrzejkowej; 

- w dniu 14 grudnia 2003 r. podczas Wigilii 
zorganizowanej w GOK w Wilkasach. 

 
  f) Zespól Ŝywego słowa - teatralny - „Diablątka "; 

Zespół zawiązał się w dniu 15 września 1998 roku i 
istnieje do chwili obecnej. W zajęciach uczestniczy 8 
dziewcząt ze szkoły średniej. Zajęcia odbywają się w 
kaŜdy poniedziałek i piątek w godzinach 16.30 -19.00. 
Instruktorem prowadzącym zajęcia jest Zofia 
Łopuszyńska. Zespół ma w swoim dorobku wiele sztuk i 
inscenizacji teatralnych. W roku 2003 teatrzyk 
występował: 
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- w dniu 30 kwietnia 2003 r. podczas obchodów Dnia 

Emeryta, Rencisty i Inwalidy w GOK Wydminy z 
programem „Kusiciel" i „Kwiatki wiosenne"; 

- w dniu 30 maja 2003 r. podczas imprezy powiatowej 
„Kultura to my" w Wydminach z programem 
„Rozmowy mumii" oraz „Wiosna się budzi"; 

- w dniu 23 czerwca 2003 r. podczas imprezy 
plenerowej „Noc Świętojańska" na Wyspie w 
Wydminach z programem „Wiosna się budzi"; 

- w II połowie maja w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących w Wydminach w programie 
„Unia Europejska"; 

- w dniu 18 listopada 2003 r. podczas imprezy 
„Wspomnienie o tych, którzy odeszli" w montaŜu 
poetycko-muzycznym przygotowanym na tę okazję. 

 
  g) ukraiński zespół śpiewaczy „Łastiwka"; 

Zespół zawiązał się w lutym 2001 r. i pracuje pod 
kierownictwem Ewy Caryk.. Liczy 7 osób. Próby zespołu 
odbywały się początkowo w GOK w Wydminach, potem 
zostały przeniesione do Cerkwii. Zespół wystąpił w roku 
2003 dwukrotnie: 
 

- w dniu 15 lutego 2003 r. podczas Gali Kolęd 
zorganizowanej w GOK Wydminy; 

- imprezy plenerowej GOK XI Wydmiński Jarmark 
Twórców Ludowych; 

- w dniu 15 sierpnia 2003r. podczas XII Wydmińskiego 
Jarmarku Twórców Ludowych. 

 
  h) kółko brydŜowe; 

Kółko zawiązało się 7 marca 2003 r. i od tego czasu 
spotkania członków odbywają się w kaŜdy wtorek od 
godziny 17.00. W roku 2003 kółko liczyło 12 osób i nadal 
się powiększa. 
 

IMPREZY ARTYSTYCZNE, DZIAŁALNO ŚĆ 
REKREACYJNA I ROZRYWKOWA. 

 
  1) 4.01.03 r. - Spotkanie opłatkowo-noworoczne - koncert 

chóru Klubu Seniora, występ teatrzyku Klubu Seniora 
z programem jasełkowym, występ teatrzyku ze Szkoły 
Podstawowej w Wydminach z programem jasełkowym 
(120 widzów); 

  2) 25.01.03 r. - Studniówka dla maturzystów (80 osób); 
  3) 30.01.03 r. - Widowisko teatralne "Królowa śniegu" dla 

dzieci ze szkoły podstawowej w Wydminach (80 osób); 
  4) 15.02.03 r. -Gala Kolęd: występ teatrzyku ze Szkoły 

Podstawowej w Talkach z programem jasełkowym, 
występ ukraińskiego zespołu śpiewaczego „Łastiłki" z 
Wydmin,. występ chóru Klubu Seniora z Wydmin, 
występy uczniów SOM w Wydminach (ok. 130 osób); 

  5) 3.03.03 r. - Spotkanie ostatkowe i z okazji Dnia Kobiet 
- występ kabareciku Klubu Seniora z programem 
„Epokowe miłości (96 widzów); 

  6) 30.05.03 r.. - III Powiatowy Przegląd Kulturalny 
„Kultura to my": występy zespołów z GOK: Wilkasy. 
Ryn. Kruklanki. Miłki i Wydminy oraz zabawa taneczna 
w plenerze. (1000 widzów); 

  7) 2.06.03 r. – „Dzień Dziecka" - impreza zorganizowana 
wspólnie z ZszO w Wydminach na stadionie (występy 
teatralne młodzieŜy, konkursy, mecz piłki noŜnej) - 500 
osób; 

  8) 23.06.03 r. – „Noc Świętojańska" - impreza plenerowa 
na Wyspie. Występ teatrzyku „Diablątka" z GOK 
Wydminy. konkurs wianków, ognie sztuczne, ognisko 
(300 widzów); 

  9) 6.07.03 r.. - 26.07.03 r. - W ramach Plenerów Wielkich 
Jezior we współpracy (nagłośnienie) z teatrem IOTA: 

„Kto? Co? Ziemia" w Kadziach. „Kim jestem - kim 
jesteś" w Wydminach. „Pieśń o chlebie" w Kadziach,, 
„Pieśń o Babie" w Kadziach. (ok. 1000 widzów); 

  10) 15.08.03 r. - XII Wydmiński Jarmark Twórców 
Ludowych - impreza plenerowa na placu przed 
budynkiem GOK. Do udziału w Jarmarku zaproszono 
71 twórców ludowych i 40 zespołów i kapel 
ludowych. W Jarmarku uczestniczyło 54 twórców 
ludowych (z Wydmin, Węgorzewa. Hajnówki, 
GiŜycka. Miłek, Sejn. Chęcin. Suwałk, Kętrzyna, 
Kruklanek, Olecka. Budr. Stradun. Olsztyna, Reszla, 
Pozezdrza. Ełku, Pisza Kaliningradu). Imprezie 
towarzyszyły występy zespołów ludowych: 
„Stradunianki", „Jarzębina", cymbaliści: Karolina 
Łapińska, „Jarzębiny" z Bystrego; zespól 
„Pojezierze" z Ełckiego Centrum Kultury, zespól 
„Absolwent" z Buder, zespół "Prząśniczki" z Kowal 
Oleckich, "Zespól Jarka "z Kowal Oleckich, chór 
Klubu Seniora z Wydmin, zespół śpiewaczy 
"Łastilka" z Wydmin, zespól "Oleckie Echo" z 
Olecka, zespól "Mazury" ze Starych Juch, zespół 
"Ojczyzna" z Węgorzewa oraz zespoły z 
Kaliningradu: "Rosyjska Pieśń", "Piękne dziewczyny" 
oraz "Domowe WróŜki". W godzinach 
popołudniowych program swój prezentowała 
Agencja Artystyczna "AJDA" z Białegostoku (pokazy 
magii, taniec flamenco, duet kowbojski oraz piosenki 
biesiadne). Wieczorem do tańca przygrywał zespół 
„Mix" z Wydmin. Widzów - około 2000; 

  11) 30.08.03 r.. - Festyn charytatywny na rzecz Natalii 
Dreszler - występy: zespołu „Apokalipsa" z GiŜycka, 
chóru Klubu Seniora z Wydmin, kabareciku klubu 
Seniora z programem „Kwiaty polne", pokaz 
kosmetyczny, planowana zabawa ludowa przy 
zespole „MIX" z Wydmin (ok. 100 widzów) Festyn ze 
względu na deszczową pogodę został przeniesiony 
do budynku GOK i przebiegał zgodnie z planem 
poza zabawą wieczorną; 

  12) 7.09.03 r.. - DoŜynki Gminne - impreza plenerowa na 
placu przed budynkiem GOK. Msza w kościele, 
występ chóru Klubu Seniora z Wydmin, występ 
Kapeli P. Bałdygów z Mazuchówki, wsytęp 
kabareciku Klubu Seniora z programem „Wydmińscy 
prominenci", występ zespołu folklorystycznego 
„Rossijana" z obwodu kaliningradzkiego, występ 
zespołu „Apokalipsa" z GiŜycka oraz koOncert 
zespołu „Ale Babki" z Białegostoku. Odbył się 
równieŜ konkurs na najładniejszy wieniec doŜynkowy 
i wieczorem zabawa ludowa przy zespole „MIX" z 
Wydmin (ok. 1500 widzów); 

  13) 20.09.03 r.- 4 Diecezjalne Spotkanie Środowisk 
Twórczych (uroczysta msza Święta, koncert 
organowy Małgorzaty Samulak, spotkanie z 
Olgierdem Łukaszewiczem, koncert grup wokalnych 
z Ełckiego Centrum Kultury: „5-1-2" oraz 
„PANTONI", promocja tomiku wierszy Jadwigi Stuły-
Karp oraz ognisko). Impreza odbywała się w 
pomieszczeniach GOK i na plaŜy p. Juniewicz Agaty. 
(300 widzów); 

  14) 28.11.03 r. - „Widowisko teatralne „Diabelskie 
kamienie i pazury" w wykonaniu teatru „Wielkie Kolo" 
z Będzina dla uczniów szkół podstawowych w 
Talkach i Orłowie (85 widzów); 

  15) 28.11.03 r. -„Wieczór zaduszkowy - wieczór 
wspomnień o tych, którzy odeszli". MontaŜ poetycko-
muzyczny przygotowała grupa teatralna „Diablątka" z 
GOK. Oprawę muzyczną w postaci koncertu 
związanego z tytułem imprezy przygotował zespół 
„Apokalipsa" z GiŜycka. (80 osób); 
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  16) 31.12.03 r. - Sylwester na placu przed budynkiem 
GOK (toast, Ŝyczenia) dla mieszkańców gminy 
Wydminy (ok. 300 osób) oraz Zabawa sylwestrowa 
na „sali dolnej" w GOK do 6.00 rano dnia 1 stycznia 
2004 r. (88 uczestników). 

 
WYSTAWY i KIERMASZE. 

 
  1) Galeria Twórców Ludowych - czynna cały rok. otwarta 

codziennie w godzinach pracy GOK-u. W zbiorach 
znajdują się wyroby twórców ludowych przeznaczone 
do sprzedaŜy, jak równieŜ eksponaty muzealne, np. 
maselnica, Ŝarna, motowidło. kałamarz z początku 
wieku itp.; 

  2) Wystawa prac dzieci wykonanych podczas zajęć na 
półzimowisku w okresie 27.01.03 r. - 7.02.03 r. 
Zwiedzających ok. 200 osób; 

  3) Kiermasz wielkanocny - wyroby cukierniczo-
piekarnicze GS „SCh" w Wydminach, prace twórców 
ludowych: A. Bałdyga. N. Czarniecka, A. Rynkiewicz, 
J. Czemierys oraz wystawa prac plastycznych dzieci z 
kółka plastycznego działającego przy GOK Wydminy 
w dniu 13.04.03 r. (ok. 100 osób); 

  4) Wystawa prac dzieci wykonanych podczas zajęć na 
półkolonii w okresie od 30.06. - 11.07.03 r. 
Zwiedzających ok. 300 osób; 

  5) WernisaŜ i wystawa prac plastycznych ElŜbiety 
Czemierys pt. „Zestawienia" w okresie od 14.08.03 r. 
do 21.08.03 r.". Zwiedząjących ok. 800 osób; 

  6) Aukcja prac twórców ludowych na rzecz Natalii 
Dreszler w dniu 29.08.2003 r. (30 osób); 

  7) Kiermasz obuwia w dniu 7.11.03 r. Zwiedzających ok. 
200 osób; 

  8) Kiermasz boŜonarodzeniowy - wystawa wypieków 
Gminnej Spółdzielni „SCh" w Wydminach w dniu 
20.12.03 r. Zwiedzających-10 osób. 

 
KONKURSY i FESTIWALE. 

 
  1) 24.05.03 r. - II Festiwal Chórów Klubów Seniora 

(„Srebrne Nutki" z PZERiI w GiŜycku: Nauczycielski 
Chór Kameralny przy Klubie Nauczyciela w GiŜycku; 
„Mazury" z GOK Stare Juchy; „Pojezierze" z Ełku: 
„Absolwent" z Buder"; „Oleckie Echo" z Olecka. Klubu 
Seniora z Wydmin); 

  2) 5.12.03 r. - XIII Gminny Konkurs Piosenki i Recytacji 
dla uczniów wszystkich rodzajów szkól z terenu gminy 
Wydminy. Uczestników: 75 + 50 widzów. 

 
PRACA Z DZIEĆMI I MŁODZIEśĄ. 

 
  1) 27.01.03 r. - 7.02.03 r. - Półzimowisko w GOK-u dla 

dzieci z rodzin patologicznych z terenu zrzeszonego w 
szkołach podstawowych w Zelkach i w Talkach (65 
dzieci); 

  2) 30.06.03 r. - 11.07.03 r. - Półkolonie dla dzieci z rodzin 
zagroŜonych patologicznie z terenu okręgu szkolnego 
w Gawlikach Wielkich i w Orłowie.( 60 osoby); 

  3) Praca w kołach zainteresowań. 
 

INNE FORMY DZIAŁALNO ŚCI KULTURALNEJ 
(odczyty, kursy, spotkania autorskie, szkolenia, itp.) 

 
  a) Zajęcia taneczne zgodnie z zapotrzebowaniem 

środowiska; 
nauka tańca "Polonez" dla młodzieŜy klasy maturalnej 
- grudzień 02 i styczeń 2003 r. (35 osób) w godzinach 
lekcyjnych. Instruktor prowadzący zajęcia - Krzysztof 
Brzuchalski; 

 
  b) Indywidualne konsultacje komputerowe; 

Z konsultacji skorzystało 10 osób w wieku 13-50 lat. W 
programie: nauka podstawowej obsługi komputerowej, 
podstawowe komendy DOS-u, zapoznanie ze 
środowiskiem graficznym Windows, Exel, rozwiązywanie 
problemów sprzętowych, programy demonstracyjne. 
Korzystanie z Internetu. Instruktor prowadzący zajęcia 
konsultacyjne - Krzysztof Brzuchalski; 
 
  c) kurs prawa jazdy -1 edycja; 
  d) mitting klubu AA „Krokus" - 13.ll.03 r.. (150 

uczestników). 
 

B. Działalno ść usługowa. 
1. Wynajem pomieszczeń naroŜnego rodzaju kursy i 
spotkania, wesela. 
2. Usługi laminowania, drukowania i kserowania. 
3. WypoŜyczenie sprzętu muzycznego. 
4. SprzedaŜ prac twórców ludowych. 
5. Bilard. 
 

INFORMACJA 
z działalno ści Gminnego O środka Pomocy Społecznej w Wydminach 

w okresie od 1.01.2003 r. do 31.12.2003 r. 
 

Świadczenia przyznawane przez Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Wydminach były finansowane z 
dwóch źródeł : ze środków rządowych z przeznaczeniem 
na zadania zlecone oraz ze środków samorządowych z 
przeznaczeniem na zadania własne. 

 
Zadania zlecone gminie obejmowały: 

 
1. Zasiłki i pomoc w naturze; 

 
- zasiłki stałe - 32 os. - 138.121,- 
- zasiłki stałe wyrównawcze - 42 os. - 103.019,- 
- zasiłki okresowe gwarantowane -2 os.-8.851,- 
- renta socjalna - 70 os. - 238.391,- 
- zasiłki okresowe macierzyńskie - 40 os. - 49.850,- 
- zasiłki okresowe - 204 os. - 39.765,- 

 
2. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne; 

 
- zasiłki rodzinne - 44 os. -21.324,- 

- zasiłki pielęgnacyjne - 41 os. - 56.001,- 
 

3. Świadczenia emerytalno-rentowe - 34 os. - 48.722,- 
4. Składka zdrowotna - 133 os. - 25.172,- 

 
Zadania własne gminy obejmowały: 

 
1. DoŜywanie - 467 os. -123.804,- 
2. Usługi opiekuńcze - 15 os. - 43.509,- 
3. Zasiłki celowe i w naturze - 69 os. - 8.001,- 
4. Wyprawka szkolna - 57 os. - 5.130,- 

 
Liczba świadczeniobiorców wzrasta z kaŜdym rokiem 

a środki przeznaczone na świadczenia kształtują się na 
poziomie lat ubiegłych. Łącznie w 2003 roku ze świadczeń 
skorzystało 674 osób. Podział świadczeń ze względu na 
powody przyznania pomocy kształtował się następująco: 
 

- ubóstwo - 361 rodzin; 
- bezrobocie - 247 rodzin; 
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- niepełnosprawność -144 rodziny; 
- bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych - 93 rodziny; 
- potrzeba ochrony macierzyństwa - 40 rodzin. 

W ramach zadań własnych najwięcej środków 
przekazano na doŜywianie dzieci i młodzieŜy w szkołach 
na ogólną kwotę 123.804 zł z tego 78.835 zł jako dotację 
z budŜetu wojewody oraz 5.949 zł jako dofinansowanie z 
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Wydano 
77.468 posiłków. Liczba dzieci objętych doŜywianiem z 
roku na rok wzrasta. Średni koszt jednego posiłku wynosił 
1,50 zł. Z tegorocznej dotacji przeznaczono kwotę 9.600 zł 
na zakup urządzeń do przygotowania i wydawania 
posiłków. Zakupiony sprzęt został przekazany stołówce 
szkolnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w 
Wydminach i zastąpił stary, uŜywany od prawie 20 lat. Ze 
stołówki tej korzystało 198 uczniów doŜywianych przez 
tutejszy ośrodek. Ponadto w ramach rządowego programu 
wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów 57 
uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej 
otrzymało wyprawki szkolne. 

W końcówce roku ośrodek przyznawał takŜe zasiłki 
celowe dla rolników na pokrycie szkód powstałych w 
wyniku klęski Ŝywiołowej, za jaką uznano tegoroczną 
suszę. Z pomocy skorzystały 33 osoby na ogólną kwotę 
10.578 zł. Łącznie pomocą ośrodka objęto 674 
świadczeniobiorców o liczbie osób w rodzinach 2.002 na 
ogólną liczbę mieszkańców 7.116. W terenie pracowało 
dwóch pracowników socjalnych . Opiekę nad chorymi w 

domu sprawowały trzy opiekunki społeczne. Jednym z 
głównych zadań pracowników ośrodka była praca 
socjalna, skierowana na pomoc osobom i rodzinom we 
wzmocnieniu lub odzyskiwaniu zdolności do 
funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu 
warunków sprzyjających temu celowi. Kierowano wnioski 
o ustalenie stopnia niepełnosprawności. Kompletowano 
dokumenty i kierowano potrzebujących do domów opieki 
społecznej i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych. 
Prowadzono zbiórki odzieŜy uŜywanej i obuwia, które 
rozdawano na bieŜąco osobom potrzebującym. 
Dwukrotnie w roku ubiegłym otrzymano dary z angielskiej 
fundacji abc Aid to Poland. Transporty zawierały przede 
wszystkim odzieŜ, a takŜe zabawki, meble, sprzęt 
rehabilitacyjny i wózki inwalidzkie. Z darów skorzystali 
głównie mieszkańcy naszej gminy znajdujący się w trudnej 
sytuacji materialnej, a ponadto szkoły, świetlice wiejskie, 
ośrodek zdrowia. W czwartym kwartale ubiegłego roku 
ośrodek dysponował pomocą rzeczową w postaci konserw 
w ilości 2002 szt. Konserwy dotarły do 1.013 osób. W 
grudniu nasza jednostka 

W codziennej pracy współdziałano z Powiatowym 
Urzędem Pracy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzime 
w GiŜycku, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa w 
Bystrym, Komisariatem Policji i Ośrodkiem Zdrowia w 
Wydminach, miejscową Parafią Rzymsko-Katolicką oraz 
ze wszystkimi szkołami na terenie gminy. 
 

 
 

INFORMACJA 
z działalno ści Gminnej Komisji Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych w Wydminach w 2003 ro ku. 

 
W 2003 roku działalność Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzona 
była zgodnie z gminnym programem profilaktyki. Odbyło 
się 8 posiedzeń Komisji. Członkowie Komisji brali udział w 
szkoleniach nt.: Zawartość merytoryczna gminnych 
programów profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych, instytucja zobowiązania do leczenia oraz 
nowe zadania gminnej komisji wskazane nowelizacją ww. 
ustawy, szkolenie pełnomocników ds. Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym okresie 
zrealizowano programy profilaktyczne dla dzieci i 
młodzieŜy w szkołach podstawowych w Zelkach, Talkach, 
Orłowie oraz szkole podstawowej i gimnazjum Gawlikach 
Wielkich. Realizatorem programów była Pani psycholog 
Magdalena Sobolewska. Z kaŜdego programu były 
sporządzane sprawozdanie. W profilaktyce wzięli udział 
wszyscy uczniowie z w/w szkół.  

 
Przeprowadzono następujące programy: 

- Rodzina Puchatych - 6 edycji; 
- ŚnieŜna kula - 9 edycji. 

 
Programy były dostosowane do wieku uczniów. 

Ponadto najmłodsi uczniowie z naszej gminy wyjeŜdŜali 
na przedstawienie o tematyce antyalkoholowej, które 
odbyło się w GiŜycku. Natomiast starsi uczniowie 
uczestniczyli w dwóch spektaklach profilaktycznych pt. 
„Trudne powroty" i „Sztuczki magiczne pod kontrolą". 

W ciągu roku był prowadzony raz w tygodniu Punkt 
Konsultacyjny dla osób uzaleŜnionych oraz członków ich 
rodzin. Ponadto kontynuowała swoją działalność Grupa 
Wsparcia AA oraz Grupa Edukacyjna prowadzona przez 
dwóch terapeutów: Andrzeja Kowalczyka i Czesława 
Zapaśnika. Ich spotkania odbywały się 2 razy w tygodniu. 
Spotkania z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu i osobami 
zainteresowanymi uzyskaniem informacji o problemie 

alkoholowym oraz osobami skierowanymi przez Komisję 
odbywały się w piątki i środy. W wymienionym okresie 
miało miejsce 50 spotkań, w których uczestniczyło średnio 
9 osób podczas jednego spotkania. Część z tych osób 
dodatkowo uczestniczyła w spotkaniach grup AA w 
Wydminach i GiŜycku. 

W okresie ferii zimowych oraz wakacji letnich ze 
środków funduszu alkoholowego były organizowane 
półkolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią na 
ogólną liczbę 120 osób. W trakcie wypoczynku 
zrealizowane zostały zajęcia psychoedukacyjne w 
zakresie profilaktyki uzaleŜnień. Z funduszu alkoholowego 
dofinansowano równieŜ wyjazd dzieci na kolonie z 
Rodzinnego Domu Dziecka oraz wyjazd dzieci na 
wypoczynek organizowany przez miejscową parafię. 
Ponadto Zespół Szkół Ogólnokształcących,  dzięki 
dofinansowaniu z funduszu alkoholowego zorganizował 
takŜe ferie w szkole. 

Z okazji Dnia Dziecka członkowie Grupy Wsparcia 
zorganizowali dla dzieci z ogniska wychowawczego 
zabawę i słodycze. 

W okresie letnim członkowie Komisji przeprowadzili 
wizytację we wszystkich lokalach gastronomicznych i 
sklepach na terenie gminy pod kątem zakazu sprzedaŜy 
alkoholu dzieci i młodzieŜy do lat 18-tu oraz posiadania 
odpowiednich wywieszek. Wszystkie wizytowane punkty 
były w nie wyposaŜone. W miesiącu wrześniu Grupa 
Samopomocowa AA „Krokus" zorganizowała mityng dla 
niepijących alkoholików. W mityngu wzięło udział 250 
osób z terenu całego kraju. W miesiącu grudniu 
członkowie Grupy Wsparcia AA zorganizowali konkurs 
literacki dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i 
liceum 

ogólnokształcącego z terenu gminy, o tematyce 
uzaleŜnień. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół w 
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Wydminach, Gawlikach Wielkich i Zelkach. Wszyscy 
uczniowie biorący udział w konkursie zostali nagrodzeni. 

Ze środków funduszu alkoholowego dofinansowano 
paczki dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych 
chorobą alkoholową, aby i one mogły cieszyć się 
prezentami na święta BoŜego Narodzenia.  

Przez cały ubiegły rok czynne było ognisko 
wychowawcze dla dzieci z rodzin patologicznych. Ognisko 
mieści się w pomieszczeniach Gminnego Ośrodka 
Kultury, czynne jest dwa razy w tygodniu, prowadzącą jest 
Pani ElŜbieta Pryczko. Do świetlicy uczęszcza 15-cioro 
dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo. Dzieci 
wspólnie bawią się,  odrabiają lekcje, przygotowują posiłki. 
Uczą się egzystencji w warunkach odmiennych niŜ 
domowe. 

W tym roku nasza gmina po raz pierwszy wzięła udział 
w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj 
trzeźwy umysł" pod patronatem Minister edukacji 
narodowej i sportu Krystyny Łybackiej. 

W minionym roku pełnomocnik Wójta brał udział w 
pracach nad przygotowaniem Powiatowego Programu 
Profilaktyki. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do zadań 
Komisji naleŜy wydawanie opinii dotyczących zgodności 
lokalizacji punktu sprzedaŜy napojów alkoholowych z 
Uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad usytuowania na 
terenie gminy miejsc sprzedaŜy napojów alkoholowych. 
Ogólnie wydano 17 takich opinii. 

Komisja w ciągu całego roku przeprowadzała rozmowy 
z osobami uzaleŜnionymi od alkoholu i motywowała je do 
poczynienia kroków zmierzających do wyjścia z nałogu. W 
ubiegłym roku 2 osoby poddały się leczeniu odwykowemu 
w systemie zamkniętym, natomiast 3 osoby samodzielnie 
zaprzestały naduŜywania alkoholu i uczestniczą w 
zajęciach terapeutycznych. 

Pod koniec roku Komisja zajęła się przygotowaniem 
programu profilaktycznego na rok następny.  Wszystkie 
prowadzone do tej pory formy działań będą 
kontynuowane. 

Komisja współpracuje na co dzień z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Posterunkiem Policji oraz 
ze wszystkimi szkołami z terenu naszej gminy. 
 

 
 

Rozliczenie działalno ści Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wydminach za 2003 r. 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Wydminach jest zakładem budŜetowym utworzonym na 
mocy uchwały Nr VI/34/90 Rady Gminy z dnia 30.10.1990 
r. i działa w oparciu o przepisy Ustawy z 20.XII. 1996 r. o 
gospodarce komunalnej z późniejszymi zmianami, Ustawy 
z dnia 8.III.1990 r. o samorządzie gminnym z późniejszymi 
zmianami,. Rozporządzenia Ministra Finansów z 
29.XII.200 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki 
finansowej zakładów budŜetowych. Działalność polega na 
zarządzaniu: 
  1) nieruchomościami, 
  2) wodociągami publicznymi gminy, 
  3) oczyszczalnią ścieków, 
  4) gospodarką komunalną. 
 

Zakład na dzień 1.01.2003. zatrudnił 21 pracowników 
w tym 2 staŜystów skierowanych przez powiatowy Urząd 
Pracy, którzy wykonywali zadania związane z 
działalnością zakładu. W ciągu roku odeszły z pracy 4 
osoby, w zastępstwie ich obowiązki wykonywali 
pracownicy skierowani przez Urząd Gminy. Stan 
zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2003 roku obejmował 17 
osób.  
 

Pracownicy wykonywali zadania związane z 
działalnością w podziale na: 
  1) administrację, 

  2) gospodarkę mieszkaniową - usługi w zakresie 
wynajmowania, dzierŜawienia nieruchomości, 
administrowania nieruchomości, zarządzanie 
Wspólnotami Mieszkaniowymi, 

  3) wodociągi - usługi w zakresie produkcji i dostarczania 
wody dla ludności i do zakładów usługowych i 
produkcyjnych, konserwacja sieci wodociągowej, 

  4) oczyszczalnia - usługi w zakresie gospodarki ściekami 
(odbiór ścieków od ludności przez urządzenia 
kanalizacyjne, oczyszczania ścieków, bieŜąca 
konserwacja urządzeń kanalizacyjnych), 

  5) gospodarka komunalna - usługi w zakresie wywozu 
nieczystości i zagospodarowania śmieci, wywóz 
nieczystości płynnych, usługi cmentarne, utrzymanie 
ulic, zieleń. 

 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Wydminach rok budŜetowy rozpoczął deficytem w 
wysokości - 949 zł. Z tytułu wykonywanych usług osiągnął 
przychody w wysokości 1.041.117 zł , które były 
zaplanowane na kwotę 1.029.000 zł a po wprowadzonych 
zmianach na 1.041.300 zł w tym dotacja do cen wody i 
ścieków planowano 75.000 zł a otrzymano 26.700 zł. 
Poniesione koszty na wykonanie tych usług w 2003 roku 
wyniosły 1.038.795 zł, wydatki planowano na kwotę 
1.026.000 zł a po wprowadzonych zmianach na 1.038.300 
zł. 
 

 
 Plan Wykonanie % wykonania 
Stan środków na początek roku 2003 -60.000 -949  
Przychody 1.014.600 1.014.417 99.98 
Dotacje 26.700 26.700  
Rozchody 1.038.300 1.038.795 100.04 
Stan środków na 31.12.2003 -57.000 +1.373  

Poniesione wydatki i uzyskane przychody na poszczególne działalności przedstawiają załączone zestawienia. 
 

I.  Administracja. 
Przychody        Plan  Wykonanie 

§083 Refundacja wynagrodzeń przez Urząd Pracy w GiŜycku   5.400  5.394 
§ 083 Pozostałe przychód)      900  900 
§ 092 Odsetki bankowe       300  323 
Razem przychody:       6.600  6.617 
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Rozchody 
§ 3020 Nagrody i wydatki os. nie zaliczanych do wynagrodzenia - bhp  500  531 
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe      81.200  81.240 

wypłacane dla dyrektora, gł. księgowej, referenta i pomocy księgowej 
I-VI03 i refundowane przez Urząd Pracy  

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%    6.500  6.497 
naliczane na koniec roku  

§4110-Składki na ZUS 17,73%      15.600  15.556 
naliczane od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego  

§4120 Składki f-szu pracy 2,45%      2.100  2.150 
naliczane od § 4010 i § 4040 § 4210  

Zakup materiałów i wyposaŜenia      12.000  12.000 
- Znaczki pocztowe     1.720 
- Materiały biurowe, druki, czasopisma   3.473 
- WyposaŜenie biura- meble, komputer dla kasjera i do sieci 6.612 
- środki czystości     195 

§4260 Energia        3.600  3.567 
zuŜyta do oświetlania i ogrzewania pomieszczeń biurowych 

§ 4300 Zakup usług pozostałych      16.200  16.190 
- Opłaty telefoniczne     7.103 
- Opłaty bankowe     3.261 
- Szkolenie pracowników    526 
- Prenumerata czasopism     800 
- Urnowa - zlecenie naprowadzenie kasy   2.400 
- obsługa informatyczna i inne usługi   2.100 

§ 4410 PodróŜe słuŜbowe       3.200  3.152 
delegacje - ryczałt najazdy samochodem prac. administracji  

§ 4430 RóŜne opłaty i składki      500  539 
składka członkowska BranŜowej Izby Gospodarczej  

§ 4440 Odpisy na zakł. f-sz socjalny      2.300  2.253 
odpis podstawowy 676,84 naliczony na podstawie obwieszczenia 
Prezesa GUS MP 9/2003 poz. 134 

§ 4530 Podatek VAT       2.200  2.228 
§ 6080 Wy datki na zakupy inwestycyjne-oprogramowanie sieci komputerowej 7.500  7.477 

Ogółem koszty administracji     153.400  153.380 
 
Koszty administracji w 2003 r. stanowią 14,9% kosztów ogółem poniesionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej i 17,52% poniesionych i rozliczonych na poszczególne rodzaje działalności zakładu. W XI 2004 roku 
zakupiono 2 komputery na stanowisko kasjera i do serwera. Rozpoczęto prace w celu objęcia siecią komputerową wszystkie 
stanowiska w biurze ZGKiM. W tym celu zakupiono równieŜ oprogramowanie aby połączyć w całość ewidencję wody i 
ścieków, usług komunalnych i mieszkaniowych z systemem finansowo księgowym. Zastosowanie nowych programów w 2004 
roku usprawni ewidencję naleŜności za wodę, ścieki i czynsze, umoŜliwi naliczanie odsetek za nieterminowe płatności oraz 
usprawni obsługę klientów. 
 

II. Gospodarka mieszkaniowa. 
Przychody:        Plan  Wykonanie 

§ 083 Usługi mieszkaniowe      350.600  350.612 
- Czynsz za lokale mieszkalne    130.456 
- Zaliczka na koszty eksploatacji   45.418 
- Opłaty CO i CW      95.936 
- Czynsze, składy i garaŜe    58.229 
- Czynsz sklepy     10.135 
- DzierŜawa gruntu     7.872 
- Opłaty za anteny zbiorcze    2.566 

§ 083 Pozostałe przychody      3.000  3.000 
Razem przychody:      353.600  353.612 

 
Rozchody: 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   800  852 
§ 4010 Wynagrodzenia       35.600  35.575 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%    2.900  2.902 
§ 4110 Składki na ZUS 17,73%      6.200  6.205 
§ 4120 Składki na fundusz pracy 2,45%     900  857 
§ 4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia     92.400  92.373 

- Opał zuŜyty w kotłowniach    24.867 
- Olej opałowy Ośrodek Zdrowia   22.052 
- Środki czystości     542 
- Druki      303 
- Pozostałe materiały techniczne   1.808 
- Materiały budowl. na remonty bud mieszkalnych  34.618  
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  konserwacje budynków gospodarczych i garaŜy  2.825 
- Materiały techniczne – kotłownia   1.045 
- Pozostałe materiały      4.313 

§ 4260 Zakup energii       51.800  51.807 
- Dostawa ciepłej wody i energii cieplnej  41.778 
- Energia na klatkach schodowych   10.029 

§ 4270 Zakup usług remontowych      32.800  32.803 
- remonty dachów     7.060 
- naprawy kominów i wyk ław kominiarskich  7.791 
- malowanie klatek schodowych    8.300 
- remont schodów i balkonów     2.450 
- wykonanie kosztorysów    2.684 
- ogólne roboty budowlane    3.890 
- naprawy inst elektrycznych    628 

§ 4300 Zakup usług pozostałych      32.000  32.041 
- Usługi kominiarskie     13.006 
- Konserwacja anten zbiorczych    3.918 
- Przegląd techniczny budynków   3.434 
- Utrzymanie czystości posesji    7.308 
- Pozostałe usługi      814 
- Transport opału do kotłowni    761 
- wynagrodzenie palacza co    1.400 
- usuwanie awarii kotła co Ośrodek Zdrowia  1.400 

§ 443 O RóŜne opłaty i składki      7.900  7.914 
- Opłaty za emisję pyłów    1 790 
- Ubezpieczenie budynków od wydarzeń losowych 5.507 
- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej  495 
- Porady prawne     122 

§4410 PodróŜe słuŜbowe       800  843 
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   3.600  3.585 
§ 4480 Podatek od nieruchomości za lokale mieszkalne, uŜytkowe i grunty 31.500  31.458 
§ 4580 Pozostałe odsetki(nota Spółdzielnia Mieszkaniowa)   3.100  3.050 
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne-oprogramowanie sieci  3.000  3.023 

Razem rozchody:      305.300  305.288 
Koszty administracji: 17.52       53.480 
Ogółem rozchody:        358.768 
Wynik - nadwy Ŝka         - 5.156 

 
Stan środków obrotowych z tytułu usług na 30.06.03  51.718 
W tym trudne do odzyskania    25.135 
Zobowiązania wobec dostawców za materiały i usługi 30.192 
 

W 2003 roku Zakład zarządzał 296 lokalami w 66 budynkach o łącznej pow. 16.668,05 m2. W wymienionych budynkach 
istnieją 33 wspólnoty mieszkaniowe, w których wykupionych jest 167 lokali o powierzchni 9.413,40 m2. W 2003 roku Urząd 
Gminy sprzedał 52 lokale o łącznej pow. 3.263,02 m2. Stan techniczny budynków jest zróŜnicowany i większość wymaga 
remontów. Dzięki zgromadzeniu, środków finansowych na funduszu remontowym w wielu wspólnotach moŜna było w 2003 
roku i wykonać prace remontowe na kwotę: 
 
Składowa 7 - wymiana okien na klatkach schodowych   1.177 zł 
Suwalska 17 - wymiana instalacji elektrycznej    646 
Grunwaldzka 23 - wykonanie murku oporowego i schodów   2.297 
Grunwaldzka 29 - malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych 3.442 

-  naprawa dachu      3.315  
Grunwaldzka 31 - malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych 2.374  
Grunwaldzka 33 - malowanie klatki schodowej    577  
Grunwaldzka 35 - naprawa dachu, wymiana drzwi wejściowych  3.203  
Grunwaldzka 27 - malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych 4.525 

- wzmocnienie fundamentu budynku   1.959  
Grunwaldzka 43 - malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi   2.438 

- remont balkonu      991 
Grunwaldzka 51 - malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi wejściowych 2.869 

- naprawa dachu      1.589  
Grunwaldzka 58 - remont dachu      4.336  
Grunwaldzka 64 - malowanie klatki      820  
Grunwaldzka 66 - remont schodów wejściowych    1.926 

-  malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi  3.916  
Grunwaldzka 68 - malowanie klatki schodowej, wymiana drzwi  3.415 

- remont komina      1.054  
Grunwaldzka 72 - malowanie elewacji /tunel/, wymiana drzwi, naprawa kominów 2.562  
Grunwaldzka 74 - konserwacja dachu     655  
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Grunwaldzka 76 - wykonanie ław kominiarskich    449  
Grunwaldzka 86 - malowanie klatki schodowej, remont balkonów  3.390  
Grunwaldzka 90 - remont dachu       3.257 
Pańska Wola - naprawa dachu      775  
Mazuchówka - szkoła - malowanie klatki schodowej, naprawa komina  1.080  
Radzie - szkoła - naprawa dachu      946 
 
Ponadto w 2003 roku dokonano napraw budynków gospodarczych - głównie dachów na kwot  5.433 zł. W wyniku sprzedaŜy 
duŜej ilości lokali w 2003 r. zmniejszyły się wpływy opłat  za czynsz co miało wpływ na ujemny wynik finansowy w gospodarce 
mieszkaniowej. 
 

III.  Wodoci ągi. 
Przychody:        Plan  Wykonanie 
§ 083 Usługi dostarczania wody      297.300  297.272 
§ 083 Pozostałe przychody za podłączenie wodomierzy   1.000  1.003 
§083 Abonament        19.100  19.099 

Razem przychody:       317.400  317.374 
 

Rozchody: 
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - mat bhp  1.100  1.082 
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 osoby   57.500  57.452 
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%    4.600  4.605 
§ 4110 Składki na ZUS 17,73%      10.400  10.440 
§ 4120 Składki na fundusz pracy 2,45%     1.500  1.440 
§ 4210 Zakup materiałów       11.500  11.510 

- olej do spręŜarek      361 
- druki i materiały biurowe    911 
- narzędzia i inne materiały    1.631 
- środki czystości     183 
- materiały do usuwania awarii    2.975 
- mat. na remont dachu hydroforni Wydminy  5.506 

§ 4260 Zakup energii       104.300  104.326 
- hydrofornia Wydminy     54.734 

Orłowo      23.133 
Ranty      2.826 
Pamry      6.538 
Biała GiŜycka     8.592 
Gawliki Małe     5.631 
Talki      984 

- dostawa wody – Szczepanki    1.888 
§ 4270 Zakup usług remontowych      1.900  1. 929 

- remont hydroforni Orłowo    859 
- remont instalacji elektrycznej Wydminy   1.070 

§ 4300 Zakup usług pozostałych      11.600  11.570 
- badanie wody     1.974 
- opłaty telefoniczne     1.044 
- awarie wodociągu, transport i usług koparką  6.828 
- szkolenie      474 
- pozostałe (zerowanie urz. elektr. - hydrofornia)  1.250 

§ 4410 PodróŜe słuŜbowe       9.900  9.949 
- ryczałt na jazdy lokalne dla konserwatora i dyrektora 8.689 
- delegacja      1.260 

§ 4430 RóŜne opłaty i składki      20.600  20.541 
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych   2.540 
- opłata za korzystanie wód podziemnych  17.806 
- opłata za pozwolenie wodno-prawne   795 

§ 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych    2.700  2.710 
§ 4580 Pozostałe odsetki - za energię     1.400  1.395 
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne-system do odczytu wody  7.800  7.833 

Razem rozchody:      246.800  246,762 
Koszty administracji: 17.53%      43.200  43.228 
Ogółem rozchody:      290.000  289.990 
Wynik - nadwy Ŝka          +27.384 

 
W 2003 roku sprzedano 161 700 m3 wody, koszt 1 m3 wyniósł 246.762 : 161 700 m3= 1,53 zł. 
Cena ustalona przez Radę Gminy 1.80 zł obowiązywała do 30 maja , a od 1 czerwca 2003 r. 1.86 zł netto. Na podstawie 

przepisów Ustawy z 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i Uchwały Rady 
Gminy w Wydminach z 4.04.2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia 
ścieków od 1 czerwca wprowadzono opłatę stałą- abonament. Uzyskane z tego tytułu przychody przeznaczone będą na 
wymianę wodomierzy oraz na modernizację urządzeń hydroforni. W 2003 roku uzyskano przychód z abonamentu w 
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wysokości 19.099 zł. Dzięki modernizacji hydroforni w Orłowie ograniczona została ilość awarii pomp, które w ubiegłych 
łatach często występowały i przyczyniały się do duŜych kosztów, równieŜ ilość awarii sieci wodociągowej była mniejsza jak w 
ubiegłych latach. Ponadto opłaty za korzystanie z wód podziemnych do Urzędu Marszałkowskiego były o 14 tys. niŜsza jak w 
2002 r. Wymienione wyŜej czynniki  przyczyniły się do uzyskania dodatniego wyniku finansowego tej działalności Zakładu. 
 

IV.  Oczyszczalnia. 
Przychody:        Plan  Wykonanie 
§ 083 Usługi odprowadzania ścieków     127.100  127.139 
§ 083 Usługi oczyszczalni - oczyszczanie nieczystości płynnych  17.000  16.978 
§ 083 Refundacja wynagrodzeń prze Urząd Pracy    3.000  2.984 
§ 2650 Dotacja        26.700  26.700 

Razem przychody:       173.800  173.801 
 

Rozchody: 
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń   1.000  951 

- materiały bhp, odzieŜ ochronna wydana dla pracowników 
§ 4010 Wynagrodzenia       52.200  52.218 

Zatrudnionych jest trzech konserwatorów z powodu 
3 zmianowego systemu pracy i kierownik  

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5%    4.400  4.393 
naliczane w m-cu grudniu 

§ 4110 Składki na ZUS 17,73%      10.000  10.037 
§ 4120 Składki na fundusz pracy 2,45%     1.400  1.387 
§ 4210 Zakup materiałów       13.100  13.137 

- flokulant      4.144 
- materiały biurowe i środki czystości   255 
- olej do agregatu i kosiarki    600 
- siarczan Ŝelaza, Ŝel czyszczący   3.668 
- narzędzia do części zamiennych urządzeń  1.943 
- pozostałe materiały     2.527 

§ 4260 Zakup energii       65.700  65.715 
- oczyszczalnia     53.384 
- przepompownia     10.867 
- woda zuŜyta na potrzeby oczyszczalni   1.464 

§ 4270 Zakup usług remontowych      2.600  2.604 
- remont mieszadeł 

§ 4300 Pozostałe usługi       15.500  15.477 
- badanie ścieków i osadu    2.188 
- opłaty telefoniczne     1.009 
- oczyszczanie kanalizacji     5.637 
- wywóz osadu     3,629 
- naprawa silników     2.150 
- pozostałe usługi     834 

§4410 PodróŜe słuŜbowe       4.200  4.238 
- ryczałt na jazdy lokalne    3.061 
- delegacja      1.177 

§ 4430 RóŜne opłaty i składki      5.500  5.506 
- dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych  226 
- opłata do Urzędu Marszałkowskiego za   5.280  
odprowadzenie ścieków i składowanie osadu 

§ 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych    2.700  2.710 
odprowadzone środki na rachunek bankowy 

Razem rozchody:      178.300  178.373 
Koszty administracji: 15,10%     31.300  31.318 
Ogółem rozchody:      209.600  209.691 
Wynik – niedobór        - 35.890 

 
Stan środków obrotowych dotyczących dostarczania wody i odbioru ścieków na 31.12.03 
NaleŜności      91.446 
W tym naleŜności, w których termin zapłaty miną 30.12.03 66.877 
Zobowiązania za materiały i usługi    30.441 
W 2003 r. przyjęto na oczyszczalnie 62.600 m3 ścieków a więc koszt 1 m3 wyniósł 178.373 : 62.600 = 2,85 zł netto. 
W wyniku otrzymanej dotacji 26.700 koszt 1 m3 zmniejszył się do kwoty 151.673 : 62.700 = 2,42 zł netto.  
W 2003 r. obowiązywały ceny od I do V - 2,27 zł, od VI do XII - 2,34 zł netto. 
Aby ograniczyć koszty oczyszczalni usługi związane z usuwaniem i zagospodarowaniem osadu oraz czyszczenia sieci 
kanalizacyjnej były wykonywane przez własnych pracowników i sprzęt komunalny, co dało dodatkowe dochody dla usług 
komunalnych. Moc przerobowa oczyszczalni wykorzystana jest w około 30% - podłączenie  pozostałych miejscowości do 
oczyszczalni zmniejszyłoby koszt jednostkowy oczyszczalni ścieków. Przy tym samym zuŜyciu energii moŜna przyjąć większą 
ilość ścieków. Przyznana dotacja do ceny ścieków w 2003 r. była o 18.300 zł mniejsza od dotacji na ten sam cel w 2002 r., co 
równieŜ miało wpływ na ujemny wynik finansowy oczyszczalni ścieków. Czynione są starania, aby windykacja naleŜności za 
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wodę i ścieki odbywała się na bieŜąco, wysyłane są wezwania do zapłaty, ostrzeŜenia o odłączeniu wody. Przyczynia się to 
do spłaty zaległych zadłuŜeń za wodę, lecz ze względu na duŜe zuboŜenie jest grupa odbiorców, która systematycznie zalega 
z opłatami. 
 

V.  Usługi komunalne: 
Przychody        Plan  Wykonanie 

§083 SprzedaŜ usług komunalnych w tym:     183.500  183.482 
- wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych     29.031 
- wywóz nieczystości płynnych         31.317 
- oczyszczanie ulic - odśnieŜanie i sprzątanie      61.892 
- usługi cmentarzowe         8.817 
- opłaty za korzystanie z wysypiska i utylizację nieczystości stałych    21.869 
- utrzymanie zieleni i pozostałe usługi        5.002 
- usługi na potrzeby oczyszczalni       9.379 
- usługi na potrzeby wodociągów        4.629 
- pozostałe usługi na zlecenie/transport, sprzątanie/     11.546 

§ 083 Pozostałe        6.200  6.231 
- refundacja wynagrodzeń przez Biuro Pracy      5.394 
- pozostałe przychody prace na zlecenie       837 
Razem przychody:       189.700  189.713 

 
Rozchody 

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - materiały bhp 
wydane dla pracowników       1.600  1.619 

§ 4010 Wynagrodzenia       54.300  54.259 
1 kierowca ciągnika, mechanik, 2 osoby sprzątanie ulic 

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% naliczane na koniec roku 3.900  3.939 
-§ 4110 Składki na ZUS 17,73%      9.700  9.732 
§4120 Składki f-szu pracy 2,45      1.400  1.341 
§ 4210 Zakup materiałów       45.600  45.571 

- paliwo i oleje do ciągników     27.927 
- części do naprawy ciągnika C 914   i C360  6.778 
- części zamienne do naprawy ciągników  3.845 
- materiały i narzędzia do sprzątania ulic   1.937 
- zieleń - benzyna i części do kosiarki    889 
- materiały i narzędzia do warsztatu    2.718 
- pozostałe materiały     1.477 

§ 4260 Zakup energii - warsztat i pomieszczenia socjalne   500  534 
§ 4270 Zakup usług remontowych      300  300 

- wymiana instal. elektr w warsztacie 
§ 4300 Zakup usług pozostałych      14.200  14.188 

- prace rekultywacyjne na wysypisku   3.955 
- wywóz śmieci z cmentarza    3.985 
- zieleń podlewanie kwiatów     1.448 
- pozostałe      800 
- umowa zlecenie za dozorowanie wysypiska  3.960 

§4410 PodróŜe słuŜbowe       900  899 
§ 4430 RóŜne opłaty i składki      7.200  7.238 

- ubezpieczenie pojazdów    282 
- opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za składowanie 
odpadów komunalnych na wysypisku   6.956 

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz socjalny    3.900   3.850 
§4580 Odsetki         200  190 
§ 6080 Wydatki na zakupy inwestycyjne - program Sanipor w sieci  1.000  1.000 

Razem rozchody:       144.700  144.660 
Koszty administracji 17.52%        25.354 
Ogółem rozchody         170.014 
Wynik nadwy Ŝka         + 19.699 

Stan środków obrotowych z tytułu wykonanych usług 
NaleŜności  12.470 
Zobowiązania  16.572. 

Zakład posiada do wywozu nieczystości stałych i płynnych posiada 2 ciągniki, które uŜytkowane są od 20 lat i ze względu 
na stałą eksploatację wymagają ciągłych napraw, stad częste zakupy części zamiennych. We własnym zakresie dokonano 
gruntownego remontu silników do obu ciągników, co zaoszczędziło znaczne koszty. Wysokie opłaty na rzecz ochrony 
środowiska i wzrost cen paliwa mają równieŜ duŜy wpływ na koszty. Ponadto podpisano umowę ze Spółdzielnią 
Mieszkaniową w Pamrach na wywóz nieczystości płynnych o przyczyniło się do zwiększenia przychodów z tytułu usług 
komunalnych. Zatrudnienie pracowników przez Urząd Gminy w ramach robót publicznych na stanowisku kierowcy ciągnika i 
zamiatacza ulic przyczyniło się do zaoszczędzenia wynagrodzenia i jego pochodnych na tych stanowiskach. W/w okoliczności 
miały wpływ uzyskania dodatniego wyniku finansowego w dziale usług komunalnych. 
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Rozliczenie środków obrotowych na 31.12.2003. 
 

I. Środki pieni ęŜne w kasie i na rachunku bankowym      13.839 
II. Zapasy materiałów          8.668 
III. NaleŜności          169.940 
1. NaleŜności od odbiorców za wykonanie usługi    161.044 
• czynsze za lokale mieszkalne i uŜytkowe     26.583 
• usługi komunale        12.470 
• opłaty za dostarczoną wodę i ścieki     91.549 
• inne naleŜności        5.307 
• naleŜności wątpliwe do odzyskania      25.135 

2. Pozostałe nale Ŝności       8.896 
• rozliczenie VAT do rozliczenia w następnym miesiącu   6.456 
• zobowiązanie do rozliczenia w czasie – prenumeraty, ubez. mająt.  2.440 

IV. Zobowi ązania          191.074 
1. Zobowi ązania wobec dostawców za:     89.248  
• energię elektr. Na hydroforni i oczyszczalni     20.505 
• usługi kominiarskie       3.251 
• równanie wysypiska śmieci      4.311 
• opłaty za opał i olej       8.820 
• opłaty na ochronę środowiska      6.588 
• materiały na oczyszczalnię      1.830 
• materiały bhp        3.298 
• materiały budowlane       11.894 
• pozostałe materiały       4.067 
• oprogramowanie sieci komputerowej     19.926 
• za konsultacje        4.758 

2. Zobowi ązania wobec:       67.633 
• budŜetu – podatek VAT i dochodowy     1.035 
• ZUS składki        17.988 
• pracowników z tyt. wynagrodzenia prac. za XII    44.830 
• pozostałe rozrachunki       3.780 

3. Odpisy aktualizuj ące nale Ŝności      34.193 
V. Stan środków obrotowych na 31.12.2003.       + 1.373 
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1684 

ZARZĄDZENIE Nr 7/04 

Wójta Gminy w Kruklankach 

z dnia 16 marca 2004 r. 

 

w sprawie przyj ęcia sprawozdania z wykonania bud Ŝetu gminy za 2003 r. 

 

Na podstawie art. 136, ust. 1 ustawy z dnia 26 
listopada 1998 r. - o finansach publicznych /tekst jednolity 
- Dz. U. Nr 15, poz. 148/, art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 
października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych /tekst jednolity - Dz. U. z 2001, Nr 55, 
poz. 577 - ze zm./, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity - Dz. U. Nr 
142 z 12 października 2001 ze zmianami/ Wójt Gminy 
postanawia: 

 
§ 1. Przyjąć: 

  1) sprawozdanie z wykonania bud Ŝetu gminy za  
2003 r. wraz z załącznikami 1, 2, 3 wg którego:  
• plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 

    4.763.225 zł, 
• wykonanie   4.719.427 zł, 

 

• plan wydatków po dokonanych zmianach wyno
    5.925.232 zł, 

• wykonanie   5.625.214 zł. 
 

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w 
terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego zarządzenia: 
1. Radzie Gminy. 

 
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Wójt Gminy 
Marian Kwolik 
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Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 7/04 
Wójta Gminy Kruklanki 
z dnia 16 marca 2004 r. 

SPRAWOZDANIE 
z  w y k o n a n i a  b u d Ŝ e t u  g m i n y  z a  2 0 0 3  r .  

 
BudŜet gminy został uchwalony uchwałą Rady Gminy 

Nr V/25/03 z dnia 18 marca 2003 r. a jego wysokość 
wyniosła po stronie dochodów 4.528.319 zł i wydatków 
5.128.319 zł. W okresie sprawozdawczym dochody 
budŜetu zostały zwiększone o kwotę 234.906 zł. Plan 
wydatków budŜetowych został zwiększony o 796.913 zł. 

Zmiany planu dochodów w poszczególnych działach 
przedstawiały się następująco: 

 
1. W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO; 

plan dochodów zmniejszony został o 4.000 zł w związku z 
tym, Ŝe sołtysi przestali wydawać świadectwa 
pochodzenia zwierząt i kolczyki. 
 

2. W działach LE ŚNICTWO oraz WYTWARZANIE I 
ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 
WODĘ; 
plan dochodów nie uległ zmianie. 

 
3. W dziale TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ; 

plan dochodów zwiększony został o 39.000 zł w związku z 
przyznaniem dotacji przez Urząd Marszałkowski na 
modernizację drogi Jeziorowskie - Knieja Łuczańska. 

 
4. W dziale GOSPODARKA MIESZKANIOWA; 

plan dochodów zwiększony został o 138.230 zł w związku 
z tym, Ŝe wzrosły dochody ze sprzedaŜy gruntów o 
135.100 zł - głównie za działki na Osiedlu Słoneczny, o 
1.600 zł z tytułu wieczystego uŜytkowania gruntów i o 

1.530 zł z racji pobranych odsetek od nieterminowych 
wpłat. 
 

5. W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA; 
plan dochodów nie uległ zmianie. 

 
6. W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 

WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA; 
zwiększenie planu dochodów o 7.539 zł związane było z 
przyznaniem dotacji na referendum oraz 200 zł za 
niszczenie dokumentów po zeszłorocznych wyborach do 
rad gmin przez Krajowe Biuro Wyborcze. 
 

7. W dziale DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE 
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ; 

 
zwiększono plan dochodów o 145.779 zł. Wiązało się to z: 

• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób prawnych o 
79.940 zł; 

• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 
1.060 zł; 

• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku leśnego od osób prawnych, czyli lasów 
państwowych o 186 zł; 
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• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku od środków transportowych osób 
prawnych o kwotę 3.416 zł; 

• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 
27.500 zł; 

• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 
4.200 zł; 

• zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu 
podatku od środków transportowych uiszczanego 
przez osoby fizyczne o kwotę 5.000 zł; 

• zwiększeniem o 350 zł wpływów z tytułu podatku 
od spadków i darowizn; 

• zwiększeniem o 300 zł wpływów z tytułu podatku 
od posiadania psa; 

• zwiększeniem planowanych wpływów z tytułu 
opłaty administracyjnej za czynności urzędowe o 
kwotę 600 zł; 

• zwiększeniem o 14.728 zł planu wpływów z 
podatku od czynności cywilno prawnych; 

• zwiększeniem o 7.000 zł planu wpływów z opłaty 
skarbowej; 

• wprowadzeniem do budŜetu kwoty 11.499 zł 
odsetek z racji nieterminowych wpłat. 

 
8. W dziale RÓśNE ROZLICZENIA; 

zmiany planu dochodów spowodowane były: 
• zmniejszeniem o 31.625 zł subwencji 

rekompensującej; 
• wprowadzeniem do budŜetu kwoty 20.940 zł z 

tytułu róŜnych rozliczeń finansowych. 
 

9. W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE; 
plan dochodów zwiększono o kwotę 3.560 zł, w związku z 
wprowadzeniem do budŜetu kwoty 1.744 zł dotacji na 
podręczniki dla uczniów klas I szkół podstawowych, oraz o 
1.816 zł kwotę dotacji na świadczenia socjalne dla 
nauczycieli emerytów i rencistów. 

 
10. W dziale OCHRONA ZDROWIA; 

plan dochodów zwiększono o kwotę 8.657 zł - zwiększyły 
się wpływy związane z wydawaniem zezwoleń na 
sprzedaŜ alkoholu. 
 

11. W dziale POMOC SPOŁECZNA; 
plan dochodów zmniejszono o kwotę 15.34zł w związku z: 

• wzrostem dotacji na składki na ubezpieczenia 
społeczne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 
5.530 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze o kwotę 612 zł; 

• zmniejszeniem dotacji na zasiłki i pomoc 
w naturze o 19.051 zł, oraz planu dotacji na 
dodatki mieszkaniowe o 30.000 zł; 

• wprowadzeniem do budŜetu kwoty 1.075 zł 
dotacji na zasiłki związane ze szkodami 
powstałymi w wyniku suszy, 1.890 zł na 
wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół 
podstawowych, oraz 24.597 zł na doŜywianie 
uczniów. 

 
12. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA; 
plan dochodów zmniejszono o kwotę 78.627 zł w 

związku z: 
• zwiększeniem o 7.340 zł dotacji z urzędu 

wojewódzkiego będącej zwrotem kosztów 

oświetlenia ulicznego, o 4.033 zł wpływów 
związanych z odprowadzaniem ścieków; 

• zmniejszeniem planu dochodów z wpłat od 
ludności na kanalizację wsi Kruklanki o 90.000 zł. 

 
13. W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT; 

wprowadzono środki przekazane na działalność sportową 
przez sponsora w kwocie 600 zł. 
 
Zmiany planu wydatków w poszczególnych działach 
przedstawiały się następująco: 
 

1. W dziale ROLNICTWO I ŁOWIECTWO; 
zwiększono plan o kwotę 131.100 zł w związku z: 

• zwiększeniem o 135.000 zł planu wydatków na 
kanalizację wsi Kruklanki; 

• zwiększeniem o 100 zł planu środków na wpłaty 
do Izby Rolniczej; 

• zmniejszeniem planu wydatków związanych z 
wydawaniem świadectw pochodzenia zwierząt i 
kolczyków o 4.000 zł; 

 
2. W dziale WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 

ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ; 
plan wydatków nie uległ zmianie. 
 

3. W dziale TRANSPORT I Ł ĄCZNOŚĆ; 
plan wydatków zwiększony został o 55.940 zł. 
 

4. W dziale TURYSTYKA; 
plan wydatków zwiększono o 2.000 zł. 

 
5. W dziale ADMINISTRACJA PUBLICZNA; 

zwiększono plan wydatków o 91.710 zł. 
 

6. W dziale URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA; 
zwiększono plan wydatków o 7.739 zł. 

 
7. W dziale BEZPIECZE ŃSTWO PUBLICZNE I 

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA; 
zwiększono plan wydatków o 8.000 zł. 

 
8. W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO; 

plan wydatków nie był zmieniany. 
 
9. W dziale RÓśNE ROZLICZENIA; 

zmniejszono plan wydatków o 40.000 zł. 
 

10. W dziale OŚWIATA I WYCHOWANIE; 
zwiększono plan o 172.670 zł. 

 
11. W dziale OCHRONA ZDROWIA; 

plan wydatków zwiększono o kwotę 38.657 zł; 
 
12. W dziale OPIEKA SPOŁECZNA; 

plan wydatków zwiększono o kwotę 10.973zł w związku z: 
• wzrostem wydatków na składki na ubezpieczenia 

społeczne opłacane za osoby pobierające 
niektóre świadczenia z pomocy społecznej o 
5.530 zł, na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 
wychowawcze o kwotę 612 zł; 

• zmniejszeniem wydatków na zasiłki i pomoc w 
naturze o 16.551 zł, 

• wprowadzeniem do budŜetu kwoty 1.075 zł 
wydatków na zasiłki związane ze szkodami 
powstałymi w wyniku suszy, 1.890 zł na 
wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół 
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podstawowych, oraz 27.097 zł na doŜywianie 
uczniów; 

• plan wydatków na dodatki mieszkaniowe 
zmniejszono o 10.000 zł. 

 
13. W dziale EDUKACYJNA OPIEKA 

WYCHOWAWCZA; 
plan wydatków nie uległ zmianie. 

 
14. W dziale GOSPODARKA KOMUNALNA I 

OCHRONA ŚRODOWISKA; 
plan wydatków zwiększono o kwotę 252.524 zł. 

 
15. W dziale KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 

NARODOWEGO; 
plan wydatków zwiększono o kwotę 60.000 zł w związku 
ze zwiększeniem dotacji dla GOK. 

 
16. W dziale KULTURA FIZYCZNA I SPORT; 

plan wydatków zwiększono o kwotę 5.600 zł. 
 

Dochody budŜetowe w 2003 r. zostały wykonane w 
wysokości  4.718.502 zł, co stanowi 99,06% planu 
rocznego, natomiast dochody własne w wysokości 
2.149.920 zł na plan 2.186.650 zł, czyli 98,32 % planu 
rocznego. 

 
Realizacja dochodów własnych w poszczególnych 

działach przedstawia się następująco: 
- w dziale 010 ,,Rolnictwo i łowiectwo"  na 

planowane dochody w wysokości 1.000 zł uzyskano 
992 zł i są to dochody ze sprzedaŜy świadectw 
miejsca pochodzenia zwierząt; 

- w dziale 020  „Le śnictwo"  uzyskano dochody w 
wysokości 1.679 zł i są to wpływy za dzierŜawę 
terenów łowieckich; 

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energi ę elektryczn ą, gaz i wod ę”  na planowane 
20.000 zł uzyskano 10.380 - tyle wpłaciła 
spółdzielnia Agro-Mazury tytułem sprzedaŜy wody; 

- w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa"  na plan 
461.230 zł uzyskano dochody w wysokości 459.631 
zł w tym: 

• dochody z czynszów 16.117 zł, 
• sprzedaŜy mienia komunalnego 435.329 zł, 
• opłaty wieczystego uŜytkowania gruntów 

komunalnych 6.650 zł; 
- w dziale 756  „Dochody od osób prawnych, od 

osób fizycznych i od innych jednostek nie 
posiadaj ących osobowo ści prawnej"  dochody 
przedstawiają się następująco: 

 
• z podatku rolnego od osób prawnych na plan 

24.060 zł uzyskano dochody w wysokości 24.066 
zł; 

• z podatku leśnego od osób prawnych na plan 
153.186 zł uzyskano dochody w wysokości 
153.186 zł; 

• z podatku od nieruchomości od osób prawnych 
uzyskano kwotę 379.939 zł na plan 379.940 zł; 

• uzyskano równieŜ dochody z podatku od 
środków transportowych od osób prawnych w 
wysokości 4.917 zł; 

• odsetki od nieterminowych wpłat 3.588 zł. 
 

Z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z 
którego wpływy planowane były na 2.000 zł wpłynęło 753 
zł ale zgodnie ze sprawozdaniami z urzędów skarbowych 

dochody przez nie wykonane w tym zakresie wyniosły –
167 zł. 

Podatek dochodowy od osób fizycznych określony w 
planie budŜetu na 244.511 zł, wykonano w wysokości 
227.126 zł, co stanowi 92,89% planu - jest to podatek 
przekazywany przez Ministerstwo Finansów. 

 
Podatki i opłaty od osób fizycznych: 
• uzyskano dochody z karty podatkowej w 

wysokości 3.209 zł na plan 2.700 zł; 
• podatek do nieruchomości został wykonany w 

kwocie 267.510 zł na plan 267.500 zł, 
• podatek rolny na plan 254.200 zł  wykonano 

254.220 zł; 
• z podatku leśnego na plan 3.200 zł uzyskano 

2.995 zł; 
• z podatku od środków transportu na plan 2.000 zł 

wpłynęło 1.500 zł 
• z podatku od spadków i darowizn osiągnięto 

dochody w wysokości 354 zł, 
• z podatku od posiadania psów wpłynęła kwota 

400 zł, 
• wpływy z opłaty targowej wyniosły 200 zł, 
• z opłaty miejscowej uzyskano dochody 12.291 zł 

na plan 15.000 zł, 
• z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 

pobrano 2.600 zł; 
• z podatku od czynności cywilno prawnych 

wpłynęło 35.365 zł, 
• osiągnięto dochody z odsetek za nieterminowe 

wpłaty zobowiązań pienięŜnych w wysokości 
8.220 zł; 

• z opłaty skarbowej na plan 17.000 zł osiągnięto 
kwotę 11.373 zł; 

 (rozbieŜności dochodów z opłaty skarbowej oraz od 
czynności cywilno prawnych w stosunku do planu 
wynikają stąd, Ŝe przeksięgowanie następuje po 
otrzymaniu sprawozdań z urzędów skarbowych w 
lutym roku następnego); 

- dziale 851 „Ochrona zdrowia"  uzyskano kwotę 
48.657 zł, za wydane zezwolenia na sprzedaŜ 
alkoholu; 

- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska" wpłynęło: 

• 38.744 zł za odprowadzenie ścieków; 
• 176.231 zł tytułem partycypacji właścicieli 

nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji we 
wsi Kruklanki; 

• 313 zł odsetki od nieterminowych wpłat; 
 

Ponadto wpływy z róŜnych dochodów wyniosły 20.397 
zł. w tym: wpłaty od ludności na wodociąg 7.550 zł. 
 

Zaległość nie wyegzekwowanych dochodów własnych 
ogółem w stosunku do roku ubiegłego zwiększyła się o 
47.351 zł i wynosi 398.789 zł, z tego: 

• za wieczyste uŜytkowanie gruntów 1.210 zł; 
• czynsze 1.905 zł; 
• od sprzedaŜy wody - Sółdzielnia Agro-Mazury 

21.036 zł; 
• wg sprawozdań urzędów skarbowych 1.506 zł; 
• podatek od nieruchomości osób prawnych 

97.530 zł; 
• podatek od nieruchomości osób fizycznych 

44.465 zł; 
• podatek rolny od osób fizycznych 183.452 zł; 
• podatek leśny osób fizycznych 732 zł; 
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• podatek od środków transportowych osób 
fizycznych 2.400 zł; 

• wpłaty ludności z tytułu partycypacji w kosztach 
kanalizacji 44.554 zł. 

 
Z ogólnej kwoty 398.789 zł zaległości dokonano 

wpisów na hipotekę na ogólna kwotę 72.805 zł. 
Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w wysokości 4.661 zł. 

Pozostałą, część dochodów stanowi: 
- subwencja oświatowa w wysokości 1.604.318 zł; 
- subwencja ogólna w wysokości 3.169 zł; 
- subwencja rekompensująca  377.666 zł, 
w tym z tytułu ulg ustawowych za II półrocze 2002 i I  
półrocze 2003 239.743 zł. 

 
Wysokość dotacji otrzymanej na zadania własne, 

zlecone i powierzone kształtowała się następująco: 
 

- w dziale 853 „Pomoc społeczna"  dotacja ogółem 
wyniosła 454.951 zł z tego: 

• ubezpieczenia zdrowotne 11.215 zł; 
• zasiłki i pomoc w naturze 283.949 zł; 
• zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 23.370 zł; 
• utrzymanie G.O.P.S. 47.300 zł; 
• dopłaty do dodatków mieszkaniowych 46.555 zł; 
• usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1.075 zł; 
• doŜywianie uczniów w szkołach 39.597 zł; 
• wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych 

1.890 zł. 
Ponadto otrzymano dotacje z przeznaczeniem na: 

- remont drogi Jeziorowskie - Knieja Łuczańska w 
kwocie 39.000 zł; 

- administrację państwową i zadania zlecone w kwocie 
26.090 zł; 

- od starostwa na podstawie porozumienia 7.175 zł; 
- uzupełnianie list wyborców w kwocie 900 zł; 
- przeprowadzenie referendum 7.539 zł; 
- niszczenie dokumentów związanych z wyborami w 

2002 r.  200 zł; 
- podręczniki dla uczniów klas pierwszych 1.744 zł; 
- świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i 

rencistów  9.233 zł; 
- oświetlenie uliczne 36.000 zł; 
- sport 600 zł. 

 
Plan wydatków budŜetowych po wprowadzonych 

zmianach wynosi 5.925.232 zł, natomiast wykonanie 
zamyka się kwotą 5.625.214 zł co stanowi 94,94%. 

Realizacja wydatków w poszczególnych działach 
przedstawia się następująco: 
- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo"  na ogólny plan 

1.141.600 zł wydatkowano 1.099.962 zł z tego na: 
- inwestycje - kanalizacja Kruklanki 1.093.653 zł, 
- prowizję za wydawanie świadectw miejsca 

pochodzenia zwierząt  798 zł, 
- do Izby Rolniczej 5.511 zł, 

- w dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w 
energi ę elektryczna, gaz i wod ę"  na ogólny plan 
20.000 zł wydatkowano 16.144 zł na opracowanie 
dokumentacji 9.964 zł, oraz opłaty do Urzędu 
Marszałkowskiego za pobór wody 6.180 zł; 

- w dziale 600 „Transport i ł ączno ść"  na ogólny plan 
114.590 zł wydatkowano 96.266 zł, z przeznaczeniem 
na remonty dróg gminnych. 

- w dziale 630 „Turystyka" na planowane 17.000 zł 
wydano 16.320 zł na: 
• prowizje z tytułu inkasa opłaty miejscowej 948 zł; 
• materiały na urządzenie kąpieliska gminnego 

2.280 zł; 

• usługi transportowe, ratownik, internetowe 8.376 
zł; 

• opłaty związane z promocją gminy 4.716 zł, 
- w dziale 750 „Administracja publiczna"  na ogólny 

plan 848.125 zł wydatkowano 789.738 zł, w tym: 
• płace i pochodne od płac pracowników Urzędu 

Gminy wykonujących zadania z zakresu 
administracji rządowej  26.090 zł, 

• płace i pochodne opłacane z dotacji Starostwa 
Powiatowego na podstawie porozumienia 7.175 
zł, 

• wydatki związane z obsługą Rady Gminy 41.088 
zł, 

• na funkcjonowanie Urzędu Gminy 702.140 zł: 
dodatki nie zaliczane do wynagrodzeń 307 zł; 
wynagrodzenia i pochodne 539.615 zł, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne  37.082 zł, 
zakup wyposaŜenia, środków czystości itp. 
52.062 zł, 
energię elektryczną i wodę 3.989 zł, 
remonty, naprawy, konserwacje, usługi 
pocztowe, telekomunikacyjne, 
bankowe i informatyczne 75.881 zł, 
delegacje i ryczałty 17.777 zł, 
ubezpieczenie mienia 1.209 zł, 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 11.300 zł; 

• wynagrodzenia dla sołtysów inkasujących 
podatki 13.245 zł; 

- w dziale 751 „Urz ędy naczelnych organów władzy 
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 
sądownictwa"  na ogólny plan 8.639 zł wydatkowano 
8.639 zł, na: 
• aktualizację list wyborców 900 zł, 
• niszczenie dokumentów po wyborach do Rady 

Gminy w 2002  200 zł, 
• referendum 7.539 zł; 

- w dziale 754 „Bezpiecze ństwo publiczne i ochrona 
przeciwpo Ŝarowa"  na ogólny plan 44.500 zł 
wydatkowano 43.154 zł na: 
• Ochotnicze StraŜe PoŜarne 43.049 zł, 

w tym budowa remizy 24.900 zł, 
• Obronę Cywilną  105 zł; 

- w dziale 757 „Obsługa długu publicznego"  na 
ogólny plan 11.000 zł wydatkowano 4.507 zł na spłatę 
odsetek od poŜyczki z WFOŚiGW w Olsztynie; 

- w dziale 801 „O świata i wychowanie"  na ogólny 
plan 2.316.337 zł wydatkowano 2.282.790 zł na: 
• Szkoły Podstawowe w Kruklankach i Boćwince 

1.056.346 zł, 
w tym na: 

nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
3.539 zł, 
wynagrodzenia i pochodne 912.564 zł, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne 54.666 zł, 
zakup wyposaŜenia, opału, środków czystości itp. 
47.513 zł, 
pomoce naukowe 4.018 zł, 
energię elektryczną i wodę  16.641 zł, 
usługi pocztowe, telekomunikacyjne  19.010 zł, 
delegacje 1.226 zł, 
ubezpieczenie szkolnego mienia 1.382 zł, 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 43.300 zł; 

• klasy zerowe przy Szkole Podstawowej w 
Kruklankach i Boćwince 83.394 zł; 

• Gimnazjum w Kruklankach 602.031 zł, 
w tym na: 
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nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 
1.231 zł, 
wynagrodzenia i pochodne 492.888 zł, 
dodatkowe wynagrodzenia roczne 30.373 zł, 
zakup wyposaŜenia, opału, środków czystości itp. 
26.537 zł, 
energię elektryczną i wodę 8.511 zł, 
remonty, naprawy, konserwacje 13.364 zł, 
delegacje 1.137 zł, 
ubezpieczenie mienia 990 zł, 
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych 27.000 zł; 

• dowoŜenie uczniów 134.511 zł; 
• dokształcanie nauczycieli 10.533 zł; 
• świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i 

rencistów 9.233 zł; 
• termomodernizacja szkół 386.742 zł; 

- w dziale 851 „Ochrona zdrowia"  na ogólny plan 
78.657 zł wydatkowano 62.512 zł na profilaktykę 
antyalkoholową; 

- w dziale 853 „Pomoc społeczna"  na ogólny plan 
568.711 zł wydatkowano 556.000 zł na: 
• ubezpieczenia zdrowotne 11.215 zł; 
• zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 

ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 301.389 zł; 
• dodatki mieszkaniowe 92.865 zł; 
• zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze  

23.370 zł; 
• utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 67.556 

zł; 
• usuwanie skutków suszy 1.075 zł; 
• doŜywianie uczniów 56.640 zł; 
• wyprawki dla uczniów klas pierwszych 1.890 zł; 

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza"  
na plan 21.820 zł wydatkowano 20.591 zł na 
wynagrodzenia i pochodne, oraz fundusz socjalny 
pracownika świetlicy przy Szkole Podstawowej i 
Gimnazjum w Kruklankach; 

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska"  na ogólny plan 464.653 zł wydatkowano 
368.991 zł na: 
• utrzymanie i obsługę oczyszczalni ścieków 

73.936 zł w tym: 
wynagrodzenia i pochodne pracownika  
16.100 zł, 
zuŜycie energii na przepompowniach 9.132 zł, 
za odprowadzenie ścieków 48.704 zł; 

• utrzymanie zieleni na terenie gminy  3.089 zł; 
• oświetlenie ulic 73.688 zł; 
• utrzymanie pracowników zatrudnionych w 

ramach robót publicznych 18.928zł; 
• zakup materiałów  34.449 zł; 
• zakup energii  4.898 zł; 
• usługi związane z utrzymaniem mienia 

komunalnego 150.139 zł w tym: 
niwelacja wysypiska 15.535 zł, 
wywóz śmieci 17.597 zł,  
prace geodezyjne 28.269 zł, 
zmiany planów przestrzennego 
zagospodarowania  27.534 zł,  

• ubezpieczenie mienia oraz opłaty do Urzędu 
Marszałkowskiego za składowanie śmieci na 
wysypisku 9.864 zł; 

- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego"  na ogólny plan 234.000 zł udzielono 
dotacji 234.000 zł: 
• Bibliotece Publicznej  68.000 zł; 
• Gminnemu Ośrodkowi Kultury 166.000 zł; 

- w dziale 926 „Kultura fizyczna i sport"  na ogólny 
plan 25.600 zł wydatkowano 25.600 zł na rzecz 
rozwoju gminnego sportu. 

 
W roku 2003 uzyskano wolne środki w kwocie 269.884 

zł, które będą w dyspozycji Rady Gminy. 
 

 


