
SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY za 2011 ROK 

                                                     Marzec – 2012r.



Budżet Gminy Lubiszyn na 2011 rok został  przyjęty przez Radę Gminy na sesji w
dniu 27 stycznia 2011r.  Nr IV/15/2011.

Założono w budżecie na rok 2011:
                 - dochody w wysokości                                       17 984 135,00 zł      
                 - wydatki w wysokości                                        19 684 890,00 zł    
planując tym samym deficyt budżetowy w kwocie               1 700 755,00 zł
do pokrycia z wolnych środków i kredytów.

Wielokrotne zmiany budżetu na przestrzeni roku dokonane przez Radę Gminy oraz Wójta,
spowodowały zmianę budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.
Ostatecznie po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok wyniósł:
                  - po stronie dochodów                                       21 920 122,72 zł  
                  - po stronie wydatków                                       23 634 063,63 zł  

Wykonanie założonego na 2011 rok planu wyniosło:
           - dochody                                                23 038 371,94 zł tj. 105.10%  
w tym: 

 dochody bieżące                         22 040 399,28 zł    tj. 104,08% planu
 dochody majątkowe                        997 972,66 zł    tj. 133,98% planu  

           - wydatki                                                21 473 676,58 zł  tj. 90,86%  
w tym: 

 wydatki bieżące                         20 455 464,46 zł    tj.   90,51% planu
 wydatki majątkowe                      1 018 212,12 zł    tj.  98,50% planu  

Dochody zostały wykonane w 105,10 %  a wydatki 90,86 %  nadwyżka  budżetu za 2011 rok

wynosi    1     564 695,36 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania gminy wynosiły    4     965 885,24 zł, z tego:

 4 879 992,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,

 85 893,24 zł wymagalnych zobowiązań ( w tym 69 987,28 zł z tytułu dostaw i usług- 

dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie ). 

Należności wymagalne gminy na ostatni dzień grudnia wynosiły  2     062 729,23 zł, z tego:

 225 478,64 zł kwota należności wymagalnych z tytułu dostaw i usług

 1 837 250,59 zł pozostałe należności wymagalne

Kwota  85 316,90 zł – pozostałe należności niewymagalne.

Stan środków na rachunku budżetu gminy ( wg sprawozdania rocznego Rb-ST ) wynosi: 
5 020 496,29 zł        w tym:
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających          168 447,26 zł
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku 408 369,00 zł.
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I.  Kształtowanie się dochodów budżetowych w latach 2010 -2011 w poszczególnych  
      działach wg sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych.

Dochody budżetowe Gminy Lubiszyn za 2010 rok.

Działy klasyfikacji budżetowej

A. dział  010 Rolnictwo i łowiectwo
B. dział  600 Transport i łączność
C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
D. dział 710 Działalność usługowa
E. dział 750 Administracja publiczna
F.

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

G. dział 752 Obrona narodowa
H. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
I.

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

J. dział 758 Różne rozliczenia
K. dział 801 Oświata i wychowanie
L. dział 852 Pomoc społeczna
Ł. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
M. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
N. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
O. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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Dochody budżetowe Gminy Lubiszyn za 2011  rok.

Działy klasyfikacji budżetowej

A. dział  010 Rolnictwo i łowiectwo
B. dział  600 Transport i łączność
C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
D. dział 710 Działalność usługowa
E. dział 750 Administracja publiczna
F.

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

G. dział 752 Obrona narodowa
H. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
I.

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

J. dział 758 Różne rozliczenia
K. dział 801 Oświata i wychowanie
L. dział 852 Pomoc społeczna
Ł. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
M. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
N. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
O. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
P. dział 926 Kultura fizyczna i sport
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II.  Kształtowanie się wydatków budżetowych  w latach 2010- 2011 według
poszczególnych działów wg sprawozdania Rb-28S z wykonania planu      

 wydatków budżetowych.

 

Wydatki budżetowe za 2010 rok

Działy klasyfikacji budżetowej

A. dział  010 Rolnictwo i łowiectwo
B. dział  600 Transport i łączność
C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
D. dział 710 Działalność usługowa
E. dział 750 Administracja publiczna
F.

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

G. dział 752 Obrona narodowa
H. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
I.

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

J. dział 757 Obsługa długu publicznego
K. dział 758 Różne rozliczenia
L. dział 801 Oświata i wychowanie
Ł. dział 851 Ochrona zdrowia
M. dział 852 Pomoc społeczna
N. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
O. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
P. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
R. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
S. dział 926 Kultura fizyczna i sport
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Wydatki budżetowe za 2011 r.

Działy klasyfikacji budżetowej

A. dział  010 Rolnictwo i łowiectwo
B. dział  600 Transport i łączność
C. dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
D. dział 710 Działalność usługowa
E. dział 750 Administracja publiczna
F.

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

G. dział 752 Obrona narodowa
H. dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
I.

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

J. dział 757 Obsługa długu publicznego
K. dział 758 Różne rozliczenia
L. dział 801 Oświata i wychowanie
Ł. dział 851 Ochrona zdrowia
M. dział 852 Pomoc społeczna
N. dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 
O. dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
P. dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
R. dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
S. dział 926 Kultura fizyczna i sport
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Z  danych  zawartych  w  poniższej  tabeli  wynika  coroczny  wzrost  dochodów  oraz  wzrost
wydatków budżetowych Gminy w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Dochody  ogółem w przeliczeniu na 1 mieszańca w roku 2011 wzrosły w stosunku do roku
2010 o około 24%  natomiast  wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosły w
stosunku do 2010r. o około 12,00%.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Lubiszyn w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
w latach  2008 - 2011

Lp. Treść Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

1.

Liczba
mieszkańców
na koniec roku

6 843 6804 6815 6801

2.

Dochody
Gminy ogółem

w zł

15 799 977,69 17 455 020,05 18 586 282,85 23 038 371,94

Dochody
na jednego

mieszkańca 
(2:1)

2 308,92 2 565,41 2 727,26 3 387,49

3.

Wydatki
Gminy ogółem

w zł
15 771 978,61 19 504 621,33 19 056 848,08 21 473 676,58

Wydatki
na jednego
mieszkańca

(3:1)

2 304,83 2 866,64 2 796,30 3 157,42
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Kształtowanie się dochodów budżetowych Gminy w latach 2008- 2011

Kształtowanie się wydatków budżetowych Gminy w latach 2008-2011.

 Poniżej przedstawiono wydatki majątkowe Gminy w latach 2008- 2011 w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca.
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Wydatki majątkowe  w latach 2008-2011.

Lp. Treść Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011

1.
Liczba
mieszkańców
na koniec  
roku

L
6 843 6 804 6815 6801

2.
Wykonane 
wydatki 
majątkowe

Wm 2 510 417,96 5 360 267,45 2 277 593,41 1 018 212,12

Wydatki 
majątkowe  
na jednego  
mieszkańca

Wm
L

366,86 787,82 334,20 149,71

Wydatki majątkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2008 – 2011.

 I.2   WSKAŹNIKI

Poniżej  przedstawiam  obliczone  wskaźniki  do  oceny  sytuacji  finansowej  Gminy,  na
podstawie zestawu jaki został przygotowany przez Ministerstwo Finansów pozwalający na
ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wskaźnik ustawowy liczony po zakończeniu roku budżetowego: udział zobowiązań ogółem 
w dochodach ogółem 

                    ZOUE

WUST1 = --------------- ≤ 60%  ,gdzie
                     DO

ZOUE – zobowiązania ogółem pomniejszone o środki o których mowa  w art.5 ust.3 ustawy    
                o finansach publicznych

DO – wykonane dochody ogółem
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                              5.911.013,76                                                  4.965 885,24
WUST1-2010  =  ---------------  = 31,80%    WUST1-2011  =  ---------------  = 21,55%
                            18.586.282,85                                                 23 038 371,94

Na bardziej miarodajną ocenę poziomu zadłużenia w porównaniu do przedstawionego wyżej
wskaźnika  ustawowego  WUST1 pozwala  wskaźnik  WZ1-  obciążenie  dochodów  bieżących
długiem,  który w 2010r wynosił 31,99 % a w 2011r.wynosi 22,53 % 

                   ZO

WZ 1 = ---------------  ,gdzie
                     Db

ZO – zobowiązania ogółem
Db– wykonane dochody bieżące

                 5.911.013,76                                                          4.965 885,24
WZ 1  =   ---------------  = 31,99%               WZ 1  =   ---------------  = 22,53%
                18.475.507,01                                                      22 040 399,28
             
Wskaźnik  obrazujący  obciążenie  dochodów  bieżących  obsługą  zadłużenia  tj.  udział
wydatków na obsługę zadłużenia i spłatę rat kapitałowych - obciążenie dochodów bieżących
długiem
               Ods+Spl
WZ 2  =  ---------------  ,gdzie
                     Db

Ods–odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Spl– spłata rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek

Db– wykonane dochody bieżące

                          1.064.175+282.912,09             1.347.087,09
WZ 2-2010r. =  --------------------------   =   ---------------------  =  7,29%
                             18 .475.507,01                       18.475.507,01

                         1.719.996+341.940,51                    2.061.936,51
WZ 2-2011r. =  --------------------------   =   ---------------------  = 9,35%
                            22.040.399,28                         22.040.399,28
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Obciążenie dochodów bieżących długiem jak pokazuje wartość wskaźnika WZ 2 w 2011r jest 
znacznie wyższe niż w 2010r.

Wskaźnik W L 1- dochody bieżące na mieszkańca

              Db

WL1 = --------- , gdzie
                L
L- liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Db – wykonane dochody bieżące 

                      
                        18.475.507,01                                                  22.040.399,28
WL1-2010r. = ----------------  = 2.711,00 zł.       WL1-2011 = -------------------  = 3.240,75 zł
                              6815                                                                    6801

Wskaźnik W L 1- dochody bieżące na mieszkańca w stosunku do 2010r. wzrósł o 529,75 zł

Wskaźnik W L 2- wydatki bieżące na mieszkańca

              Wb

WL2 = --------- , gdzie
                L
L- liczba mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego

Wb – wykonane wydatki bieżące 
  
                           20.455.464,46                                                   

WL2011 r    = ----------------  = 3.007,71 zł
                                  6801

                             16.779.254,67

  WL2-
2010r. = ----------------  = 2.462,11zł

                                 6815

Wskaźnik W L 2- wydatki bieżące na mieszkańca w  odniesienia do 2010r. wzrósł o 545,60 zł.

11



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA

WYDATKÓW  ZA  2011r.

ROLNICTWO  I  ŁOWIECTWO

RAZEM :   550 001,14 zł

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITARNA WSI:

Dział 010 rozdz.01008 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę       65 932,70 zł

udrożnianie przepustów i rowów przy drogach gminnych na kwotę         65 932,70 zł 

wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie

  

Dział 010 rozdz.01010 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę         58 369,00 zł

 zakup zdroju i reduktora ciśnienia wody  hydrofornia w miejscowości Wysoka

             na kwotę -9 404,76zł  wykonawca Zakład Usług Komunalnych w Lubiszynie

 materiały do wymiany złoża filtracyjnego w hydroforni w Lubnie – 41 464,53 

zł.-wykonawca Z.U.K. w Lubiszynie
 materiały zakupione w celu usunięcia awarii wodociągów w Lubnie, 

Ściechowie, Wysokiej na ogólną kwotę                                     – 2 192,51 zł.  

wykonawca  Z.U.K. w Lubiszynie
 zakup kolektora wodnego do hydroforni w Lubnie na kwotę     – 3 359,82 zł.  

wykonawca  Z.U.K. w Lubiszynie
 materiały do ogrodzenia studni głębinowej w Stawie na kwotę – 1 947,38 zł. 

wykonawca  Z.U.K. w Lubiszynie

Dział 010 rozdz.01010 § 4270

Zakup usług remontowych na kwotę    14 481,91 zł

 remont pompy wodnej w hydroforni Lubno na kwotę               – 1 506,04 zł 

wykonawca Z.U.K. w Lubiszynie
 remont hydroforów w Stawie, Gajewie, Lubiszynie na kwotę     – 7 400,28 zł 

wykonawca Z.U.K. w Lubiszynie
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 remont pompy głębinowej w Gajewie na kwotę                           – 5 575,59 zł 

wykonawca Z.U.K. w Lubiszynie

Dział 010 rozdz.01010 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę    73 434,30 zł

 usuwanie  awarii  w hydroforniach gminnych na kwotę       –  15 008,76 zł 

wykonawca usługi ZUK w Lubiszynie

 wykonanie badania wody  na kwotę                                            – 170,77 zł  

wykonawca Wojewódzka Stacja Sanitarno  Epidemiologiczna Gorzów

 wykonanie przyłącza wodociągowego dla klubu sportowego w Baczynie na 

kwotę         116,71 zł       wykonawca usługi PWiK Gorzów Wlkp.

 wymiana kolektora wodnego hydrofornia Lubno na kwotę     – 7 704,00 zł 

wykonawca usługi ZUK w Lubiszynie

 wymiana mieszaczy hydrofornia Lubiszyn na kwotę             - 11 497,53 zł 

wykonawca usługi ZUK w Lubiszynie

 montaż reduktora ciśnień i wymiana zdroju hydrofornia Wysoka na kwotę       

1 080,00 zł           wykonawca usługi ZUK w Lubiszynie

 wymiana złoża filtracyjnego w hydroforni Lubno na kwotę    – 4 207,23 zł 

wykonawca Z.U.K. w Lubiszynie

 wykonanie usługi badań dozorowych zaworów bezpieczeństwa hydroforów w 

hydroforniach Lubiszyn, Gajewo, Staw na kwotę                   – 6 253,30 zł 

wykonawca usługi Z.U.K. w Lubiszynie

 opracowanie operatów wodno prawnych na kwotę               – 23 076,00 zł 

wykonawca Z.U.K. w Lubiszynie

 wykonanie ogrodzenia studni głębinowej w Stawie na kwotę – 4 320,00 zł 

wykonawca usługi Z.U.K. w Lubiszynie

Dział 010 rozdz.01030 § 2850
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IZBY  ROLNICZE  -odprowadzono  składki  na  rzecz  Lubuskiej  Izby  Rolniczej  w

Zielonej Górze w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2011 rok

na kwotę          8 281,07 zł.

                    

POZOSTAŁA DZAIŁALNOŚĆ:

Dział 010 rozdz.01095 § 4170

Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę         3 031,26 zł

 opłacono wynagrodzenie za doradztwo w sprawie wypełniania wniosków  dla 

rolników na dopłaty bezpośrednie na kwotę                             – 1 000,00 zł 

wykonawca Danuta Iwanowska(umowa o dzieło)

 opłacono wynagrodzenie za szacowanie strat w uprawach spowodowanych 

suszą oraz za sporządzanie protokołów suszowych na kwotę       - 500,00 zł 

wykonawca Danuta Iwanowska (umowa o dzieło)

 wynagrodzenie bezosobowe (zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku 

akcyzowego) na kwotę                                                               - 1 531,26 zł 

Dział 010 rozdz.01095 § 4110

 Składki na ubezpieczenie społeczne  (zadanie zlecone dotyczące zwrotu 

podatku akcyzowego) na kwotę                                                  -231,22 zł

Dział 010 rozdz.01095 § 4120 

 składki na fundusz pracy ( zadanie zlecone dotyczące zwrotu podatku 

akcyzowego) na kwotę                                                              - 37,52 zł

Dział 010 rozdz.01095 § 4210

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę    3 383,03 zł

 zakup materiałów biurowych( decyzje związane ze zwrotem podatku 

akcyzowego zadanie zlecone) na kwotę                               – 3 085,28 zł 

 zakup nagród dla uczestników targów w Gliśnie na kwotę     – 297,75 zł.

Dział 010 rozdz.01095 § 4300
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Zakup usług pozostałych na kwotę     16 855,00 zł

 dowóz bezdomnych psów do schroniska  na kwotę                – 15 621,00  zł 

wykonawca   usługi Firma ,,Racker” Brzozowiec 

 usługi pocztowe (opłata skredytowana za wysłane decyzje związane ze 

zwrotem podatku akcyzowego zadanie zlecone) na kwotę       – 1 234,00 zł 

Dział 010 rozdz.01095 § 4430

 zwrot podatku akcyzowego( zadanie zlecone) na kwotę         - 305 964,13 zł     

w tym:     osoby fizyczne  na kwotę   –  214.500,21zł (wydano 225 decyzji), 

osoby prawne   na kwotę    –  91.463,92 zł (wydano 5 decyzji).

TRANSPORT  I  ŁĄCZNOŚĆ

RAZEM  422.259,41 zł

LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Dział 600 rozdz.60004 § 2310

dotacja do wozokilometrów  MZK Gorzów na kwotę                       – 60 004,55 zł

Gorzów –Baczyna - Lubno linia autobusu 131

Dział 600 rozdz.60004 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę     45 657,62 zł

 Gorzów –Mystki godzina 9.00 4PKS Gorzów na kwotę       - 4 774,22  zł

 Myślibórz – Gajewo- Staw - Myślibórz  godzina 6:50 4PKS Myślibórz na 
kwotę                                                                                         -7 394,76  zł

 Gorzów Wlkp.- Lubiszyn - Staw godzina 19:004 PKS Gorzów

 na kwotę                                                                                 – 33 488,64 zł
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DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE

Dział 600 rozdz.60013 § 6300

Dotacja celowa Zarząd Dróg Wojewódzkich  przebudowa drogi wojewódzkiej nr        

130 w Baczynie  na kwotę           25 000,00 zł.     

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

Dział 600 rozdz.60014 § 4300

Zakup usług pozostałych na kwotę      33 999,48 zł

 zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie zawartym 

porozumieniem z dnia 9.10.2008 ze Starostwem Powiatowym na kwotę – 

33 999,48  zł             - wykonawca ZUK Lubiszyn

Dział 600 rozdz.60014 § 6300

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na kwotę 
169 476,52 zł

 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy j. s. t./ rozliczenie 

inwestycji drogowej przebudowa drogi  powiatowej Nr 1410F   w Lubnie/ na 

kwotę                                                                                        - 143 450,31 zł
 dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną miedzy j. s. t /remont chodnika 

w ciągu drogi powiatowej nr 1394F w Baczynie/ na kwotę     -  26 026,21 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE

Dział 600 rozdz. 60016 § 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę       18 358,64 zł

 zakup materiałów dotyczący kanalizacji deszczowej miejscowości w Baczynie

     na kwotę                                                                                           - 757,00 zł  

 zakup znaków drogowych na kwotę                                            -  2 256,51 zł
 zakup kruszywa droga w miejscowości  Baczyna na kwotę            - 863,07 zł
 zakup tłucznia i rumoszu na drogę gminną w Lubnie na kwotę   -  8 331,70 zł
  zakup materiału rada sołecka Brzeźno na kwotę                               - 24,95 zł
 zakup tłucznia na drogę rada sołecka Gajewo na kwotę               – 1 499,99 zł
 zakup kostki brukowej rada sołecka Chłopiny na kwotę              – 2 125,44 zł
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 zakup tłucznia na drogę  rada sołecka Kozin na kwotę                 – 2 499,98 zł 

Dział 600 rozdz.60016 § 4270

Zakup usług remontowych na kwotę      9 729,76 zl.

 wykonanie kosztorysu remontu drogi przy osiedlu w miejscowości w Lubno na

kwotę             – 774,90 zł      wykonawca usługi TOP – Inwest Witnica
 remont dróg gminnych /Wysoka, Marwice, Lubiszyn, Lubno/ na kwotę – 

3 498,86 zł       wykonawca „Drogus” K. Wiącek
 remont drogi gminnej w Lubiszynie /ul. Polna/ na kwotę          – 3 980,00  zł 

wykonawca Z.U.K. Lubiszyn
  remont drogi gminnej w Stawie na kwotę                                  -  1 476,00 zł 

wykonawca Gospodarstwo Rolno-Handlowe Skrzypczak

Dział 600 rozdz.60016 § 4300 

Zakup pozostałych usług na kwotę         60 032,84 zł

 zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy na kwotę   –14 289,48 zł 

wykonawca usługi ZUK Lubiszyn

 czyszczenie kanalizacji deszczowej w miejscowości Lubno  na kwotę – 

3 597,84 zł      wykonawca PK i W Gorzów  

 naprawa dróg gminnych w miejscowości Lubiszyn, Ściechów ,Gajewo Staw, 

Dzików, Buszów, Lubno   na kwotę                                            – 25 861,80 zł 

wykonawca ZUK Lubiszyn

 równanie  na wierzchni drogi w Lubiszynie ul. Polna  na kwotę  – 2 412,75 zł 

wykonawca ZUK Lubiszyn 

 wynajem dźwigu do wykonania podcinki drzew przy drodze gminnej  w 

miejscowości Baczyna  –na kwotę  891,75 zł  wykonawca Energobud  Leszno

 transport tłucznia w celu naprawy drogi gminnej w Lubnie na kwotę – 1 722,00

zł wykonawca” DROGUS” K. Wiącek

 opracowanie projektu zmian organizacji ruchu na drogach gminnych na kwotę 

5 166,00 zł.         wykonawca „Komplet Inwest”

 montaż znaków drogowych w Lubiszynie na kwotę       – 606,39 zł. 

wykonawca firma Elster Gorzów 

 naprawa dróg gminnych na terenie Lubiszyna /środki r. s. Lubiszyn/ na kwotę 

4 200,00 zł.         wykonawca ZUK Lubiszyn
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 wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej na placu rekreacyjnym w Tarnowie

na kwotę   1 284,83 zł.          wykonawca ENEA Dębno 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

RAZEM: 729     003,72 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Dział 700 rozdz.70005 §4210

 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę    16 070,60 zł

 zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń w budynku 

komunalnym w Lubiszynie przy ul. Myśliborskiej16  na kwotę    -13 328,35 zł

 zakup materiałów budowlanych do remontu budynku komunalnego w Lubnie 

ul. Akacjowa 4g na kwotę                                                               – 2 071,41 zł
 zakup materiałów na naprawę dachu  kontenera w Kozinach /dot. P. 

Rzymskich/ na kwotę                                                                         – 670,84 zł

Dział 700 rozdz.70005§4260

 zakup energii i wody do budynków komunalnych (Baczyna, Lubiszyn) na 

kwotę    –  10 368,18  zł       dostawca energii Enea Dębno, Enea Gorzów, 

dostawca wody ZUK Lubiszyn

Dział 700 rozdz.70005§4270

Zakup usług remontowych na kwotę      113     909,81 zł 

 remont /komina/ w budynku komunalnym w Ściechowie57 kwotę  - 988,00 zł 
wykonawca Zakład Ogólnobudowlany  Lubiszyn 

 remont dachu na budynku komunalny po byłej szkole w miejscowości Wysoka

na kwotę      - 32 213,40 zł     wykonawca Usługi Ogólnobudowlane  Cech 

Jarosław Lipiany
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 remont budynku komunalnego Lubiszyn ul. Myśliborska 16 na kwotę – 

16 500,00 zł         wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Lubiszyn

 remonty dachu w budynkach komunalnych /Ściechów, Ściechówek, Lubno/ na 

kwotę        -  11 666,48 zł.    wykonawca Bud-Pil Gorzów

 remont instalacji kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Wysokiej 116 na 

kwotę          – 5 000,00 zł.   wykonawca Z.U.K. Lubiszyn

 nadzór inwestorski nad pracami remontowymi w budynkach komunalnych na 

terenie gminy na kwotę        – 1 353,00 zł.      – Top – Invest Witnica

 wymiana pieca c. o. w budynku komunalnym – s. p. Lubno na kwotę 

- 3 488,93 zł.      wykonawca Z.U.K. Lubiszyn

 wymiana okien w budynkach komunalnych w miejscowości Wysoka, Lubno 

     na kwotę      -  42 700,00zł    wydatki niewygasające

Dział 700 rozdz.70005§4300

 Zakup pozostałych usług na kwotę     70 030,86 zł

 zakup pozostałych usług - dzierżawa gruntów Nadleśnictwa Bogdaniec  (boisko

Wysoka) na kwotę       -  228,26 zł

 wywóz nieczystości  Baczyna Gorzowska 39/2 (p. Błaszczyk) na kwotę -253,20

zł     wykonawca Veolia Gorzów

 wywóz nieczystości na kwotę         – 1 741,20 zł PPHU Jumar Szczecin, Veolia 

Gorzów

 czynsze za wynajem lokalu Marwice (Owsianik) na kwotę   – 4 800,00 zł

 za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 1 na kwotę      -1 856,41 zł 

wykonawca PKP Poznań

 koszty utrzymania zarządu lokalu mieszkalnego Baczyna ul.Osiedlowa15/6 na 

kwotę    – 1 766,79 zł

 koszty utrzymania zarządu lokalu mieszkalnego Lubno na kwotę  – 1 351,85 zł 

wyk. Wspólnota Mieszkaniowa Lubno

 koszty utrzymania zarządu lokal mieszkalnego Marwice 87b/6 na kwotę – 

6 453,86  zł

 koszty utrzymania zarządu lokali mieszkalnych Lubiszyn ul. Myśliborska 19 

i19a  za korzystanie z części wspólnej (pralni) na kwotę         – 21 706,49 zł
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 nadzór inwestorski  nad wykonanymi  usługami na kwotę          -2 400,69 zł

 wykonanie przyłącza energetycznego Lubiszyn ul. Pocztowa na kwotę – 

4 350,76 zł

 przegląd stanu technicznego budynków gminy na kwotę          - 12 000,00 zł

 wymiana wewnętrznej linii zasilania w budynku komunalnym w Ściechowie na 

kwotę    - 2 499,99 zł.

 pozostałe usługi w budynkach komunalnych /naprawa konina ,wymiana 

uszkodzonych rur, wymiana zamków malowanie mieszkania, regeneracja 

gaśnic, naprawa instalacji sanitarnej, wykonanie opierzenia budynku, demontaż

instalacji c. o.   kwotę         – 8 621,36 zł

Dział 700 rozdz.70005§4430

Pozostałe opłaty i składki na kwotę      – 15 387,00 zł

 opłata za korzystanie ze środowiska na kwotę                      – 5 868,00 zł  

 ubezpieczenie mienia, OC, na kwotę                                     - 9 519,00 zł

Dział 700 rozdz.70005§4530

Podatek VAT  na kwotę      – 1 160,81 zł 

Dział 700 rozdz.70005§4600

Kary i odszkodowania na kwotę   – 488     030,38 zł  pozostała należność dla   Agencji 

 Nieruchomości Rolnych po kompensacie /dotyczy działki w Baczynie/ 

Dział 700 rozdz.70005§6050

Wydatki inwestycyjne na kwotę  -  5 535,00 zł  /wykonanie projektu budowlanego  i 

projektu zagospodarowania działki oraz technologii na zmianę sposobu użytkowania 

wraz z przebudową remizy OSP w Baczynie/ wykonawca Usługi Projektowe M. Skup 
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 Gorzów Wlkp.

Dział 700 rozdz.70005§6060

Zakupy inwestycyjne na kwotę – 8 511,08 zł – /wymiana pieca c.o. w budynku s. p. 

w Lubnie/

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

RAZEM :   139 924,38 zł

Dział 710 rozdz. 71004§4300

Zakup usług pozostałych na kwotę 16 094,70 zł

 opracowanie projektów zagospodarowania przestrzennego na kwotę 15 854,70 

zł wykonawca „Astea” Poznań
 wykonanie map działek na kwotę  240,00 zł wykonawca Starostwo Powiatowe

Dział 710 rozdz.71013§4300

 Zakup pozostałych usług na kwotę 75 191,20 zł

 opracowanie map,  wyrysy na kwotę                              – 2 440,28 zł

wykonawca  przedsiębiorstwo  projektowo  –  usługowe  „EKO-  INSTALL”,

Starostwo Powiatowe Gorzów

 opracowanie decyzji  o warunkach zabudowy na kwotę       –  43 450,00 zł

wykonawca Usługi Projektowe Dariusz Jeziorny 

 wycena nieruchomości na kwotę                                                     –  9 471,00 zł

wyk. Usługi Karpowicz Gorzów, 

 opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych mienia komunalnego Gminy

Lubiszyn Sąd Rejonowy Gorzów Wlkp. na kwotę                               -590,00 zł

 ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości na kwotę – 3 643,92 zł

 podział działek i wznowienie granic na kwotę                                 – 9 200,00 zł

wykonawca „Geomar” Marian Noculak
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 wycena działek w Baczynie do naliczenia opłaty adiacenckiej        - 6 396,00 zł

wykonawca Biuro Wycen Nieruchomości Janina Mordacz  

CMENTARZE

Dział 710 rozdz.71035§4260

 zakup energii  na cmentarzach komunalnych na terenie gminy     –  3 390,32   zł 

dostawca ENEA Gorzów, Dębno, PW i K Gorzów oraz ZUK Lubiszyn

Dział 710 rozdz.71035§4300

 wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych na terenie gminy na kwotę –  

45 248,16  zł    wykonawca usługi PPUH Jumar Szczecin, Veolia Gorzów

         

   ADMINISTRACJA PUBLICZNA

  RAZEM :   2     818 208,42 zł

URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Dział 750 rozdz.75011§3030

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych/świadczenia pieniężne dla par  
     małżeńskich obchodzących jubileusze na kwotę                      - 2     500,00zł

Dział 750 rozdz.75011§4010

 wynagrodzenia administracji rządowej 2 etaty na kwotę    – 103 716,36 zł

- zadania zlecone na kwotę  – 64 000,00 zł/dotacja Urząd Wojewódzki

- zadania własne na kwotę  – 39 716,36 zł 

Dział 750 rozdz.75011§4040

 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla 2 osób - 2,etaty,  kwota –7 332,55 zł

- zadania zlecone dotacja Urząd Wojewódzki/ na kwotę            -  4 000,00 zł

- zadania własne na kwotę                                                            - 3 332,55 zł

22



Dział 750 rozdz.75011§4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę     – 14 644,27   zł

- zadania zlecone /dotacja Urząd Wojewódzki/                      – 4 300,00 zł

- zadania własne                                                                    – 10 344,27 zł

Dział 750 rozdz.75011§4120

 składki na fundusz pracy na kwotę    – 2 384,96 zł

Dział 750 rozdz.75011§4210

 Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę     1 975,40 zł

 zakup druków na kwotę      – 922,65 zł    wykonawca PPHU T. Piguła Łódź

 prenumerata biuletynu informacyjnego „Technika i USC” na kwotę -74,00 zł 

wyk. PTH Technika Gliwice

 zakup publikacji ”USC i obcokrajowcy” na kwotę   – 126,00 zł

 zakup ksiąg z życzeniami dla małżeństw obchodzących jubileusze na kwotę 

695,38 zł      wykon. Studio Artystyczne ART. HAND Kraków  

 zakup pozostałych materiałów na kwotę      – 157,37 zł 

Dział 750 rozdz.75011§4300

 Zakup usług pozostałych na kwotę   265,35 zł

 zakup pozostałych usług/czyszczenie przewodów kominowych, koszty wysyłki

druków/ na kwotę       - 265,35 zł

Dział 750 rozdz.75011§4350

 usługi internetowe  na kwotę     – 1 128,68  zł    wyk. usługi Telekomunikacja 

Polska SA Pszczyna

Dział 750 rozdz.75011§4360

 zakup usług telefonii komórkowej na kwotę       – 515,63 zł 

wykonawca Polkomtel S.A
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Dział 750 rozdz.75011§4370

 zakup usługi telekomunikacji telefonii stacjonarnej na kwotę     – 1 265,55 zł

wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

Dział 750 rozdz.75011§4410

Podróże służbowe krajowe na kwotę 3 554,40 zł

 ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 1 osoby na 

kwotę                                       – 2 131,86 zł 

 delegacje służbowe na kwotę    -1 422,54 zł

Dział 750 rozdz.75011§4440

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę – 2 187,86 zł

Dział 700 rozdz.75011§4700

 Szkolenia pracowników na kwotę       – 540,00 zł 
wykon. usługi H.M. s. a. Kęszyca Leśna

RADY GMIN

Dział 750 rozdz.75022§3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę         140 957,77 zł

 ryczałty radnych na kwotę                                                    – 80 900,00 zł

 diety sołtysów za udział sesjach na kwotę                               -5 100,00 zł

 ryczałt przewodniczącego Rady Gminy na kwotę                – 14 280,00 zł

 ryczałt zastępcy przewodniczącego Rady Gminy na kwotę   -10 800,00 zł

 ryczałt sołtysów na kwotę                                                     – 29 877,77 zł

Dział 750 rozdz.75022§4210

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę      7 390,63 zł

 zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Rady Gminy (herbata, kawa, 

ciastka) na kwotę     - 4 109,85 zł

 zakup materiałów /gazeta sołecka, / na kwotę    – 742,50 zł
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 zakup materiałów/statuetki dla sołtysów, medale, puchary/ na kwotę- 

1 330,65zł

 zakup materiałów /kalendarze/ na kwotę         – 762,61 zł.

 zakup materiałów /książki ”Vademecum radnego”/ na kwotę   – 445,02 z ł

Dział 750 rozdz.75022§4300

Zakup pozostałych usług na kwotę – 4 811,82 zł

 certyfikat do podpisu elektronicznego na kwotę – 619,92 zł
 usługa gastronomiczna / sesja wyjazdowa, spotkanie noworoczne/ na kwotę – 

3 696,90 zł
 usługa transportowa /dowóz radnych na sesje wyjazdową/ na kwotę – 495,00 zł

Dział 750 rozdz.75022§4360

            zakup usług telefonii komórkowej na kwotę     – 397,57 zł 

           dostawca   POLKOMTEL  S.A

Dział 750 rozdz.75022§4410

Krajowe podróże służbowe /delegacje służbowe/ na kwotę    – 153,40 zł

URZĘDY GMIN

Dział 750 rozdz.75023§3020

 wydatki  osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie 
odzieży    roboczej dla pracowników fizycznych) na kwotę        - 1 195,03 zł

Dział 750 rozdz.75023§4010

            Wynagrodzenia osobowe  na kwotę        –   990 767,16 zł   w tym:

 administracja samorządowa 17 osób  17.etatów na kwotę     – 876 853,91 zł
 pracownicy fizyczni (sprzątaczki, pracownik gospodarczy) 

-4 osoby 4 etaty na   kwotę                                                       – 90 304,54 zł
 pracownicy interwencyjni(od miesiąca stycznia do czerwca 2 osoby, oraz 5 

osób od miesiąca kwietnia) osób na kwotę                               – 23 608,71 zł 
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Dział 750 rozdz.75023§4040

  dodatkowe wynagrodzenia roczne na kwotę       - 69 544,39 zł

Dział 750 rozdz.75023§4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę   – 151 619,92 zł

Dział 750 rozdz.75023§4120

 składka na fundusz pracy na kwotę                     - 23 732,57 zł

Dział 750 rozdz.75023§4170

Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę     – 7 220,00 zł

 wynagrodzenie bezosobowe /inspektora BHP/ na kwotę                  -5 550,00 zł

 wynagrodzenie bezosobowe /rozliczenie projektów um. o dzieło nr 18/2011 

Klityńska M./ na kwotę                                                                     - 1 520,00 zł

 wynagrodzenie bezosobowe /wykonanie wypieków w celu promocji gminy na 

dożynkach powiatowych um. o dzieło nr 34/2011 Czyżniejewska B.- 150,00 zł.

Dział 750 rozdz.75023§4210

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę    93 852,79 zł

 zakup druków, czasopism, książek, prasy na kwotę                      -  8 801,78 zł 

dostawca Wyd.Wiedza i Praktyka; Ośrodek Doskonalenia Kadr Gdańsk

 zakup materiałów biurowych na kwotę                                        -  25 856,16 zł

- dostawca PHUP „Zemar” 

 zakup opału (węgiel i olej opałowy) na kwotę                          - 24 763,70 zł

dostawca „Węglik” Witnica, „OKTAN ENERGY  Szczecin

 zakup środków czystości na kwotę                                            –  3 402,91 zł

dostawca Tesco Sp. z o.o.; Merida Sp. z o.o.; PPHU ,,Farmer” Lubiszyn

 zwrot za okulary na kwotę                                                         - 1 518,00  zł

wykonawca zakład optyczny „Optilux” Gorzów 
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 zakup wody (dystrybutor) na kwotę                                          – 1 033,60 zł

dostawca „Eden Springs” Krzeszowice

 artykuły na potrzeby sekretariatu (kawa, herbata) na kwotę            – 1 867,58 zł

 zakup materiałów –wyposażenie /nootebook, zestaw komputerowy, drukarka  ,

urządzenie wielofunkcyjne, , telefony, programy komputerowe,/ na kwotę  -

20 280,04 zł             

 zakup materiałów /pieczątki,  paliwo do agregatu  prądotwórczego,  części  do

kserokopiarki, artykuły gospodarcze na potrzeby pracowników obsługi urzędu

gminy, żarówki do dekoracji świątecznej placu przy urzędzie gminy/ na kwotę-

6 329,02 zł.         

        

Dział 750 rozdz.75023§4260

 zakup energii i wody  na kwotę      –   14 685,02 zł 
– wyk. usługi – ENEA Dębno, ZUK Lubiszyn ( dostawca wody ) 

Dział 750 rozdz.75023§4270

Zakup usług remontowych na kwotę      190 137,86 zł

 remont budynku urzędu gminy przy ul.Myśliborskiej 9 na kwotę – 24 518,50 zł

– wykonawca usługi WUDUB Kłodawa
 remont dachu na  budynku urzędu gminy przy ul. Plac jedności Robotniczej 1 

na kwotę         – 78 065,36 zł – wykonawca usługi WUBUD Kłodawa
 remont pomieszczeń biurowy w budynku  urzędu gminy przy ul. Plac jedności 

Robotniczej 1 na kwotę      87 554,00 zł /wydatki niewygasające/

Dział 750 rozdz.75023§4280

 zakup usług zdrowotnych / badania lekarskie okresowe pracowników/ na 

kwotę     – 2 077,00 zł – wyk. usługi Gorzowska  Lecznica Specjalistyczna       

                 

Dział 750 rozdz.75023§4300
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Zakup usług pozostałych na kwotę  130 196,93 zł

 usługi informatyczne na kwotę  – 29 032,92 zł wykonawca usługi 

Przedsiębiorstwo Informatyczne Ewa Kardasz

 usługi pocztowe na kwotę      – 36 091,80 zł wykonawca Poczta Polska S.A.

 ogłoszenia w prasie książce teleadresowej na kwotę – 1 476,00 zł wyk. usługi 

Polski Książki Telefoniczne Warszawa

 wywóz nieczystości na kwotę  – 4 041,65 zł wyk. usługi PPHU Jumar Szczecin

 usługi adwokackie na kwotę     – 25 830,00 zł Kancelaria Radców Prawnych 

Casus Gorzów

 konserwacja kserokopiarki, drukarek na kwotę  – 1 063,95 zł wyk. usługi 

Xeromax Gorzów

 dzierżawa dystrybutora na kwotę  - 848,30 zł wyk. usługi Eden Springs 

Krzeszowice

 regeneracja gaśnic na kwotę   – 1 156,20 zł

 opieka autorska dla programów komputerowych na kwotę – 23 427,06 zł

 przygotowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego „Odnowa i rozwój wsi –

poprawa infrastruktury publicznej w Gminie Lubiszyn poprzez inwestycje w 

sale wiejskie w Lubiszynie” na kwotę – 2 460,00 zł. wykonawca usługi Euro – 

Capital Szczecin 

 pozostałe usługi/naprawa  sprzętu komputerowego, wymiana zamków, 

utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego, naprawa drukarek, montaż szaf 

ściennych / na kwotę     – 4 769,05 zł

   

Dział 750 rozdz.75023§4350

 zakup usług dostępu do sieci  internet na kwotę   – 8 113,21 zł dostawca usługi 

Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

Dział 750 rozdz.75023§4360
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 opłaty z tytułu zakupu usług  sieci komórkowej na kwotę – 9 135,46 zł 

dostawca usługi PTK POLKOMTEL  W- wa

Dział 750 rozdz.75023§4370                                                                           

 usługi telekomunikacji stacjonarnej na kwotę   – 7 906,63 zł dostawca usługi

Telekomunikacja Polska SA Pszczyna

Dział 750 rozdz.75023§4410

Krajowe podróże służbowe na kwotę :   18 413,74 zł

 ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych 4 osób na 

kwotę    – 4 564,75 zł, 

 delegacje służbowe krajowe na kwotę    -13 848,99 zł 

Dział 750 rozdz.75023§4420

 zagraniczne podróże służbowe /delegacje zagraniczne/ na kwotę – 765,60 zł

Dział 750 rozdz.75023§4430

 pozostałe opłaty i składki /składki członkowskie/ na kwotę        -    6 728,00   zł 

Dział 750 rozdz.75023§4440

 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na kwotę – 31 359,31 zł

Dział 750 rozdz.75023§4480

 podatki i opłaty /podatek od nieruchomości płacony przez jednostkę 

samorządu terytorialnego/  na kwotę                                         -  450 213,00 zł

Dział 750 rozdz.75023§4500

 podatki i opłaty /pozostałe podatki płacone na rzecz jednostek samorządu 

terytorialnego- podatek od środków transportowych/ na kwotę  4 156,00 zł

Dział 750 rozdz.75023§4700

29



 szkolenia pracowników na kwotę – 6 657,72 zł wyk. usługi- RIO, Lubuski 

Ośrodek Szkoleniowy; 

Dział 750 rozdz.75023§6060

 zakupy inwestycyjne /oprogramowanie komputerowe JST - WPF, FKB, 

POGRUN, WIP/ na kwotę    - 10 553,40 -  dostawca Doskomp Łódź, 

Przedsiębiorstwo Informatyczne Ewa Kardasz

SPIS POWSZECHNY I INNE

Dział 750 rozdz.75056§3020

 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń /nagrody dla członków 

gminnego biura spisowego/ na kwotę   – 15 840,00 zł /zadanie zlecone spis 

powszechny ludności/

Dział 750 rozdz.75056§3040

 nagrody o charakterze szczególnym /nagrody dla  kwotę     11 290,00 zł
/zadanie zlecone-spis powszechny ludności/

Dział 750 rozdz.75056§4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę                           -  382,00   zł 

/zadanie zlecone- spis powszechny ludności/

Dział 750 rozdz.75056§4120

 składki na fundusz pracy na kwotę          -62  ,  00z  ł / zadanie zlecone- spis 

powszechny ludności/

Dział 750 rozdz.75056§4170
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 wynagrodzenie bezosobowe na kwotę  -2 532,00 zł /zadanie zlecone- spis 
powszechny ludności/

Dział 750 rozdz.75056§4210

 zakup materiałów na kwotę              794,40 zł  materiały biurowe do 
przeprowadzenia powszechnego spisu ludności /zadanie zlecone- spis 
powszechny ludności/

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział 750 rozdz.75075§4210

 materiały promocyjne  na kwotę     – 2 877,37 zł 

Dział 750 rozdz.75075§4300

Zakup usług pozostałych na kwotę           16 845,41 zł

 promocja gminy na portalu internetowym  na kwotę       – 664,20 zł

 wydanie gazetki Wieści Lubiszyńskie na kwotę          – 10 240,00 zł 

wykonawca Wydawnictwo Podatkowe Gofin-  Gorzów

 pozostałe usługi/spotkania z  delegacjami gmin partnerskich. innymi    

     delegacjami/  na kwotę                                                  -  5 941,21 zł

     POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ  

Dział 750 rozdz.75095§2900

 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego

      oraz związków gmin na kwotę      154 230,95 zł

 udział własny Gminy w inwestycji realizowanej w ramach  Związku Celowego
Gmin   MG 6 na kwotę                – 142 309,45 zł.

 składki członkowskie na kwotę   -    11 921,50 zł
Dział 750 rozdz.75095§4170

 wynagrodzenie bezosobowe na kwotę   – 11 565,00 zł (umowy zlecenia na 

prace   porządkowe   rad   sołeckich), w tym:

- R.S. Baczyna na kwotę   –      2 091,00 zł

- R.S. Marwice na kwotę  –      2 994,00 zł
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- R.S. Staw  na kwotę       -       3 600,00 zł

- R.S. Ściechów na kwotę      –    500,00 zł

- R.S. Gajewo na kwotę      –       260,00 zł

- R.S. Tarnów na kwotę   –       1 000,00 zł

- R.S. Mystki na kwotę      -        300,00 zł

- R.S. Ściechówek na kwotę  -    820,00 zł 

Dział 750 rozdz.75095§4210

Zakup materiałów i wyposażenia Rad Sołeckich na kwotę    57 011,11 zł w tym:

 R.S. Baczyna  - 7 286,60 zł /paliwo i części do wykaszarki, Dzień Dziecka,    

impregnat do drewna -placu zabaw, znaki z nazwami ulic, szyby do wiat 

przystankowych, kosze uliczne, zorganizowanie spotkania wigilijnego/

  R.S. Lubno  - 9 703,00 zł /artykuły spożywcze Dzień Dziecka, Dzień Strażaka,

Dzień Pieroga, dożynki wiejskie, organizacja spotkania wigilijnego, paliwo i 

części do wykaszarki, farby, sadzonki kwiatów i krzewów/

 R.S. Lubiszyn –  6 311,67 zł  ( paliwo do wykaszarek i części, organizacja 

Dnia Dziecka, spotkania wigilijnego, wykaszarka/

 R.S. Marwice  - 4 937,08 zł /paliwo i części do wykaszarki, Dzień Dziecka,

elementy drewniane do remontu placu zabaw, drabina aluminiowa/

 R.S. Ściechów – 3 801,78  zł /nagrody turniej przyrodniczy, zakup wykaszarki,

części do wykaszarki, paliwo, sprzęt do utrzymania porządku na wsi, art. 

spożywcze na festyn wiejski, bluzy sportowe dla młodzieży/

 R.S. Wysoka  - 8 158,21 zł /paliwo i części do wykaszarki, Dzień Dziecka, 

festyn dożynkowy, Dzień Seniora, spotkanie wigilijne, środki czystości, Dzień 

Kobiet ,sadzonki kwiatów na klomby ,farby na plac zabaw, kuchenka gazowa, 

pawilon/

 R.S. Staw -  4 875,26 zł (Dzień Kobiet ,Dzień Dziecka ,Dzień Chłopa, paliwo i

części do wykaszarki, sadzonki kwiatów, koszulki z nadrukiem, doposażenie 

biblioteki/ gry/, łopaty do odśnieżania/
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 R.S. Tarnów  -  4 256,62 zł /paliwo i części do wykaszarki, Dzień Kobiet,  

konkurs przyrodniczy, Dzień Dziecka, Dzień Tarnowianina, tablica ogłoszeń/

 R.S. Mystki   -  2 528,70 zł /olej, żyłka, paliwo do wykaszarki, konkurs 

ekologiczny, nagrody na turniej tenisa stołowego, Dzień Kobiet, Dzień 

Dziecka, farby, paczki dla dzieci, środki do utrzymania czystości/

 R.S. Gajewo -   749,98 zł /paliwo do wykaszarki , konkurs ekologiczny, farby, 

Dzień Dziecka, nagrody na turniej tenisa stołowego/

 R.S. Brzeźno -     1 355,53 zł /paliwo, części do wykaszarki, środki 

chemiczne ,farby, słodycze dla dzieci na Mikołajki/

 R.S. Ściechówek -  1 177,19 zł /konkurs ekologiczny, Dzień Dziecka, Dzień 

Kobiet, art. na festyn, art. spożywcze na spotkanie integracyjne mieszkańców, 

paliwo do wykaszarki/

 R.S Kozin  -  524,92 zł /artykuły spożywcze Dzień Kobiet/

 R.S. Chłopiny – 1 344,57 zł /Dzień Dziecka, artykuły spożywcze na majowe    

 spotkanie mieszkańców sołectwa, paczki dla dzieci/

Dział 750 rozdz.75095§4300

Zakup pozostałych usług Rad Sołeckich na kwotę 7 090,57 zł  w tym:

 R. S. Staw  – 466,56 zł /wywóz nieczystości/

 R. S. Lubiszyn – 268,33 zł /koszenie trawy na boisku/

 R. S. Lubno   - 999,29 zł /dorobienie kluczy, naprawa wiat przystankowych, 

usługa cateringowa na festyn wiejski/

 R. S. Marwice    – 338,25 zł /wynajem agregatu prądotwórczego na Dzień 

Dziecka, remont placu zabaw/    

 R. S. Baczyna    -  3 475,10 zł /odśnieżanie , usługi pocztowe, naprawa drogi   

polnej, wynajem ładowarki-naprawa dróg w sołectwie, transport  

     piasku na plac zabaw, transport szyb do wiat przystankowych,  

     malowanie wiat przystankowych/

 R.S. Brzeźno    – 176,50 zł /naprawa wyka szarki/

 R. S. Tarnów – 1 000,00 zł /usługi brukarskie/

 R.S. Wysoka     – 366,54 zł /wdrożenie strony internetowej sołectwa/

Dział 750 rozdz.75095§6630
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Dotacja celowa dla samorządu województwa na realizację projektu e-Urząd na 

kwotę    12 934,67 zł

URZĘDY NACZELNYCH  ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,         
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 

RAZEM:   18 667,82 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Dział 751 rozdz. 75101§4110 

 Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę  142,59 zł   / zadanie zlecone/

Dział 751 rozdz. 75101§4120 

 składki na fundusz pracy na kwotę               23,13 zł /zadanie  zlecone/

        Dział 751 rozdz. 75101§4170 

 wynagrodzenia bezosobowe na kwotę        944,28 zł umowa zlecenie za 

prowadzenie rejestru wyborców / zadanie zlecone/

 WYBORY DO SEJMU I SENATU

Dział 751 rozdz. 75108§3030

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych na kwotę     9 380,00 zł / diety dla 7 

Okręgowych Komisji Wyborczych – zadanie zlecone/

Dział 751 rozdz. 75108§4110 

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę       472,72 zł / zadanie zlecone/

Dział 751 rozdz. 75108§4120 

 składki na fundusz pracy na kwotę         52,70 zł /zadanie  zlecone/
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Dział 751 rozdz. 75108§4170 

 wynagrodzenia bezosobowe na kwotę  5 200,54zł  w tym:
- umowy o dzieło  na kwotę     3 130,54 zł /obsługa techniczno-

administracyjna, finansowa - zadanie zlecone/
- umowy zlecenia na kwotę      2 070,00 zł / obsługa informatyczna – 

zadanie zlecone/

Dział 751 rozdz. 75108§4210 

 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę   2 100,82 zł /materiały biurowe, 

papier do kserokopiarki, środki czystości do lokali wyborczych - zadanie  

zlecone/

Dział 751 rozdz. 75108§4410 

 krajowe podróże służbowe na kwotę     351,04 zł /delegacje - zadanie  zlecone/

OBRONA NARODOWA

RAZEM : 1 806,46 zł

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Dział 752 rozdz.75212§4210

 zakup materiałów  na kwotę   – 1 227,65     zł (druki, publikacja, oprogramowanie

na stanowisko ds. zarządzania kryzysowego, materiały dla komisji 

kwalifikacyjnej)

Dział 751 rozdz. 75212§4300 

 zakup usług pozostałych na kwotę       11,07 zł /koszty wysyłki publikacji/

Dział 752 rozdz.75212§4410

 delegacje służbowe krajowe na kwotę    –567,74 zł
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BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 
PRZECIWPOŻAROWA

RAZEM :  142 254,78 zł

Dział 754 rozdz. 75404§3000     -500,02 zł

Dział 754 rozdz.75412§3030

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje gaśnicze, szkolenia) na kwotę –
22 084,00 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę    – 1 956,96 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4170

 wynagrodzenie bezosobowe (wynagrodzenie kierowców OSP Lubno, Staw, 
Lubiszyn ,Ściechówek, Ściechów, wynagrodzenie komendanta,) na kwotę – 
37 379,99 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4177

 wynagrodzenie bezosobowe-zawody strażackie 2011/projekt/ na kwotę – 
505,75 zł.

Dział 754 rozdz. 75412§4179

 wynagrodzenie bezosobowe – zawody strażackie/projekt/ 2011 na kwotę – 
89,25 zł.

Dział 754 rozdz. 75412§4210

 zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, płynów, filtrów i innych części
do samochodów strażackich, ubrań dla członków OSP Staw, Lubno) na kwotę  
– 35 560,03 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4217

 zakup materiałów i wyposażenia/koszulki, puchary-projekt/na kwotę -
1 646,74 zł 

Dział 754 rozdz. 75412§4219
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 zakup materiałów i wyposażenia/koszulki, puchary projekt/na kwotę-290,60 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4260

 zakup energii  do remiz strażackich na kwotę    – 10 135,36 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4270

 zakup usług remontowych (ocena techniczna- remont remizy OSP Lubno) na 
kwotę – 873,05 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4280

 zakup usług medycznych/ badania lekarskie członków OSP/ na kwotę –
814,00 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4300

 zakup pozostałych usług (, przeglądy techniczne pojazdów i naprawy 
samochodów,) na kwotę            – 8 861,34 zł

 Dział 754 rozdz. 75412§4307

 zakup  pozostałych usług/wynajem toalet i wyżywienie uczestników projektu 
–       zawody strażackie/ na kwotę    – 1 868,33 zł

Dział 754 rozdz.75412§4309

 zakup  pozostałych usług/wynajem toalet i wyżywienie uczestników projektu –
zawody strażackie/ na kwotę        – 329,71 zł 

Dział 754 rozdz. 75412§4360

 zakup usług telefonii komórkowej na kwotę        – 882,39 zł

Dział 754 rozdz. 75412§4430

 różne opłaty i składki (polisy i ubezpieczenie. samochodów pożarniczych) na 
kwotę           – 6 594,12 zł

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Dział 754 rozdz.75478§3030

 różne wydatki na rzecz osób fizycznych (akcje ) na kwotę    – 1 757,00 zł
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Dział 754 rozdz. 75478§4170

 wynagrodzenie bezosobowe (za akcje związane z skutkami klęski żywiołowej) 
na kwotę               – 3 068,00 zł

Dział 754 rozdz. 75478§4210

 zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, wody  pitej dla mieszkańców )
na kwotę                –2 903,02 zł

Dział 754 rozdz. 75478§4300

 zakup pozostałych usług (dowóz wody  pitnej dla mieszkańców, naprawa 
pilarki ) na kwotę     –4 155,12 zł

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK  NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH  NALEŻNOŚCI  
BUDŻETOWYCH

RAZEM:   26 677,22 zł

Dział 756rozdz.75647§4100

 wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne 17 inkasentów z tytułu poboru 
podatków   i  opłat na kwotę           -13 610,11 zł

Dział 756rozdz.75647§4210

 zakup druków do celów podatkowych na kwotę    –224,02 zł
 

Dział 756rozdz.75647§4610

 koszty komornicze, egzekucyjne i opłaty sądowe na kwotę    –12 843,09 zł
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OBSŁUGA   DŁUGU   PUBLICZNEGO

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH,  KREDYTÓW                    
I POŻYCZEK  JEDNOSTEK  SAMORZĄDU  TERYTORIALNEGO

RAZEM:  341 940,51  zł

Dział 757rozdz.75702§8110

 odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO- Gorzów Wlkp. 2010 roku na kwotę 
–153 317,68  zł.

 odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym-        
Gorzów Wlkp. 2009 roku na kwotę      – 188 622,83 zł.

  

RÓŻNE ROZLICZENIA

RAZEM :     141  510,50 zł

Dział 758 rozdz.75807§2940

 zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata 
poprzednie kwotę            -131 041,00 zł 

Dział 758 rozdz.75814§4300

 prowizja za prowadzenie rachunków bankowych na kwotę       -10 469,50 zł, 
wykonawca usługi GBS o/Lubiszyn

\

 OŚWIATA I WYCHOWANIE

ROZDZIAŁ SZCZEGÓŁOWO OPISANO NA STR. 64-87

 RAZEM: 7 535 708,24 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE

Dział 801 rozdz.80101§2540 na kwotę – 620 936,93 zł

 dotacja  podmiotowa dla stowarzyszeń Wysoka (szkoła podstawowa) na kwotę 
– 196 109,48 zł
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 dotacja podmiotowa dla stowarzyszenie Promyk Lubno/szkoła podstawowa na 
kwotę    – 424 827,45 zł

           

Dział 801  rozdz.80101§6050 na kwotę :  526 681,09 zł

 wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy SP Baczyna  – 468 625,09 zł

 wykonanie instalacji gazowej  SP Baczyna                      - 31 119 ,00 zł

 wykonanie projektu termomodernizacji SP Baczyna         - 26 937,00 zł

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Razem:  rozdział: 80103 kwota   184 024,50 zł

POZOSTAŁE WYDATKI Z ROZDZIAŁU ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA 
STRONIE 64-87.

Dział 801 rozdz.80103§2310

 dotacja  podmiotowa /zwrot za uczniów mieszkających na terenie Gminy a 
uczęszczających do placówek niepublicznych prowadzących na terenie Miasta 
Gorzowa Wlkp.   kwotę -1 337,76 zł

Dział 801 rozdz.80103§2540

 dotacja  podmiotowa  Stowarzyszenie Lubno na kwotę    -62 846,89 zł

PRZEDSZKOLA :razem 733 391,70 zł

POZOSTAŁE WYDATKI Z ROZDZIAŁU ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE NA 
STRONIE 87-90.

Dział 801 rozdz.80104§2310

 dotacja podmiotowa dla Urzędu Miasta Gorzów Miasta/ dotycząca 
niepublicznych przedszkoli miasta Gorzów/   na kwotę           – 6 670,62 zł

Dział 801 rozdz.80104§2540
 dotacja podmiotowa  Stowarzyszenia Lubno (przedszkole) na kwotę – 

36 283,92 zł

Dział 801 rozdz.80106§2540

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAZEM:  10     184,64 zł
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 dotacja podmiotowa Stowarzyszenie Wysoka/punkt  przedszkolny/  na kwotę
 –   10 184,64 zł 

DOWOZY UCZNIÓW

Dział 801 rozdz.80113§4300

 dowozy uczniów do szkół na kwotę   -    406     271,24   zł   w tym:

- usługi świadczone przez ZUK Lubiszyn kwota  zł   236 927,34 zł

- usługi świadczone przez przewoźnika zewnętrznego „Argos” A. Miłostan  
na  kwotę      163 015,93 zł

-zwrot za bilety dzieci niepełnosprawne na kwotę        – 6 327,97 zł

POZOSTAŁA DZIAŁALOŚĆ

Dział 801 rozdz.80195§3240

 stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na kwotę – 
13 700,00 zł

 

OCHRONA ZDROWIA

RAZEM :    144     872,62 zł

LECZNICTWO AMBULATORYJNE

Dział 851 rozdz.85121§4040

 dodatkowe wynagrodzenie roczne   na kwotę    – 576,88 zł

Dział 851 rozdz.85121§4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę      – 2 744,70 zł

Dział 851 rozdz.85121§4120

 składki na fundusz pracy  na kwotę         – 82,05 zł

Dział 851 rozdz.85121§4170

 wynagrodzenie bezosobowe(palacz w Ośrodku Zdrowia Ściechów) na kwotę – 
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17 600,14 zł

Dział 851 rozdz.85121§4210

 zakup opału do ośrodka zdrowia w Stawie i Ściechowie na kwotę  –19 082,79 
zł dostawca PPHU Węglik Witnica

Dział 851 rozdz.85121§4260

 zakup energii na kwotę      – 7 933,39 zł, dostawca ENEA Dębno, Gorzów

 Dział 851 rozdz.85121§4270

 Zakup usług remontowych na kwotę       -16 113, 00zł/ remont instalacji 
elektrycznej /Ośrodek zdrowia Baczyna/

Dział 851 rozdz.85121§4300

 Zakup pozostałych usług na kwotę        1 517,28 zł

 usługi czyszczenie przewodów kominowych na kwotę      – 1 138,32 zł 
wykonawca   B. Kamiński- Usługi Kominiarskie

 usuwanie awarii pieca CO ośrodek zdrowia Baczyna oraz przegląd kotła CO na
kwotę –378,96 zł wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Technicznych 
Chwalęcice

Dział 851 rozdz.85121§6050 

 wykonanie instalacji gazowej ośrodku zdrowia Baczyna na kwotę  32 887,26 zł
w tym wydatki niewygasające na kwotę         29 443,26 zł

Dział 851 rozdz.85153§4010

 wynagrodzenie osobowe na kwotę          – 7 876,09 zł

Dział 851 rozdz.85153§4040

 dodatkowe wynagrodzenie roczne   na kwotę      –1 500,53 zł
Dział 851 rozdz.85153§4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę     – 1 374,17 zł

Dział 851 rozdz.85153§4120

 składki na fundusz pracy  na kwotę         – 183,77 zł
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Dział 851 rozdz.85153§4440

 odpis na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych na kwotę   -1 093,93 zł

Dział 851 rozdz.85154§4170

 wynagrodzenie bezosobowe na kwotę             – 25 142,00 zł

Dział 851 rozdz.85154§4210

 zakup materiałów i wyposażenia/ środki czystości ,materiały biurowe ,książki 
na konkurs literacko-plastyczny/ na kwotę         – 2 997,77 zł

Dział 851 rozdz.85154§4300

Zakup pozostałych usług na kwotę    2 688,00 zł

 badania i wydanie opinii na kwotę                        – 2 348,00 zł
 opłata za wnioski na leczenie odwykowe na kwotę – 340,00 zł

Dział 851 rozdz.85154§4360

 usługi  sieci komórkowej na kwotę      – 400,13 zł   dostawca usługi PTK 
POLKOMTEL  Warszawa

Dział 851 rozdz.85154§4410

 delegacje służbowe krajowe na kwotę         – 1 120,74 zł 

Dział 851 rozdz.85154§4700

 szkolenia pracowników na kwotę                 -1 958 ,00 zł
POMOC SPOŁECZNA

RAZEM:  4 557 838,43 zł

Liczba osób  odjętych pomocą społeczną bez względu na rodzaj, formę, liczbę oraz źródło

finansowania:    1521    osób.

Pomoc przyznano w wysokości     4 557 838,43 zł.
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 Zadania  zlecone  gminie  w  zakresie  wypłaconych  zasiłków,  utrzymania  świadczeń

rodzinnych oraz opłaconych składek zrealizowano na kwotę            2 538 284,65 zł.

 Zadania własne gminy dotacja z LUW w zakresie wypłaconych zasiłków, opłaconych

składek zrealizowano łącznie na kwotę       951 784,86 zł.

 Zadania  własne  gminy  w zakresie  wypłaconych  zasiłków,  oraz  utrzymania  GOPS

zrealizowano łącznie na kwotę                  1 061 099,42 zł

 Zadania bieżące w zakresie wypłaconych zasiłków oraz realizację małego projektu na

kwotę          6 669,50 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zrealizowano projekt systemowy z Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie 
integracji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Lubiszyn” na kwotę      129 531,69 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Razem 2     488     700,00 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 3110 – świadczenia rodzinne na kwotę      2     391 139,10 zł

 2  299  zasiłków  rodzinnych  do  ukończenia  5  roku  życia  na  kwotę  

156 332,00 zł;

 6 110 zasiłków rodzinnych powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia

na kwotę      556 010,00 zł;

 842 zasiłki rodzinne powyżej 18 roku życia do ukończenia 21 roku życia na

kwotę           82 516,00 zł;

 wypłacono 74 zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę        74 000,00 zł;

 wypłacono 42 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę            42 000,00 zł;

 wypłacono 171 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego na kwotę         66 182,10 zł;

 wypłacono  271  dodatków  z  tytułu  samotnego  wychowywania  dziecka  na

kwotę                46 070,00 zł;

 wypłacono  440  dodatków   z  tytułu  kształcenia  i  rehabilitacji  dziecka

niepełnosprawnego na kwotę          33 980,00 zł;

 wypłacono  566  dodatków  z  tytułu  rozpoczęcia  roku  szkolnego  na  kwotę  

56 600,00 zł
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 wypłacono 1 290 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole

poza miejscem zamieszkania na kwotę       66 580,00 zł;

 wypłacono  1  609  dodatków   z  tytułu  wychowywania  dziecka  w  rodzinie

wielodzietnej na kwotę           128 720,00 zł;

 wypłacono 710  świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę       367 935,00 zł;

 wypłacono 2 698 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę        412 794,00 zł

 wypłacono  960  świadczenia  z  funduszu  alimentacyjnego  na  kwotę  

301 420,00 zł

Dział 852 rozdział 85212 § 4110

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę        48 966,37 zł za osoby 
pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

UTRZYMANIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Świadczenia  rodzinne  oraz  składki  na  ubezpieczenie  emerytalne  i  rentowe  z

ubezpieczenia społecznego utrzymanie pracownika       – 48 594.53 zł w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  w łącznej wysokości     22 782,67 zł;

§  4110  –  składki  na  ubezpieczenie  społeczne  opłacone  za  jednego  pracownika  w

wysokości         5 009,86 zł;

§ 4120 – fundusz pracy opłacony za jednego pracownika w wysokości        860,00 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości     8 500,00 zł w tym:

 materiały biurowe     – 4 449,31 zł;

 środki czystości           – 633,70 zł;

 pozostałe materiały   – 3 416,99 zł.

§ 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę    11 442,00 zł w tym:

 usługi informatyczne          – 3 219,00 zł;

 pośrednictwo finansowe     – 2 752,31 zł;

 opłaty pocztowe – za listy   – 2 000,00 zł

 pozostałe usługi                   – 3 470,69 zł.
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DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 rozdział 85202§4330 na kwotę       – 250 662,08 zł.

W roku 2011 opłacono pobyt w DPS dla 10 osób.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

Dział 852 rozdział 85213§4130 na kwotę             67 482,11 zł w tym:

 opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 80 osób otrzymujących 
zasiłek stały w kwocie        26 953,58 zł;

 opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne dla 88 osób objętych 
indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego w CIS w kwocie 
30 089,88 zł;

 opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę  10 438,65 zł dla osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zadanie zlecone).

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

Dział 852 rozdział 85214§3110 na kwotę    173 759,42 zł.

ZASIŁKI OKRESOWE

Zasiłki okresowe przyznano i wypłacono 101 rodzinom na łączną kwotę:  62 600,00 zł

z powodu:

 braku zatrudnienia dla 74 rodzin na kwotę        – 47 232,00 zł;
 długotrwałej choroby dla 17 rodzin na kwotę      – 9 592,00 zł;
 niepełnosprawności dla 10 rodzin na kwotę         – 5 776,00 zł.

ZASIŁKI CELOWE

Wypłacono zasiłki celowe i pomoc w naturze przyznane na opał, zakup leków i 
leczenie, opłatę za wypoczynek letni dla dzieci na kwotę     111 159,42 zł, w tym:

 zasiłki celowe                       – 86 817,42 zł
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 specjalne zasiłki celowe       – 24 342,00 zł

DODATKI MIESZKANIOWE

Dział 852 rozdział 85215§3110 na kwotę       48 870,77 zł

Wypłacono 264 dodatki mieszkaniowe .

ZASIŁKI STAŁE

Dział 852 rozdział 85216§3110 na kwotę      313 437,61 zł

Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 88 osób niepełnosprawnych, niezdolnych do   
pracy.

REGIONALNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 rozdział 85217 

Razem  6 669,50 zł

§ 3110 – świadczenia pieniężne na dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej na kwotę
3 000,00 zł;

§  4170  –  wynagrodzenia  bezosobowe  terapeuty  prowadzącego  zajęcia  w  ramach
realizacji małego projektu na kwotę        1 353,78 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na zajęcia terapeutycznych oraz   imprezę
integracyjną dla dzieci niepełnosprawnych na kwotę        743,50 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę            1 572,22 zł, w tym :

 opłata za prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych w szkołach  na kwotę
1 286,22 zł;

 dojazd dzieci na imprezę integracyjną na kwotę        286,00 zł.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 rozdział 85219 

Razem:  458 371,59 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę           288 147,86 zł;

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone ośmiu pracownikom w łącznej 
wysokości           26 559,27 zł;

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za pracowników w łącznej 
kwocie                 47 564,72 zł;

47



§ 4120 – składki na fundusz pracy opłacony za pracowników w łącznej 

               wysokości        7 225,96 zł;

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia w łącznej wysokości    10 000,00 zł, w 
tym :

 druki, prenumerata     – 1 145,71 zł;
 środki czystości             – 381,03 zł;
 materiały biurowe w tym tonery do drukarek – 5 459,99 zł;
 pozostałe materiały       – 525,14 zł;
 węgiel                         – 1 528,04 zł;
 program antywirusowy – 960,09 zł

§ 4260 – zakup energii w wysokości 4 548,30 zł;

§ 4300 – zakup usług pozostałych w łącznej wysokości 43 719,00 zł, w tym:

 opłata pocztowa              – 6 398,57 zł;
 prowizja bankowa         – 10 153,43 zł;
 usługi informatyczne      – 6 475,76 zł;
 usługa radcy prawnego – 16 236,00 zł;
 usługa bhp                       – 1 800,00 zł;
 wywóz nieczystości        – 1 194,67 zł;
 usługi pozostałe              – 1 460,57 zł.

§ 4350 – usługi internetowe   – 671,75 zł;

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 
– 2 715,87 zł;

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 
– 416,92 zł;

§ 4410 – podróże służbowe i krajowe  – 14 000,00 zł;

§ 4430 – różne opłaty i składki                  – 831,00 zł;

§ 4440 – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w  kwocie 10 210,01 zł;

§ 4700 – szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 
– 1 760,93 zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Dział 852 rozdział 85228

Razem    33 817,93 zł

§ 4110 – składki społeczne od usług opiekuńczych na kwotę       4 428,46 zł;

§ 4170 – wynagrodzenia osobowe na kwotę       29 389,47 zł

W roku 2011 podpisano 13 umów zlecenia świadczenia pomocy sąsiedzkiej.
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USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

Dział 852 rozdział 85278

Razem: 24 946,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne w formie zasiłku celowego z tytułu usuwania skutków
klęsk żywiołowych powstałych w wyniku huraganu  na kwotę           24 946,00 zł.

Pomocą objęto 13 rodzin.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 852 rozdział 85295

Razem 691 121,42 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne na kwotę            668 637,25 zł, w tym:

 dożywianiem w szkołach objęto 322 dzieci na kwotę    176 381,37 zł;
 wypłacono  zasiłek  celowy  w  formie  posiłku  1  164 osobom  na  kwotę 

466 677,40 zł;
 wypłacono wynagrodzenie 25 osobom zatrudnionym w ramach prac społecznie

użytecznych na kwotę     11 378,48 zł.
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę     16 521,84 zł, w tym: 

 zakup  materiałów  i  wyposażenia  na  kwotę    270,55  zł  (narzędzia  dla
pracowników prac społecznie użytecznych);

 zakup materiałów na wyposażenie stołówek szkolnych na kwotę    7 767,59 zł;
 zakup  materiałów  na  realizację  małego  projektu  (integracja  dzieci

niepełnosprawnych) na kwotę                     417,85 zł;
 zakup  materiałów  na  spotkania  opłatkowe  ,  które  odbyły  się  w  Baczynie,

Lubiszynie oraz Wysokiej na kwotę             8 065,85 zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych na kwotę        5 962,33 zł, w tym: 

 dowóz posiłków do szkół na kwotę        2 373,64 zł;
 zakup usług związanych z realizacją małego projektu ( dojazd na imprezę dla

dzieci  niepełnosprawnych,  opłata  za  prowadzenie  zajęć  warsztatowych  z
dziećmi) na kwotę                   974,12 zł;

 zakup  usługi  cateringowej  na  wigilię  dla  podopiecznych  GOPS  na  kwotę  
1 500,00 zł;

 zakup pozostałych usług na kwotę          1 114,57 zł.

POZOSTAŁE  ZADANIA W ZAKRESIE POLTYKI SPOŁECZNEJ

RAZEM: 2 642 348,78 zł
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REALIZACJA PROJEKTU PT. WSPARCIE  INTEGRACJI SPOŁECZNO 
ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW GMINY LUBISZYN W RAMACH KONKURSU 
UDA-/POKL/ 07.01.01-08-059/09-00

Dział 853 rozdział 85395

Razem  129 531,69 zł.

§ 3119  – świadczenia społeczne w formie zasiłku celowego wypłacone 26 osobom
biorącym  udział  w  projekcie  systemowym  „Wsparcie  integracji  społeczno  –
zawodowej mieszkańców gminy Lubiszyn” na kwotę    18 000,20 zł;

§ 4017 – wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników na kwotę     21 377,58 zł;

§ 4019 – wynagrodzenia osobowe dla 7 pracowników na kwotę       1 132,24 zł;

§ 4117 – składki na ubezpieczenia społeczne (7 osób) na kwotę        5 175,51 zł;

§ 4119 – składki na ubezpieczenie społeczne (7 osób) na kwotę           274,12 zł;

§ 4127 – składki na fundusz pracy (7 osób) na kwotę                            523,75 zł;

§ 4129 – składki na fundusz pracy (7 osób) na kwotę                              27,74 zł;

§ 4177 – wynagrodzenia bezosobowe  osób prowadzących w ramach projektu : 

Zajęcia psychoedukacyjne, grupę wsparcia , zajęcia komputerowe , zajęcia związane z
tematyką  przemocy  w  rodzinie  ,  zajęcia  z  wizażu  oraz  wynagrodzenie  doradcy
zawodowego na kwotę              43 363,30 zł;

§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe  osób prowadzących w ramach projektu : 

zajęcia psychoedukacyjne, grupę wsparcia , zajęcia komputerowe , zajęcia związane z
tematyką  przemocy  w  rodzinie  ,  zajęcia  z  wizażu  oraz  wynagrodzenie  doradcy
zawodowego na kwotę              2 296,70 zł;

§ 4217 – zakup materiałów i wyposażenia na  kwotę      19 234,77 zł;

§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia na kwotę         1 018,76 zł;

§ 4307 – zakup usług pozostałych na kwotę         16 248,86 zł;

§ 4309 – zakup usług pozostałych na kwotę              858,16 zł.

REALIZACJA PROJEKTU PT. CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ROZWÓJ 
W LUBISZYNIE W RAMACH KONKURSU 1 /POKL/ 7.2.11/2009

RAZEM:       2     512     817,09 zł

Dział 853 rozdz.85395§2827

 dotacja  celowa projekt CIS Rozwój Lubiszyn na kwotę    -1 866 296,17 zł
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Dział 853 rozdz.85395§2829

 dotacja celowa   projekt CIS Rozwój Lubiszyn na kwotę      -329 346,38 zł 

Dział 853 rozdz.85395§4117

 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę                           -6 507,12 zł

Dział 853 rozdz.85395§4119

 Składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę                        -  1 148,34 zł

Dział 853 rozdz.85395§4127

 składki na Fundusz pracy na kwotę                                           -1 055,82 zł

Dział 853 rozdz.85395§4129

 składki na Fundusz pracy na kwotę                                               -186,33zł

Dział 853 rozdz.85395§4177

 wynagrodzenie bezosobowe na kwotę                                    -115 219,20zł

Dział 853 rozdz.85395§4179

 wynagrodzenie bezosobowe na kwotę                                      -20 332,80zł

Dział 853 rozdz.85395§6207

 dotacja  celowa projekt CIS Rozwój Lubiszyn na kwotę  –      146 816,19zł

Dział 853 rozdz.85395§6209

 dotacja  celowa projekt CIS Rozwój Lubiszyn na kwotę      -    25 908,74 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

RAZEM:      280     506,16 zł

ROZDZIAŁ SZCZEGÓŁOWO OPISANO NA STR.  64-87

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Dział 854 rozdz.85415§3260

 stypendia socjalne - wydano 130 decyzji dla 267 osób na kwotę –128 522,94 zł
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GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

RAZEM :   496 166,73 zł

GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Dział 900 rozdz.90001§4270

 remont pomp przepompownia i czujników w Lubiszynie na kwotę –9 615,96 zł
wykonawca ZUK Lubiszyn

Dział 900 rozdz.90001§4300

 zakup pozostałych usług (wymiana rur w kanalizacji oczyszczalnia Lubiszyn i 
badanie ścieków- / na kwotę      -10 979,98 zł wykonawca ZUK Lubiszyn

Dział 900 rozdz.90001§6050

 wykonanie aktualizacja kosztorysu inwestorskiego kanalizacji wsi Tarnów na 
kwotę          – 1 097,80 zł

 

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINNACH

Dział 900 rozdz.90004§4210

 zakup kwiatów na rabaty przy Urzędzie Gminy i środki do ich utrzymania na 
kwotę        – 623,31 zł

OŚWIETLENIE ULIC I PLACÓW I DRÓG

Dział 900 rozdz.90015§4260

 zakup energii - oświetlenia ulicznego na kwotę             – 145 012,02 zł

Dział 900 rozdz.90015§4300

 modernizacja i konserwacja  oświetlenia  ulicznego na kwotę    – 236 123,64 zł

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMULALNEJ
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Dział 900 rozdz.90017§2650

 dotacja przedmiotowa do 1 m3  ścieków na kwotę                   – 68 000,00 zł

WPŁYWY I WYDATKI  ZWIĄZANE ZA GROMADZENIEM  ŚRODKÓW
Z OPLAT  I KAR ZA KORZYSTANIE ZE SRODOWISKA  

Dział 900 rozdz.90019§4210

 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę    -59,50 zł

 Dział 900 rozdz.90019§4300

 zakup pozostałych usług/udrożnienia wylotów drenarskich w miejscowości 
Mystki/ na kwotę             -8 097,40 zł

Dział 900 rozdz.90019§6050

 zakup –oczyszczalnie przydomowe na kwotę      -13 161,00 zł 

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Dział 900 rozdz.90095§4210

 zakup materiałów i wyposażenia na kwotę -3 317,40   zł/zakup huśtawek na plac
zabaw w Stawie r.sołecka-1 497,00 zł ,tablice z regulaminami na place zabaw 
na terenie gmin na kwotę 1 820,40 zł /

 Dział 900 rozdz.90095§4300

 zakup pozostałych usług na kwotę    -78,72 zł/koszty transportu tablic/

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY

RAZEM: 345 852,18 zł

Dział 921 rozdz.92105§3030 
 na kwotę    - 2 200,00 zł  /nagrody w konkursie na najładniejszy wieniec- 

Smaki i Tradycje Pogranicza projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  

Dział 921 rozdz.92105§4117 na kwotę    - 434,12 zł 
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 spotkanie Plastyczno Artystyczne Młody Artysta na kwotę 192 ,31 zł projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  ,Smaki i Tradycje Pogranicza na kwotę-
241,81 zł projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

Dział 921 rozdz.92105§4119 na kwotę   - 76,61 zł
  w konkursie na Spotkanie Plastyczno Artystyczne Młody Artysta na kwotę – 

33,93 zł projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina ,spotkanie - Smaki i 
Tradycje Pogranicza  na kwotę -42,68 zł projekt Euroregion ,,PRO Europa 
Viadrina  

Dział 921 rozdz.92105§4170 

 na kwotę      - 2 500,00 zł/         rada sołecka Lubiszyn wykonanie wieńca 
dożynkowego/

Dział 921 rozdz.92105§4177 na kwotę    - 7 303,96 zł

 umowa zlecenia – Festiwal Bożonarodzeniowy na kwotę  – 1 972,10 zł projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  

 umowa zlecenia – Spotkanie Plastyczno Artystyczne Młody Artysta na kwotę –
2 625,48 zł projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina – 

 umowa zlecenia – Smaki i Tradycje Pogranicza na kwotę   -2 706,38 zł projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

Dział 921 rozdz.92105§4179 na kwotę – 2 002,84 zł

 umowa zlecenia – ,Spotkanie Plastyczno Artystyczne Młody Artysta  na kwotę 
463,32 zł  projekt, Euroregion ,,PRO Europa Viadrina   

 umowa zlecenia – Festiwal Bożonarodzeniowy na kwotę           – 1 061,90 zł 
projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina -  

 umowa zlecenia – Smaki i Tradycje Pogranicza na kwotę              - 477,62 zł 
projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

Dział 921 rozdz.92105§4210 na kwotę             –3 869,33 zł

 wydatki związane organizacja spotkania Młody Artysta -na kwotę   - 300,00 zł
 wydatki związane z organizacją turnieju tenisa stołowego w Ściechowie na 

kwotę          –  286,38 zł
 wydatki związane organizowanie spotkaniem – Smaki i Tradycje Pogranicza 

na kwotę     - 3 202,95 zł      projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 
 wydatki –materiały dekoracyjne rada sołecka Baczyna na kwotę    -80,00 zł

Dział 921 rozdz.92105§4217 na kwotę       – 20 764,74 zł
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 wydatki na organizację Spotkania Plastyczno Artystyczne Młody Artysta  na 
kwotę     5 726,85 zł    projekt, Euroregion ,,PRO Europa Viadrina   

 wydatki na organizację festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej” na kwotę  
3 889,70zł       projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

 datki związane organizowanie spotkaniem – Smaki i Tradycje Pograniwycza 
na kwotę     -11 148,19 zł        projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

Dział 921 rozdz.92105§4219 na kwotę      – 5 072,42 zł

 wydatki na organizację Spotkania Plastyczno Artystyczne Młody Artysta  na 
kwotę       1 010,62 zł          projekt, Euroregion ,,PRO Europa Viadrina   

 wydatki na organizację festiwalu „Piosenki Bożonarodzeniowej” na kwotę  
2  094,47zł        projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

 wydatki związane organizowanie spotkaniem – Smaki i Tradycje Pogranicza 
na kwotę  -1 967,33 zł         projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

Dział 921 rozdz.92105§4300 na kwotę      - 19 059,99 zł

 zakup pozostałych usług związane organizowanie spotkaniem – Smaki i 
Tradycje Pogranicza na kwotę        - 18 959,99 zł  projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina 

 zakup pozostałych usług /transport wieńca dożynkowego r. sołecka Baczyna  
na kwotę         100,00 zł

Dział 921 rozdz.92105§4307 na kwotę  - 17 024,18 zł

 zakup usług związane z organizacją  Spotkanie  Plastyczno Artystyczne Młody
Artysta  na kwotę   – 1 615,00 zł      projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina

 zakup usług związane z organizacją Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na 
kwotę  520,00 zł       projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  

 zakup pozostałych usług związane organizowanie spotkaniem – Smaki i 
Tradycje Pogranicza na kwotę    - 14 889,18 zł     projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina 

Dział 921 rozdz.92105§4309 na kwotę    - 3 192,50 zł

 zakup usług związane z organizacją Spotkanie Plastyczno Artystyczne Młody 
Artysta na kwotę – 285,00 zł     projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

 zakup usług związane z organizacją Festiwalu Piosenki Bożonarodzeniowej na 
kwotę    280,00 zł        projekt Euroregion ,,PRO Europa Viadrina 

 zakup pozostałych usług związane organizowanie spotkaniem – Smaki i 
Tradycje Pogranicza na kwotę   - 2 627,50 zł     projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina
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Dział 921 rozdz.92105§4380

 usługi obejmujące tłumaczenia    – 399,75 zł

Dział 921 rozdz.92105§4387

 usługi obejmujące tłumaczenia/projektów/   – 725,54 zł

Dział 921 rozdz.92105§4389

 usługi obejmujące tłumaczenia/projektów/   – 229,32 zł

Dział 921 rozdz.92105§4420

 delegacje służbowe/wyjazdy za graniczne na spotkania  w ramach współpracy 
gminami niemieckimi na kwotę          184,06 zł

Dział 921 rozdz.92105§4430

 opłata za polisę ubezpieczeniową  wyjazd do Niemiec-  na kwotę    -31,02 zł

DOMY  I  OŚRODKI  KULTURY, ŚWIETLICE  I  KLUBY 

Dział 921 rozdz.92109§4170

 na  kwotę     - 1 200,00 zł     /wynagrodzenie  bezosobowe rada sołecka Lubno,
Ściechówek/

Dział 921 rozdz.92109§4210

Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę           39 672,66 zł

 zakup materiałów/wyposażenie sala w Mystkach/ na kwotę              – 979,70 zł
 zakup opału na sale wiejską w Lubiszynie na kwotę                     – 10 385,77 zł
 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Brzeżno/ na kwotę   -2 342,97 zł
 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Wysoka/ na kwotę    -2 991,47 zł
 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Marwice na kwotę       -849,22 zł
 zakup materiałów i wyposażenia /rada sołecka Ściechówek na kwotę 1019,66zł
 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Baczyna na kwotę   - 7 836,39 zł
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 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Lubno na kwotę       -3 903,76 zł
 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Ściechów na kwotę  -7 864,72 zł
 zakup materiałów i wyposażenia/rada sołecka Gajewo na kwotę     -1 499,00 zł

Dział 921 rozdz.92109§4260

 zakup  energii -/ sale wiejskie/ na kwotę          –  33 716,37 zł.

Dział 921 rozdz.92109§4300

Zakup  usług pozostałych na kwotę          19 877,82 zł

 zakup pozostałych usług/inwentaryzacja sali w Stawie/ na kwotę – 4 920,00 zł 

  zakup pozostałych usług/kosztorys sali w Lubiszynie/ na kwotę    -1 599,00 zł 
 zakup pozostałych usług/wywóz nieczystości w salach wiejskich/ na kwotę – 
 981,30  zł          wyk. usługi PPHU Jumar Szczecin 
 zakup pozostałych usług/ naprawa dachu -,sala Lubno ,.przyłącza 

wodociągowego sala Gajewo i Staw ,naprawa rynien sala Brzeżno na kwotę 
-7 521,23 zł

 zakup usług pozostałych/malowanie sali Brzeżno rada solecka/ na kwotę-
2 760,43 zł

 zakup pozostałych usług/malowanie sali Ściechów naprawa instalacji r. 
sołecka/ na kwotę          -1 295,86 zł                

 zakup pozostałych usług/rada sołecka Marwice  na kwotę        -500,00 zł
 zakup pozostałych usług/rada sołecka Ściechówek/ na kwotę   -300,00 zł

BIBLIOTEKI

Dział 921 rozdz.92116§2480

 dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Lubiszynie na kwotę          – 150 000,00 zł

        

POZOSTAŁA DZAŁALNOŚĆ

Dział 921 rozdz.92195§4210 na kwotę     - 3 745,79 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia  na kwotę    - 3 745,79 zł   /wiązanki 
okolicznościowe związane  światami państwowymi  dnia nauczyciela/ 

Dział 921 rozdz.92195§4217 na kwotę   - 5 837,17 zł 
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 zakup materiałów i wyposażenia  na kwotę    - 4 273,17 zł   projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina , ,Peleton Przyjażni ,, 

 zakup materiałów i wyposażenia  na kwotę     - 1 564,00 zł  projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni

Dział 921 rozdz.92195§4219 na kwotę    - 1 030,08 zł   

 zakup materiałów i wyposażenia  na kwotę      754,08 zł  projekt Euroregion 
,,PRO Europa Viadrina  , ,Peleton Przyjażni,,

 zakup materiałów i wyposażenia  na kwotę    -276,00 zł   projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni

Dział 921 rozdz.92195§4300 na kwotę     - 266,00 zł 

  zakup usług pozostałych  na kwotę   266,00 zł /transport dzieci do kina/ 

Dział 921 rozdz.92195§4307 na kwotę  - 3 664,28 zł   

  Zakup usług pozostałych  na kwotę    2 379,92 zł    projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina  Peleton Przyjaźni”

 Zakup usług pozostałych  na kwotę    1 284,36 zł     projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina  Mikołajki na Kręgielni”

Dział 921 rozdz.92195§4309 na kwotę     - 646,63 zł   

  Zakup usług pozostałych  na kwotę    419,98zł   projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina  ,Peleton Przyjazni ,, 

 Zakup usług pozostałych  na kwotę     226,65zł   projekt Euroregion ,,PRO 
Europa Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni ,, 

Dział 921 rozdz.92195§4387 na kwotę     - 874,65 zł   

  Zakup usług obejmujących tłumaczenie  na kwotę     874,650 zł  projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni ,, 

Dział 921 rozdz.92195§4387 na kwotę    - 154,35 zł   

  Zakup usług obejmujących tłumaczenie  na kwotę     154,35zł   projekt 
Euroregion ,,PRO Europa Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni ,, 

Dział 921 rozdz.92195§4437na kwotę       - 81,60 zł   

 Różne opłaty i składki na kwote    - 81,60 zł  projekt Euroregion ,,PRO Europa 
Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni ,, 

Dział 921 rozdz.92195§4439 na kwotę      - 14,40 zł   
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  Różne opłaty i składki  na kwotę   14,40 zł  projekt Euroregion ,,PRO Europa 
Viadrina  ,Mikołajki na Kręgielni ,, 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

RAZEM: 138.129,08 zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Dział 926 rozdz.92605§2360

 dotacje celowa na organizację zadania „ Rozpowszechnianie kultury fizycznej i
sportu” na kwotę     – 129 000,00 zł

- klub sportowy „Unia Lubiszyn-Tarnów” – 31 000,00 zł

- klub sportowy „TOR – BUD” Baczyna –   18 000,00 zł

- klub sportowy „Zorza” Marwice –                9 000,00 zł

- klub sportowy „Błękitni” Lubno –              53 000,00 zł

- klub sportowy „Wicher” Staw –                    9 000,00 zł

- klub sportowy „Fenix” Ściechów –               9 000,00 zł

Dział 926 rozdz.92605§4170

 wynagrodzenie bezosobowe(trening tenisa stołowego, umowa zlecenie) na 
kwotę        8 240 ,00 zł     wykonawca animator sportu M. Konieczko

Dział 926 rozdz.92605§4210

 zakup materiałów i wyposażenia/art. spoż. turniej tenisa stołowego/na kwotę 
489,08 zł

Dział 926 rozdz.92605§4300

 zakup pozostałych usług/zakwaterowanie i wyżywienie  młodzieży szkolnej na
ogólnopolskim turnieju tenisa stołowego / na kwotę    - 400 zł 

59



WYKONANIE BUDŻETU OŚWIATY

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZADANIOWEGO – SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE

Do Szkoły Podstawowej w Lubiszynie uczęszczało w 2011 r. 160 uczniów. 

W szkole znajduje się 9 oddziałów klasowych ( od stycznia do sierpnia 8 oddziałów). Zatrudnienie
pracowników  pedagogicznych  w  rozbiciu  na  poszczególne  stopnie  awansu  zawodowego
przedstawiało się w 2011 roku następująco:

- nauczyciele dyplomowani  – 8

- nauczyciele mianowani    -6

- nauczyciele kontraktowi  -0

- nauczyciele stażyści       - 1   

  W szkole zatrudnia się pracownika administracji 0,5 etatu oraz 4 pracowników obsługi, w tym
3 pracowników na pełny etat i 1 pracownik 0,5 etatu. 

  Imprezy organizowane na terenie szkoły:

- organizacja uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka w klasach I-III (styczeń)

- zabawa choinkowa dla wszystkich uczniów szkoły (styczeń)

-  udział  uczniów w etapie  rejonowym w konkursie  przedmiotowym z języka polskiego (2
uczniów)- Gorzów Wlkp. – styczeń

- udział uczniów szkoły w konkursie plastycznym „Mały wolontariusz” (15 uczniów z kl. I-III i
25 z klas IV-VI) organizowanego przez Lubuski Punkt Informacyjny w Gorzowie Wlkp. 

- udział w wojewódzkim konkursie plastycznym o tematyce honorowego krwiodawstwa (11
uczniów) organizowanym przez LZO PCK w Zielonej Górze 

- organizacja walentynek (życzenia, listy)- Samorząd Uczniowski 

- organizacja szkolnego konkursu ortograficznego (kl. IV-VI)

- organizacja Dnia Kobiet uczniów klas I-III

- powitanie wiosny (marzec) – przemarsz ulicami miejscowości i topienie Marzanny

- organizacja VIII Gminnego Konkursu Regionalnego „Moja Mała Ojczyzna” dla uczniów klas
IV-VI  z  terenu  Gminy  Lubiszyn,   w którym wzięły  udział  wszystkie  szkoły  (I  miejsce  –  SP
Lubiszyn)  

- organizacja VI Gminnego Konkursu „Polska – moja Ojczyzna” dla uczniów z klas 
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I- III  z  terenu  Gminy  Lubiszyn,  w  którym  uczestniczyły  reprezentacje  wszystkich  szkół  (I
miejsce SP Ściechów)

- organizacja uroczystej akademii pt. „Wspomnienie o Janie Pawle II” 

- uroczysta akademia z okazji Konstytucji 3-Maja

- organizacja Dnia Matki uczniów klas I-III

- organizacja zabawy dla uczniów z okazji Dnia Dziecka przy udziale Rady Rodziców 

- uczniowie kl. V „a” brali udział w „Zielonej szkole” organizowanej przez  Technikum Leśne w
Rzepinie

- organizacja gminnego konkursu profilaktycznego „Alkohol i narkotyki kradną wolność” 

- współudział  z  UG Lubiszyn  oraz  Gminną  Biblioteką  w Lubiszynie  w  organizacji  Gminnego
Konkursu „Młody Artysta”

- uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego, pasowanie uczniów kl. I 
- organizacja akcji „Sprzątanie świata” (koordynacja akcji gminnej)
- organizacja konkursu szkolnego „W Europie jeździmy bezpiecznie” 19.09 – 23.09.2011 r. 
- organizacja akademii z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej. 
- organizacja akademii z okazji 93 rocznicy odzyskania Niepodległości. 
- organizacja zabawy andrzejkowej dla uczniów. 
- współorganizacja z Radą Rodziców Dnia Mikołaja. 
- udział szkoły w akcji zbiórki zużytych baterii (akcja organizowana przez ZUO Gorzów Wlkp.).
- organizacja szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych (awans 3 uczniów do szczebla

rejonowego - język polski). 
- organizacja Rady Szkoleniowej dla Rady Pedagogicznej prowadzonej przez edukatora WOM.
- organizacja spotkania rodziców z psychologiem z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej pt. „

Jak pracować z dzieckiem agresywnym?”.
- organizacja zbiórki finansowej na zakup karmy dla schroniska dla zwierząt w Gorzowie Wlkp.

(zakupiono 120 kg karmy).
- organizacja  Gminnego  Konkursu  Recytatorskiego  dla  uczniów  szkół  Gminy  Lubiszyn  (34

uczestników). 
- organizacja  jasełek  dla  uczniów  szkoły,  nauczycieli,  emerytów,  rodziców  (sala  wiejska  w

Lubiszynie).

 Udział uczniów SP Lubiszyn w imprezach pozaszkolnych:

- udział uczniów w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Lubiszynie

- udział uczniów w XII Konkursie Piosenki Bożonarodzeniowej Ściechów (4 uczniów) 

-  udział  w  Konkursie  Plastycznym „Moja  karta  świąteczna”  –  Dom Kultury  Małyszyn  (15
uczniów) 

-  udział  w  Gminnym  Konkursie  Plastycznym  „Ozdoba  choinkowa”  (16  uczniów)
organizowanym przez Gminną Bibliotekę w Lubiszynie 

- udział uczniów w etapie powiatowym konkursu recytatorskiego (3 uczniów) – Kostrzyn n/O 
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- udział w Gminnych Zawodach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Podstawowych w
Stawie – III miejsce

- udział uczniów w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Olimpus” (j.  polski ) – sesja
wiosenna, miejsca od 30-47 w kraju

-  udział  uczniów  w  rejonowym  etapie  konkursu  przedmiotowego  humanistycznego  –
2 uczniów

- udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w następujących dyscyplinach: piłka siatkowa,
piłka koszykowa, tenis stołowy, biegi przełajowe 

o III  miejsce  w  Powiatowe  Spartakiadzie  Młodzieży  w  piłce  koszykowej
dziewcząt,

o II miejsce w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży w piłce ręcznej chłopców,
 - I miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym chłopców 

- III miejsce w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży w tenisie stołowym dziewcząt 

- VII miejsce w finale krajowym Mistrzostw Drużynowych w tenisie stołowym chłopców –
Rawa Mazowiecka 

-  III  miejsce  w  finale  indywidualnych  Mistrzostw  Województwa  Lubuskiego  w  tenisie
stołowym dziewcząt 

- III miejsce w Ogólnopolskim Festiwalu Tenisa Stołowego w Olkuszu 

- II miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa Żaków w tenisie stołowym 

- II miejsce w indywidualnych mistrzostwach Mazowsza w sumo w kategorii kl. IV- VI 

- organizacja wycieczek szkolnych:
- klasy I-III – do piekarni i do kina, 

- klasy IV-VI – do kina. 

- udział w Powiatowej Spartakiadzie Młodzieży:

- II miejsce w piłce siatkowej chłopców, 

- IV miejsce w piłce siatkowej dziewcząt, 

- I miejsce w tenisie stołowym chłopców,

- I miejsce w tenisie stołowym dziewcząt. 

III Działalność Organizacji Szkolnych:

- Samorząd Uczniowski

 koordynowanie działalności organizacji szkolnych 
 organizacja  imprez  szkolnych  (andrzejki,  zabawa  choinkowa,  walentynki,

Dzień Kobiet, powitanie wiosny) 
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 prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego
 udział w organizacji sprzątania świata

- Koło polonistyczne

 udział w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Olimpus”
 organizacja szkolnego konkursu recytatorskiego
 przygotowanie uczniów kl. VI do sprawdzianu absolwenta
 przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego organizowanego przez

LKO

- Koło matematyczne

 rozwijanie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych
 udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus”
 przygotowanie uczniów kl. VI do sprawdzianu absolwenta
 przygotowanie uczniów do konkursu przedmiotowego organizowanego przez

LKO

- Koło języka angielskiego (prowadzone społecznie) do czerwca 2011 

 rozwijanie  umiejętności  posługiwania  się  językiem  angielskim  przy
wykorzystaniu materiałów poza programowych

- Koło historyczne (prowadzone społecznie) do czerwca 2011

 prowadzenie gazetki regionalnej
 wycieczki piesze po najbliższej okolicy
 przygotowanie uczniów do konkursu wiedzy o Gminie Lubiszyn

- Koło PCK (prowadzone społecznie)

 zbiórka pieniędzy, odzieży i maskotek dla Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp.
 prowadzenie gazetki ściennej związanej z problematyką zdrowia, profilaktyki,

pomocy społecznej
 udział  w  konkursach  plastycznych  np.  „Mały  Wolontariusz”,  honorowy

krwiodawca 

- Koło sportowe

 udział  w  Powiatowej  Spartakiadzie  Młodzieży  (IV  miejsce  na  20  szkół  w
powiecie)

 udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie Młodzieży (tenis stołowy)

III  Działalność opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza:
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- opieką świetlicową objęte były wszystkie dzieci dojezdne (102 uczniów)

- dożywianie uczniów (objęto grupę 37 uczniów wg listy GOPS Lubiszyn)

-  udział  grona pedagogicznego w szkoleniu  przeprowadzonego przez edukatora  WOM pt.
„Lekcja z zastosowaniem prezentacji multimedialnej szkolenie z lekcją pokazową w tle”.

-  współpraca  z  Gminnym  Ośrodkiem  Pomocy  Społecznej  w  Lubiszynie,  Policją,  Urzędem
Gminy, Radą Sołecką, Radą Rodziców

- sprawdzian absolwenta Szkoły Podstawowej w Lubiszynie (23,54 pkt. na 40 możliwych)

- test kompetencji po pierwszym etapie nauczana (69,3 %)

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe (stypendia za uzyskanie średniej 5,2 – 5
uczniów, w sporcie - 5 uczniów)

- realizacja Programu i Harmonogramu poprawy efektywności kształcenia do czerwca 2011 r.
(w celu uzyskania lepszego wyniku sprawdzianu absolwenta)- wzrost wyników o II staniny 

- udział w programie Agencji Rynku Rolnego „Owoce w szkole” - kl. I-III                (46 uczniów)

- udział w programie Agencji Rynku Rolnego „Szklanka mleka” – dla wszystkich uczniów w
szkole 

                       Roczne wykonanie wydatków w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 

 1 029  959,29zł. co  stanowi  86,71%  planu.  Największy  udział  w  wydatkach  stanowią  paragrafy

płacowe wraz z pochodnymi, które wynoszą 80,93% wszystkich wydatków. 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa        988     842,96zł

- Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 46 573,20zł  w tym:

-dodatek wiejski                    35 656,20zł

-dodatek mieszkaniowy         8 322,00zł

-fundusz zdrowotny nauczycieli         1 260,00zł

- ekwiwalent za odzież                          1335,00zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników    636 281,33zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne               44 477,44zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne           107 069,78zł

-  Składki na zakładowy fundusz pracy           17 331,43zł

-  Wynagrodzenia bezosobowe                               71,62zł

64



-  Zakup materiałów i wyposażenia                48     659,39zł w tym:

- zakup węgla                                                 34 073,97zł

- zakup materiałów gospodarczych              1 247,83zł

- zakup środków czystości                              5 889,03zł

- utrzymanie otoczenia obiektu                        315,83zł    ( paliwo i części do kosiarki ) 

-  pozostałe  materiały  i  wyposażenie        4 936,48zł      (druki  szkolne,  art.  biurowe,  tablice
ostrzegawcze, książki na nagrody )

- naprawy i konserwacje w obiekcie           2 196,25zł      (części do sprzętu komputerowego 

i kserokopiarki, umywalka, skrzydło drzwiowe, klamki, okucia drzwiowe )

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1     353,83zł w tym:

- książki       1 353,83 zł

 Zakup  energii i wody 15     204,32zł w tym:

- zakup wody                - 1 662,65zł

-zakup energii            - 13 541,67zł

Usługi zdrowotne          - 247,95zł

 Zakup usług pozostałych                14     780,18zł    w tym:   

- wywóz nieczystości stałych                 -434,68zł

- wywóz nieczystości płynnych          -2 314,05zł

- naprawa sprzętu             - 2 289,56zł ( naprawa i konserwacja kserokopiarki, regeneracja gaśnic, usł.
kominiarskie)

- pozostałe usługi           4 462,94zł ( za montaż systemu alarmowego, za ochronę, za zakwaterowanie
zawodników na zawodach sportowych, montaż drzwi i armatury łazienkowej)

- usługi bankowe           1 765,50zł

- usługi pocztowe             375,95zł

- usługi transportowe  1 337,50zł ( wyjazdy na zawody sport. i konkursy )

- usługi BHP                                                                                -1  800,00zł

  Usługi internetowe                                                                -2 207,98zł

 Usługi sieci telefonii komórkowej                                          - 464,38zł

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnych              - 938,36zł

 Podróże służbowe krajowe ( delegacje )                              -2 441,95zł

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu)-2 341,15zł
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Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         -48 398,67zł

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli       4     066,35zł

Zakup materiałów i wyposażenia           -1 867,64 zł  (  zakup laptopa )

Zakup pomocy naukowych i książek         - 172,20 zł ( za płaty z programem edukacyjnym ) 

 Wyjazdy służbowe krajowe                       - 987,51 zł

Szkolenia pracowników                             -1 039,00 zł

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne           18     633,49zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników     -9 017,56zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 -343,70zł

Składki na ubezpieczenie społeczne             -1 298,22zł

Składki na zakładowy fundusz pracy               -228,48zł

Zakup materiałów i wyposażenia                     -426,41zł

Zakup art. żywnościowych                              -6 225,19zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 093,93zł

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna               - 18     416,49zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników     -     13 764,44zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     -1 201,90zł

 Składki na ubezpieczenie społeczne                   -2 221,51zł

Składki na zakładowy fundusz pracy                      -352,43zł

Zakup materiałów i wyposażenia                            -469,13zł    ( materiały papiernicze dla dzieci )

Zakup pomocy naukowych i książek                       -199,83zł    ( gry planszowe )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -  207,25zł

66



INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZADANIOWEGO – SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE

    

Dane statystyczne dotyczące zatrudnienia i liczby uczniów:

Liczba uczniów „0” – 13

Liczba uczniów kl. I-VI – 65

Liczba nauczycieli -12, w tym pełnozatrudnionych – 7:  2 dyplomowanych, 2 mianowanych, 2 
kontraktowych, 1 stażysta), niepełnozatrudnionych – 5:  0,71 et.(mianowany), 0,55 et.(kontraktowy), 
0,17 et.(mianowany), 0,44 et.(dyplomowany), 0,44 et.(dyplomowany)

Liczba pełnozatrudnionych pracowników obsługi – 3

Liczba niepełnozatrudnionych pracowników obsługi – 1 (0,5 etatu)

Liczba uczniów  w świetlicy - 34

Liczba uczniów dożywianych – 63 (stan na grudzień 2011r.)

Uczniowie brali udział w konkursach organizowanych przez szkołę:

06.05.2011r. –  wiedzy o Konstytucji 3-go maja                                                                              
02.06.2011r. –  czytelniczy „Wyprawa do krainy baśni i legend polskich”                                                  
09.06.2011r. – pięknego czytania                                                                                                             
16.06.2011r. – ortograficzny „As ortografii”                                                                                    
17.10.2011r. –  wiedzy o Janie Pawle II                                                                                             
10.11.2011r. –  historyczny – Odzyskanie niepodległości                                                             
23.11.2011r. – przedmiotowy – matematyczny                                                                             
24.11.2011r. – przedmiotowy – polonistyczny                                                                                                    
25.11.2011r. – przedmiotowy – przyrodniczy                                                                                  
28.11.2011r. – przedmiotowy - historyczny

Konkursy gminne i powiatowe i międzynarodowe:

09.04.2011r. – Powiatowy Turniej BwRD w Kostrzynie – IV miejsce                                                  
kwiecień 2011r. – konkurs plastyczny „Pisanka wielkanocna” organizowany przez Gminną Bibliotekę 
w Lubiszynie – Kamil Gołek – wyróżnienie                                                                                                     
kwiecień – maj 2011r. – międzynarodowy konkurs matematyczny „Genius Logicus”                                 
30.05.2011r. – Gminny konkurs wiedzy o ojczyźnie „Polska moja ojczyzna” – IV miejsce           
06.06.2011r. – Gminny przegląd piosenki dziecięcej „Mały artysta” – Karina Błaszczyk kl. I – 
wyróżnienie                                                                                                                                                     
13.12.2011r. – Gminny Konkurs Recytatorski w Lubiszynie – Paweł Czupryniak – wyróżnienie i 
nagroda Wójta Gminy Lubiszyn

Do konkursów przedmiotowych powiatowych (polonistycznego, matematycznego i przyrodniczego)
organizowanych przez  Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. zakwalifikował się po etapie szkolnym
uczeń klasy VI Paweł Czupryniak.                                             
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Zawody sportowe:

09-10.05.2011r. – piłka nożna dziewcząt i chłopców w Kostrzynie                                                       
01.06.2011 – szkolne zawody w dwójkach siatkarskich

Wyjazdy:

07.05.2011r. – warsztaty przygotowujące do konkursu „Mój wolontariat” w Bogdańcu          
03.06.2011r. – wyjazd do teatru w Gorzowie Wlkp. „Złota kaczka”                                            
08.06.2011r. – wyjazd do zoo do Poznania                                                                                                      
10-12.06.2011r. – biwak nad zaporą  Kersdorfer / Niemcy - „Dla tolerancji pokojowego obcowania” 
19.10.2011r. – wyjazd do teatru w Gorzowie Wlkp. „Pipi”                                                           
07.12.2011r. – wyjazd do Gorzowa Wlkp. na Salę Zabaw i do kina „Artur ratuje gwiazdkę”                      

Uroczystości i imprezy:

06.05.2011r. – apel z okazji Konstytucji 3-go maja                                                                                
01.06.2011r. – Dzień Dziecka                                                                                                                      
14.06.2011r. – uroczystość z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty                                                         
16.09.2011r. – Sprzątanie Świata                                                                                                      
30.09.2011r. – Dzień Chłopaka                                                                                                                      
14.10.2011r. – uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                            
10.11.2011r. – uroczystość z okazji Dnia Niepodległości                                                                    
30.11.2011r. – Andrzejki                                                                                                                           
06.12.2011r. – Mikołajki                                                                                                                      
10.12.2011r. – Jasełka i bal choinkowy dla uczniów i mieszkańców Stawu i okolic

Wynik sprawdzianu szóstoklasisty OKE w roku 2011 wyniósł 23,38 punktów. Najlepszy, maksymalny 
wynik wśród uczniów zdobyła Anna Sosnowska – 40 punktów, a  Kamil Gołek – 37 punktów.

Roczne   wykonanie  wydatków  w stosunku  do  planu  kształtuje  się  na  poziomie  818 774,35zł co
stanowi  90,64%  planu.  Największy  udział  w  wydatkach  stanowią  paragrafy  płacowe  wraz  z
pochodnymi, które wynoszą 72,45% wszystkich wydatków. 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa        688     311,80zł 

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń        27 304,88zł w tym:

- dodatek wiejski                                            20 310,88zł

- dodatek mieszkaniowy                                 4 704,00zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli                   1 720,00zł

- ekwiwalent za odzież                                       570,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników     407 891,97zł
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Dodatkowe wynagrodzenia roczne               30 754,70zł

Składki na ubezpieczenia społeczne              62 415,95zł

 Składki na Zakładowy Fundusz Pracy             9 692,51zł

Zakup materiałów i wyposażenia                 39     994,39zł w tym:

- zakup opału                                                       30 891,02zł

- zakup środków czystości                                   2 429,42zł

- zakup materiałów gospodarczych               1  818,35 zł     ( doniczki, zamki do drzwi, kłódki, szczotki do
zamiatania, drobne materiały budowlane i hydrauliczne )

- utrzymanie otoczenia obiektu                        786,23 zł         ( części do naprawy kosiarki , paliwo do
kosiarki )

- materiały związane z konserwacją i naprawami obiektu    305,04 zł

   ( materiały do naprawy kserokopiarki )

- materiały pozostałe                                         3  764,33 zł   ( za mat. biurowe, pieczątki, druki, materiały
do apteczki, lampy  z oprawami na salę gimnastyczną)

Zakup pomocy naukowych i książek           846,05zł ( słowniki  i książki, mikroskop)

Zakup energii i wody                                  8     600,38zł w tym:

- energia          7 164,79zł

- woda              1 435,59zł

Zakup usług remontowych      42     677,79zł      ( remont schodów wejściowych )

Zakup usług zdrowotnych        1     250,00zł

Zakup usług pozostałych        13     538,30zł  w tym:  

- wywóz nieczystości stałych          921,68zł

- wywóz nieczystości płynnych      234,09zł

 -  pozostałe   usługi            6 908,34zł  (  monitoring  pracowni  informatycznej,  wymiana  opraw
świetlówkowych i montaż lamp oświetleniowych )

- usługi bankowe                            1 451,50zł

- usługi pocztowe                                93,00zł

- naprawa sprzętu                              857,59zł ( konserwacja kserokopiarki )

- usługi transportowe                      1 272,10zł ( wyjazdy na zawody sportowe i konkursy )

- usługi BHP                                       1 800,00zł

 Usługi internetowe                                                                495,44zł
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 Usługi telefonii sieci komórkowych                                    179,05zł

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnych         574,79zł

Podróże służbowe krajowe                                                2 222,95zł

Różne opłaty i składki                                                          2 328,20zł

 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal.       37 544,45zł

W rozdziale 80103 Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej                58     778,05zł

Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń             3 776,81zł   w tym:

- dodatek wiejski                      2 874,81zł

- dodatek mieszkaniowy            902,00zł

Wynagrodzenia osobowe nauczycieli           39 808,46zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 3 182,10zł

 Składki na ubezpieczenia społeczne               7 105,13zł

 Składki na zakładowy fundusz pracy              1 152,87zł

Zakup materiałów i wyposażenia                        443,53zł    ( wykładzina dywanowa )

Zakup pomocy naukowych i książek                    496,53zł   ( tablica zielona , klocki )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych             2 812,62zł

W rozdziale 80146 Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli             3     219,32zł

Zakup  materiałów  i  wyposażenia       2 348,13zł  (  materiały  biurowe,  monitor  LCD,  sprzęt
nagłaśniający )

 Podróże służbowe krajowe                    471,19zł

Zakup szkoleń                                            400,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne                  46     751,56zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników             10 896,77zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           724,50zł

Składki na ubezpieczenia społeczne                      1 755,51zł

 Składki na zakładowy fundusz pracy                       284,85zł
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Zakup materiałów i wyposażenia                 687,48zł     (zakup gazu, czajnika )

Zakup artykułów żywnościowych            31 308,52zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    1 093,93zł

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna           21     713,62zł

 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń           1 876,80 zł w tym:

- dodatek wiejski 1 288,80

- dodatek mieszkaniowy  588,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników                13 592,62 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                           1 078,60 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne                           2 440,97zł

Składki na zakładowy fundusz pracy                            396,04 zł

Zakup materiałów i wyposażenia                    492,00 zł      ( drobne mat. papiernicze i plastyczne )

 Zakup pomocy naukowych i książek              490,84 zł     ( akcesoria muzyczne dla dzieci )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych              1 345,75zł

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZADANIOWEGO – ZESPÓŁ  SZKÓŁ W BACZYNIE

Uczniowie
W  pierwszy  półroczu  2011  do  Zespołu  Szkół  w  Baczynie  uczęszczało  207  uczniów.  W  szkole
podstawowej uczyło się 109 uczniów, do gimnazjum 98 uczniów. Ilość oddziałów w szkole  to  11- 6 w
szkole podstawowej i 5 w gimnazjum. W ciągu roku ilość uczniów uległa zmianie do 197 – 111 w
szkole podstawowej i 86 w gimnazjum.
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Do szkoły dojeżdżało  109 uczniów.

Około 80 uczniów  korzystało  z dożywiania w szkolnej stołówce, z tego za 50 osób płacił GOPS w
Lubiszynie oraz za 1 osobę Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Socjalnej  w Gorzowie
Wlkp.

Nauczyciele
Szkoła  zatrudniała  30  nauczycieli.  18 nauczycieli pracowało w pełnym wymiarze zajęć, 

8 w niepełnym, 4 na zastępstwie.

Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkole jest :

6  – dyplomowanych

15 – mianowanych

7  – kontraktowych

2   - stażystów

Pracownicy obsługi i administracji
Zespół Szkół w Baczynie  zatrudnia 6 pracowników obsługi, są to:

sekretarka - intendentka, ½ etatu kucharka, ½ etatu pomoc kuchenna, 2 i 1/2 etatu sprzątaczki, 
konserwator. Na umowę zlecenie zadania związane z bhp wykonuje 1 pracownik.

Działalność szkoły - Podsumowanie 2011roku

Zorganizowaliśmy następujące imprezy szkolne:
 apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 pasowanie na ucznia
 pasowanie na czytelnika
 zorganizowano uroczystość z okazji otwarcia boiska szkolnego
 apel z okazji Dnia Niepodległości
 Dzień Chłopaka
 wybory samorządu szkolnego
 apel podsumowujący dokonania naszych uczniów, udział w konkursach

 i olimpiadach
 Dzień Ziemi
 dyskoteka andrzejkowa
 zbiórka karmy dla zwierząt
 otrzęsiny klas IV i I
 Uroczysty apel w kościele w Marwicach z okazji rocznicy  pamięci poległym na

Wołyniu
 uroczysty  apel  w  kościołach  w  Baczynie,  Marwicach,  Racławiu  z  okazji

Beatyfikacji Jana Pawła II
 Dzień Dziecka 
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 Dzień Ojca Dzień Matki
 Mam talent
 Bal karnawałowy
 Dzień  Babci i Dziadka
 Walentynki
 Powitanie wiosny w kl. I – III
 Dyskoteki szkolne
 Konkurs Ortograficzny  "Ortografia z Uśmiechem” dla kl. I – III
 Dzień Ojca i Matki
 Dzień Dziecka i Sportu
 Wigilie klasowe
 Jasełka szkolne
 Uroczyste zakończenie nauki w gimnazjum

Zorganizowaliśmy następujące imprezy pozaszkolne:
-  realizujemy  projekt  zajęć  dodatkowych  z  matematyki  i  fizyki  „Z  fizyką,  matematyką  i
przedsiębiorczością zdobywamy świat’
- przeprowadziliśmy światowy projekt *pod patronatem UNICEF Wszystkie kolory świata
- po raz 3 organizowaliśmy Lubuski Turniej Wiedzy o bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym”
„W Europie jeździmy bezpiecznie” pod patronatem LKO
- zorganizowaliśmy Jasełka i wigilię dla osób niepełnosprawnych z terenu całej gminy
- realizujemy projekt współpracy międzynarodowej z gminą Brisen
- przeprowadziliśmy akcją charytatywną na rzecz chorego ucznia
- działający w szkole Eucharystyczny Ruch Młodych przeprowadził kiermasz samodzielnie
wykonanych  aniołków  -  i  pozyskał  około  200zł  na  paczki  dla  u7bogich uczniów naszej
szkoły
- zorganizowaliśmy montaż słowno-muzyczny z okazji Dnia Papieskiego
- uczestniczyliśmy w akcji ogólnopolskiej „Góra grosza”
- przeprowadziliśmy zbiórkę chemii pielęgnacyjnej dla schroniska dla bezdomnych
- przeprowadziliśmy akcję charytatywną zbiórki odzieży dla ubogich dzieci naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w:
 Warsztatach: Mowa ciała” 
 Wyjazdach  na kręgielnię do  Słowianki 
 Targach Edukacyjnych  w Gorzowie Wlkp. 
 Polihymnii  w Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.  "  W muzycznym

zoo" 
 Wyjazdach   do  kina  Helios  w  ramach  Projektu  Działań

Profilaktycznych  „OBEJRZAŁEM  problem”  na  film  "Sala  samobójców"  i
„Przytul mnie”

 Wyjeździe do Warszawy na 3 dniową wycieczkę
 Wyjście do teatru na spektakl pt. „Złota kaczka”
 Wycieczce do Torunia
 Dwudniowej wycieczce do Międzyzdrojów- Świnoujścia- Szczecina
 Wyjazdach do filharmonii gorzowskiej
 Biwaku  3 dniowym nad jeziorem Długie 
 Wycieczce do Bolesławca i Złotoryi

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursach:
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 3 osoby uzyskały awans do etapu rejonowego konkursów przedmiotowych, 2 osoby z 
gimnazjum, 1 ze szkoły podstawowej

 przeprowadziliśmy szkolny etap konkursu biblijnego
 uczestniczyliśmy w obchodach Światowego Dnia Liczby Pi 
 uczestniczyliśmy w konkursie chemicznym ”Chemia jest ciekawa” 
 uczestniczyliśmy w gminnym konkursie  „Moja mała ojczyzna” 
 uczestniczyliśmy w konkursie Kolęd i Pastorałek w Ściechowie 
 uczestniczyliśmy w konkursie plastycznym Bombka Bożonarodzeniowa w Ściechowie
 uczestniczyliśmy w  konkursie  na najładniejszą ozdobę choinkową 
 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Powódź, pożar dniem czy nocą - straż przychodzi Ci z 

pomocą” 
 Ogólnopolski konkurs geograficzny Geo-planeta
 Międzyszkolny konkursie recytatorskim w Lipkach Wielkich 
 Gminny konkurs recytatorski w Lubiszynie 
 Konkurs plastyczny 'Pisanka Wielkanocna”
 Konkurs plastyczny Moja miejscowość’ 
 Konkurs plastyczny „Alkohol i narkotyki kradną wolność” 
 Konkurs piosenki dziecięcej w Lubiszynie
 Konkurs Piosenki Angielskiej „Tęczowa Nutka’ w Bogdańcu 
 Konkurs Gminny "Polska moja ojczyzna" 
 Uczestniczyliśmy w rozgrywkach sportowych w ramach Powiatowej Spartakiady Młodzieży
 Uczestniczyliśmy w rywalizacji sportowej w ramach Lubuskiej Ligii Strzeleckiej 

Pozyskiwanie  środków finansowych:

 realizujemy projekt wyrównywania szans  edukacyjnych „Z matematyką i fizyką zdobywamy 
świat” w ramach którego uczniowie klas II gimnazjum uczestniczą 2 razy w tygodniu w zajęciach 
dodatkowych z w/w przedmiotów, oraz w miesiącu lutym w wykładzie profesora fizyki 
Uniwersytetu Szczecińskiego

 Pozyskaliśmy w ramach współpracy z CIS ok. 20 000,00 zł przeznaczonych na materiały 
budowlane.

 Złożyliśmy  w  Lubuskim  Urzędzie  Marszałkowskim  3  projekty  w  celu  pozyskania
finansów na zajęcia dodatkowe: „Uwierz w swoje możliwości”, „Maluch naukowcem”,
„Edukacyjny labirynt”

 Pozyskano środki finansowe z wynajmu sklepiku szkolnego
 Pozyskanie  kwoty  2tys.  zł  od  koła  łowieckiego  na  Ostoja  na  dofinansowanie

wycieczek szkolnych dla 11 uczniów w trudnej sytuacji materialnej
 Pozyskanie  sponsora   -  Biuro  podróży  Tom –  Woj  zasponsoruje  wycieczkę  3

dniowa dla 2 najlepszych uczniów w szkole.

Remonty
 Przeprowadziliśmy kapitalny remont gabinetu komputerowego ( szpachlowanie, malowanie 

ścian i wymiana podłogi)
 Przeprowadziliśmy remont pokoju nauczycielskiego i sekretariatu.
 Wyremontowano kącik kawowy w pokoju nauczycielskim – położono kafelki
 Na bieżąco usuwano drobne usterki 
 Wyremontowano gabinety 4 i 5 oraz korytarze szkolne
 Wymieniono blaty szkolne w gabinetach 4,5 i 12
 Zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia szkoły
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WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY W ZESPOLE SZKÓŁ

W BACZYNIE - ROK SZKOLNY 2010/11

Do sprawdzianu szóstoklasisty przystąpiło 19 uczniów. 

Najwyższy wynik to 37 pkt na 40 możliwych.

Nikt z uczniów nie uzyskał 0 pkt.

Najniższy wynik to 11 pkt uzyskany przez 1 ucznia.

Średni wynik uzyskany przez uczniów to 24,37 pkt.

Wynik sprawdzianu jest satysfakcjonujący, szkoła uklasowała się w 5 staninie, co mając na uwadze
potencjał dzieci jest wynikiem bardzo dobrym. Wynik nieznacznie odbiega od średniej województwa
24,88, i wypada znacznie lepiej od średniej w gminie 23,68.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ZESPOLE SZKÓL W BACZYNIE

ROK SZKOLNY 2010/2011

Do egzaminu gimnazjalnego  przystąpiło 35 uczniów, wszyscy pisali arkusz standardowy.

Średnia ilość punktów uzyskana przez naszych uczniów to:

 21,24 z części humanistycznej, średnia województwa lubuskiego 24,12 – wynik poniżej tej średniej, 
ale mimo wszystko lepszy od roku poprzedniego 3 stanin w lubuskim, 4 stanin w okręgu;

24,36 pkt. z części matematyczno przyrodniczej, średnia województwa lubuskiego 23,01 – wynik 
znacznie wyższy od średniej województwa i kraju, najlepszy od początku funkcjonowania egzaminów 
zew.  uklasował szkołę w 6 staninie;

27,33 pkt. z języka angielskiego, średnia województwa lubuskiego 28,92, wynik nieznacznie niższy od 
średniej nie mniej jednak klasyfikujący szkołę w 5 staninie. 

Wynik adekwatny do średniej uczniów na koniec szkoły gimnazjalnej 3,83.Nastąpiła znaczna poprawa
wyników nauczania w dużej mierze dzięki  realizacji  Programu Poprawy Efektywności Kształcenia i
Program Poprawy Frekwencji. 

Roczne wykonanie wydatków w stosunku do planu kształtuje się na poziomie      1 663 950,45
zł.  co stanowi 87,5 % planu.  Największy  udział  w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz z
pochodnymi, które wynoszą 72,99 % wszystkich wydatków. 
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W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa        838     716,33zł

Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń       33 225,62zł w tym:

- dodatek wiejski                   26 240,76zł

- dodatek mieszkaniowy                     5 661,16zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli           831,00zł

- ekwiwalent za odzież                            492,70zł

 Wynagrodzenia osobowe pracowników          445 705,47zł

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     34 316,12zł

 Składki na ubezpieczenia społeczne                    73 742,00zł

 Składki na zakładowy fundusz pracy                   10 869,30zł

Wynagrodzenia bezosobowe                                       500,00zł

 Zakup materiałów i wyposażenia                        138 886,84zł w tym:

- zakup oleju opałowego                         90 300,21zł

- zakup środków czystości                        3 002,88zł

- zakup materiałów gospodarczych    3 219,28zł         (śruby, wkręty, rośliny na trawnik szkolny,
kolanka hydrauliczne itp.)

- zakup paliwa  do kosiarki 58,88

- zakup materiałów pozostałych i   wyposażenia  39     173,58zł (materiały biurowe, tonery,  płyty CD,
pigment  do  farb,  farby,  wiertła,  umywalka,  orz  inne  drobne  materiały  budowlane,  siatka
ogrodzeniowa  wraz  materiałami  do  ogrodzenia,  szafki  szkolne  i  wyposażenie  do  szatni  i  sali
gimnastycznej )

- zakup materiałów niezbędnych do naprawy i konserwacji ksero    467,19zł

- materiały biurowe             2 664,82zł

Zakup pomocy naukowych i książek       3 563,80zł  ( telewizor, płyty z piosenkami i programami
edukacyjnymi, słowniki i książki, klocki, tablica korkowa, zabawki dla kl. I )

 Zakup energii i wody       10 825,07zł w tym:

- energia        9 287,79zł

- woda            1 537,28zł

Zakup usług remontowych           7 243,84 zł ( remont dachu na budynku szkolnym )

Zakup usług zdrowotnych                972,36 zł
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 Usługi pozostałe                           19 734,48 zł w tym: 

- wywóz nieczystości stałych           2 785,20zł

- wywóz nieczystości ciekłych         2 194,72zł

- naprawa sprzętu                  4 604,81 zł ( usunięcie awarii w kotłowni, regeneracja gaśnic, usługi
kominiarskie, dozór techniczny w kotłowni )

- usługi pocztowe                      530,25zł

- usługi bankowe                   1 860,50zł

- usługi pozostałe                  2 103,55zł (  naprawę kopiarki i komputera, naprawa rolet )

- usługi transportowe            3 616,00zł ( wyjazdy na zawody sportowe i konkursy )

- usługi BHP                              2 039,45zł

Usługi internetowe                   368,13zł

 Zakup usług sieci telefonii komórkowych         743,95zł

 Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   1 200,63zł

 Podróże służbowe krajowe                   1 287,00zł

Różne opłaty i składki                               1483,00zł ( opłaty za ubezpieczenie, abonament RTV)

 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.    53 148,72zł

Zakup szkoleń                                               900,00zł

 

W rozdziale 80110 Gimnazjum              648     190,09zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń          45 833,76 w tym:

- dodatek wiejski                       32 018,70zł

- dodatek mieszkaniowy          12 823,00zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli 894,00zł

-ekwiwalent za odzież                      98,06zł

 Wynagrodzenia osobowe pracowników             450 052,87zł

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne         32 665,97zł

 Składki na ubezpieczenia społeczne        72 765,94zł

 Składki na Zakładowy Fundusz Pracy       10 563,39zł

Zakup materiałów i wyposażenia                 2 499,36 (zł zakup kopiarki )

Zakup pomocy naukowych i książek               414,96zł  ( za program edukacyjny, kalkulatory )
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 Podróże służbowe krajowe                           1 687,97zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.    31 705,87zł

W rozdziale 80146 Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli             8     963,72zł

Stypendia różne                               1 500,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia 6 853,08zł ( zakup laptopów  do e-dzienników, mat. biurowych )

Podróże służbowe krajowe              210,64zł

Zakup szkoleń                                      400,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne               100     902,95zł

 Wynagrodzenia osobowe pracowników         21 729,19zł

 Dodatkowe wynagrodzenia roczne                    1 765,30zł

 Składki na ubezpieczenia społeczne                   3 549,19zł

 Składki na Zakładowy Fundusz Pracy                    474,33zł

 Zakup materiałów i wyposażenia                       1 486,93zł ( za gaz, wylewkę do umywalki )

 Zakup artykułów żywnościowych                    69 356,87zł

Zakup usług pozostałych                                           353,28zł ( badanie żywności, sanityzację urządzeń )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc. 2 187,86zł

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna                66     649,84zł

Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń      4 492,18zł  w tym:

- dodatek wiejski                     3 827,18zł

- dodatek mieszkaniowy           520,00zł

- fundusz zdrowotny n-li           145,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników     44 379,37zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                3 498,30zł

Składki na ubezpieczenia społeczne              7 233,63zł
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Składki na Zakładowy fundusz pracy             1 246,95zł

Zakup materiałów i wyposażenia                      500,00zł ( tkanina, art. papiernicze )

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   489,68zł ( aparat fotograficzny z akcesoriami )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc.          3 526,73zł

Koszty postępowania sądowego                                   1 283,00zł

W rozdziale 85446      Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli          527,52zł

Zakup  materiałów  i  wyposażenia     527,52zł  (  art.  biurowe,  płyty  CD   z  doskonalenia  zaw.,
czasopisma)

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZADANIOWEGO – ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚCIECHOWIE

Zatrudnienie:

Wśród nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Ściechowie jest:

  9   nauczycieli dyplomowanych

7   nauczycieli mianowanych

0  nauczycieli kontraktowych

0  stażystów

W Zespole Szkół w Ściechowie zatrudnionych jest 2 pracowników administracji ( 2 etaty ),

2 sprzątaczki ( 2 etaty ), woźny ( 7/8 etatu ), 1 kucharka ( 1 etat ), ½ etatu intendentki, ½ etatu 
pomocy kuchennej

W skład Zespołu wchodzą:

 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki (oddział przedszkolny, klasy I – III) 

 Liczba uczniów:

 Zerówka – 21 uczniów,

 Klasy I – III – 51  uczniów,

 Publiczne Gimnazjum:  112  uczniów.

Udział uczniów w konkursach, turniejach i zawodach sportowych:
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Styczeń 2011:

1. 12 stycznia : Lipki Wielkie. Powiatowa Spartakiada Młodzieży 2010/2011- III miejsce w 
piłce ręcznej dziewcząt. 

2. Rejonowy Konkurs z języka polskiego. Gorzów. 
3. 19 stycznia: Powiatowy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej IN EXCELSIS DEO – 

Myślibórz. 
4. 22 stycznia: Organizator - XII Dziecięcy Festiwal Piosenki Bożonarodzeniowej Ściechów

2011. 
5. 25 stycznia: organizator - zawody półfinałowe Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie 

stołowym. 
6. 25 stycznia: Bogdaniec. Powiatowa Gimnazjada  Młodzieży – siatkówka dziewcząt. 
7. 27 stycznia: Bogdaniec. Powiatowa Gimnazjada Młodzieży – siatkówka chłopcy. 

LUTY 2011
W czasie ferii zimowych w Zespole Szkół w Ściechowie odbyły się : turniej tenisa 
stołowego, turniej piłki nożnej halowej, turniej koszykówki i siatkówki, turniej 
warcabowy, konkurs plastyczny, gry i zabawy na Sali gimnastycznej oraz wyjazd na 
basen.
1. 13 lutego2011 – Międzynarodowy Walentynkowy Turniej Tenisa Stołowego.
2. 23 lutego Powiatowa Spartakiada Młodzieży – koszykówka dziewcząt – Lipki 

Wielkie. 
3. 25 lutego – Lubuska Olimpiada Młodzieży szkół gimnazjalnych – tenis stołowy 

dziewcząt – Finał Wojewódzki – Krosno.
4. 8 marca 2011 – uroczysty apel przygotowany przez dzieci klas 0 –III SP.

21 marca 2011 r. – Dzień Patrona Szkoły – konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i epoce. 
Cała szkoła brała udział w uroczystym apelu, a następnie gimnazjaliści rywalizowali w 
konkursie wiedzy o Patronie , tańczyli poloneza, jury oceniało kostiumy z epoki, uczniowie 
rozwiązywali krzyżówkę tematyczną. 
kwiecień 2011

7 kwietnia – lekcja europejska przygotowana i przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu 
Marszałkowskiego z Lubuskiego Punktu Informacyjnego EUROPE DIRECT w Gorzowie. 
Udział wzięli uczniowie klas II gimnazjum.

8 kwietnia – Kamień Mały – biegi przełajowe.
12 kwietnia – egzamin gimnazjalny, część humanistyczna.
13 kwietnia – egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza.
14 kwietnia – egzamin gimnazjalny z języka angielskiego. 
15 kwietnia odbył się uroczysty apel KATYŃ – PAMIĘTAMY.  Apel przygotowali 

gimnazjaliści z  I a. 
   Po apelu uczniowie klas I i II gimnazjum pojechali do teatru w Gorzowie na spektakl 

„Makbet”
18.04. – 20.04.2011 – rekolekcje wielkopostne dla całej szkoły.
20 kwietnia – ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Pisanka Wielkanocna” 

organizowanego przez Gminną Bibliotekę  Publiczną w Lubiszynie. 
Maj 2011 
4 maja – uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
7 maja – udział 5 uczniów gimnazjum w konkursie organizowanym przez Stowarzyszenie 

„Kraina Szlaków Turystycznych” pt. „Mój wolontariat”.
11 maja – Powiatowa Gimnazjada Młodzieży  w Kostrzynie – piłka nożna chłopców 12 maja 
Powiatowa Gimnazjada Młodzieży  w Lipkach Wielkich – piłka nożna dziewcząt 
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17 maja – badanie trzecioklasisty – test przygotowany przez CKE.
19 maja – IX Międzygminny Turniej Przyrodniczy . Uczestniczyło 6 drużyn reprezentujących

szkoły: Baczynę, Bogdaniec, Karsko, Santok, Witnicę i Ściechów. 
21 maja – Udział trzech gimnazjalistek w V edycji Powiatowego Konkursu Muzycznego „O 

Kłodawskiego Słowika”.
24 – 26 maja – wycieczka szkolna do Krakowa. Zwiedzanie Ojcowa, Krakowa, Bochni 

(nocleg w kopalni soli) oraz zwiedzanie Muzeum w Oświęcimiu.
27 maja – uczniowie klasy III SP przygotowali uroczystość, na którą zaprosili swoje Mamy. 

Były wiersze, piosenki i oczywiście poczęstunek.
28 maja – Uczennice naszego gimnazjum brały udział w III Powiatowym  Festiwalu  Piosenki

Angielskiej i Niemieckiej „Tęczowa Nutka” pod patronatem Pani Wójt Gminy Bogdaniec 
Krystyny Pławskiej. 

30 maja – Zwycięstwo  w Gminnym Konkursie „Polska moja Ojczyzna” organizowanym 
przez SP Lubiszyn. 

Czerwiec 2011 
1 czerwca – Dzień Dziecka. W ramach projektu edukacyjnego uczniowie klasy II a 
zaprezentowali całej szkole kabaret „Ja i Ty”. Uczniowie klasy II b w ramach kółka 
anglicystycznego przedstawili zwyczaje i tradycyjne zachowania mieszkańców Wielkiej 
Brytanii.
Wycieczka do Poznania dla dzieci z klas 0 – III. W programie był spacer po Rynku Starego 
Miasta, przejażdżka kolejką i zwiedzanie ogrodu zoologicznego. 
2 czerwca – wysłaliśmy 24 prace plastyczne i 4 literackie na konkurs plastyczny i literacki 
„Alkohol i narkotyki kradną wolność”.  
4 czerwca – piesza wycieczka do Ściechówka. Dzieci były gośćmi koła łowieckiego „Darz 
Bór” ze Szczecina. Myśliwi zapoznali uczniów z działalnością koła, zorganizowali ognisko i 
poczęstowali słodkościami. 
Udział w konkursie plastycznym „Ciekawe miejsca w naszej gminie”. Szkoła w Ściechowie 
otrzymała wyróżnienie w gimnazjum i wyróżnienie w kategorii klas szkoły podstawowej. 
6 czerwca – Festiwal „Młody Artysta” w Szkole Podstawowej w Lubiszynie. Grand Prix , 
I miejsce w kategorii gimnazjum i III miejsce szkoły podstawowe.
Finaliści Lubuskiej Olimpiady Młodzieży w tenisie stołowym, drużynowe mistrzostwa 
Kadetów w tenisie stołowym (byliśmy organizatorem). 
Udział w integracyjnym konkursie „Młodych talentów” w Różankach. Gimnazjalistki 
zdobyły tytuł laureata i dwa wyróżnienia.
17 czerwca grupa dzieci wyjechała na biwak leśny do Briesen/Mark.
17 czerwca odbył się „Dzień sportu”. Podsumowano i wręczono dyplomy za konkurs „super 
klasa”, gdzie oceniano udział uczniów poszczególnych klas w konkursach szkolnych, wystrój 
pomieszczeń klasowych, czytelnictwo, zbiórkę  baterii i  nakrętek.  
11 czerwca byliśmy współorganizatorami festynu w Ściechowie. 
22 czerwca – uroczyste zakończenie roku szkolnego. W gimnazjum 5 uczniów otrzymało 
stypendium za wyniki w nauce, 4 sportowców za osiągnięcia sportowe. 

Cały rok szkoła brała udział w akcji: szklanka mleka, owoce i warzywa w szkole, radosny 
uśmiech, szkoła bez przemocy, 
 drugie półrocze 2011 – (rok szkolny 2011/2012)

Informacja o wydarzeniach w Zespole Szkół w Ściechowie:

1. Lipiec/sierpień – złożenie w Krainie Szlaków Turystycznych wniosku na projekt placu zabaw 
przy szkole. 
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1 września uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny.

27 września – dzień sportu polsko-niemieckiego (zawody i zabawy sportowe).

          W naszej szkole gościliśmy uczniów i ich opiekunów z Niemiec oraz dzieci  i młodzież z Baczyny. 
Przygotowaliśmy konkurencje sportowe, posiłek i wspaniałą atmosferę. 

29 września – dyskoteka i otrzęsiny w gimnazjum. Zgodnie z tradycja naszej szkoły na tej dyskotece 
odbyło się w formie zabawy i konkursów przyjęcie uczniów klas pierwszych do grona gimnazjalistów. 

13 października – apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na sali gimnastycznej zebrała się cała szkoła.
Pani dyrektor wręczyła Nagrodę Dyrektora sumiennie wykonującym swoje obowiązki pracownikom 
obsługi. Młodzież z klasy Ia przygotowała ciekawy program artystyczny.

13 października – udział uczniów w Powiatowej Spartakiadzie  Młodzieży w Kamieniu Małym – biegi 
przełajowe. 

21 października – gminne uroczystości z okazji DEN. Gościliśmy nauczycieli z całej naszej gminy. Pan 
Wójt złożył serdeczne życzenia pomyślności i sukcesów w pracy zawodowej nauczycielom oraz  
wręczył Nagrodę Wójta Gminy wyróżniającym się w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycielom.
Nagrodę Dyrektora wręczyli swoim wyróżniającym się nauczycielom dyrektorzy szkół. Młodzież 
naszej szkoły przygotowała program artystyczny a potem wszyscy goście zostali zaproszeni na obiad.  

26 października – ślubowanie klas I SP. Bardzo uroczyście zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły 
Podstawowej dzieci z klasy I. Przybyli rodzice, dzieci przygotowały program artystyczny, a po 
uroczystości wszyscy zasiedli do poczęstunku. Rodzice przygotowali tort i inne ciasta oraz słodkie 
napoje. 

28 października – wyjazd młodzieży do Niemiec w ramach współpracy ze szkołą w Briesen. 

9 listopada – Powiatowa Spartakiada Młodzieży w Drużynowym Tenisie Stołowym. Byliśmy 
organizatorem tych zawodów. 

10 listopada - z okazji rocznicy odzyskania niepodległości w szkole odbył się uroczysty apel, a nasz 
Poczet Sztandarowy i uczniowie wzięli udział w gminnych uroczystościach związanych z tym świętem.

17 listopada – akcja zbierania makulatury zorganizowana przez koło ekologiczne. Zebraliśmy prawie 
półtorej tony.

28 listopada – rejonowy konkurs polonistyczny w Gorzowie Wlkp. 

29 listopada uczniowie uczestniczyli w wycieczce do Gorzowa w ramach współpracy z Briesen.

5 grudnia rozpoczął się remont i malowanie pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia 
świetlicowe. Remont jest współfinansowany przez Radę Rodziców.

6 grudnia – organizacja Turnieju Mikołajkowego pod patronatem Rady Gminy Lubiszyn. W zawodach 
wzięło udział ok. 40 uczniów z terenu naszej gminy. Zwycięzcy otrzymali puchary i dyplomy 
ufundowane przez Radę Gminy Lubiszyn.

6 grudnia naszą szkołę odwiedził Mikołaj. Odbyły się spotkania w klasach, a dzieci i młodzież 
otrzymały prezenty mikołajkowe. 

W ramach współpracy między szkołą w Briesen a szkołą w Ściechowie  odbywają się zajęcia z języka 
niemieckiego dla uczniów uczestniczących w realizacji szkolnego projektu.
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7, 8 i 9 grudnia uczniowie pisali próbny egzamin gimnazjalny przygotowany przez Centralną Komisję 
Egzaminacyjną.

14, 15 i 16 grudnia – próbny egzamin przygotowany przez OPERON.

Ostatnie dni przed przerwą świąteczną – spotkania wigilijne w klasach. 

Roczne  wykonanie  wydatków w stosunku  do  planu  kształtuje  się  na  poziomie  1 568 220,98zł co
stanowi  94,71%  planu.  Największy  udział  w  wydatkach  stanowią  paragrafy  płacowe  wraz  z
pochodnymi, które wynoszą  71,39 % wszystkich wydatków. 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa           633     103,93zł

Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń    15 727,28zł   w tym:

-  dodatek wiejski                          11 320,28zł

- dodatek mieszkaniowy                2 556,00zł

- ekwiwalent za odzież                   1 500,00zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli     351,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników    268 769,12zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne               20 774,13zł

Składki na ubezpieczenie społeczne              44 941,64zł

Składki na zakładowy fundusz pracy               6 541,16zł

Wynagrodzenia bezosobowe                               468,00zł ( umowa zlecenie koszenie boiska )

Zakup materiałów i wyposażenia        139     278,80zł w tym:

- zakup oleju opałowego                123 476,04 zł

- zakup środków czystości                  7 946,09 zł

- zakup materiałów gospodarczych  1 011,72 zł

- zakup materiałów biurowych     2 299,56 zł          ( zakup publikacji, druków szkolnych   

                  i materiałów  biurowych )

- zakup materiałów pozostałych ( pieczątki,  syfon do zlewozmywaka, tonery, drobne wyposażenie
szatni, klucze, farby, materiały budowlane   )          4 170,99 zł

- zakup materiałów związanych z naprawami             270,60 zł ( wałek do kopiarki )
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- zakup paliwa do kosiarki                                             103,80 zł

Zakup pomocy naukowych i książek             996,44zł (radiomagnetofon, magnesy, mapy,

 ekran AVtek)

Zakup energii i wody       20 124,70zł w tym:

- zakup energii             19 180,13zł

- zakup wody                     944,57zł

Zakup  usług  remontowych    73 380,15zł  (  naprawę  instalacji  wodnej,  remont  szatni  szkolnej,
naprawa pokrycia dachowego )

Zakup usług zdrowotnych               790,00zł

 Zakup usług pozostałych          13 009,45 zł w tym: 

- wywóz nieczystości stałych        2 470,00 zł

- wywóz nieczystości ciekłych      1 657,72 zł

- usługi bankowe                            1 448,00 zł

- usługi pocztowe                              241,99 zł

- usługi transportowe                    1 877,70 zł

-  naprawa  i  konserwacja  sprzętu    2 639,14  zł  (  dozór  techniczny  kotłowni,  naprawę  kotłowni
olejowej, naprawa kserokopiarki, regenerację gaśnic)

- usługi pozostałe                             874,90 zł ( dzierżawa pojemników, konserwacje kserokopiarki )

- usługi w zakresie BHP                1 800,00 zł

Zakup usług internetowych                                                      1 427,19 zł

 Zakup usług telefonii komórkowej                                            800,60 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej     904,02 zł

Podróże służbowe krajowe                                                           394,42 zł

Różne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku i sprzętu) 1 317,00 zł

 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        23 459,83 zł

W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej                 61     061,80zł

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         4 005,40 zł w tym:

- dodatek wiejski                           2 926,40zł
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- dodatek mieszkaniowy                 984,00zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli    95,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników      41 827,89zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 3 271,70zł

 Składki na ubezpieczenia społeczne               7 444,00zł

 Składki na zakładowy fundusz pracy              1 200,59zł

Zakup materiałów i wyposażenia                                   120,72zł ( materiały plastyczne )

Zakup pomocy naukowych i książek                              500,00zł ( gry i zabawki edukacyjne )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     2 691,50zł

W rozdziale 80110 Gimnazjum           703     330,52zł

Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń           37 734,21w tym:

- dodatek wiejski                             28 905,71zł

- dodatek mieszkaniowy                   6 625,50zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli           1403zł

- ekwiwalent za odzież                          800,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników             504 836,81zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                       35 123,47zł

 Składki na ubezpieczenie społeczne                      84 872,89zł

Składki na zakładowy fundusz pracy                      12 623,15zł

Zakup materiałów i wyposażenia                       993,36zł ( materiały budowlane do remontu klasy )

Zakup pomocy naukowych i książek             1 998,94zł ( zakup odczynników chemicznych i urządzeń
do doświadczeń )

Podróże służbowe krajowe                                  474,71zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  24 672,98zł

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli          6     866,46zł
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Zakup materiałów i wyposażenia         5 616,58zł ( prenumerata czasopism dla nauczycieli, laptop z
oprogramowaniem, materiały biurowe )

Podróże służbowe krajowe                       549,88zł

Zakup szkoleń                                               700,00zł

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne                119     182,52zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników          36 050,08zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                     2 516,50zł

Składki na ubezpieczenie społeczne                   6 193,94zł

Składki na zakładowy fundusz pracy                     999,04zł

Zakup materiałów i wyposażenia                         1035,41zł ( zakup gazu, płyn do zmywarek )

Zakup art. żywnościowych                                  70 144,34zł

Zakup usług pozostałych                                            55,35zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        2 187,86zł

W rozdziale 85401 Świetlica Szkolna                      44     675,75zł

Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń         1 175,60zł

- dodatek wiejski                                    1 119,60zł

- fundusz zdrowotny nauczycieli               56,00zł

 Wynagrodzenia osobowe pracowników        32 870,42zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   1 974,20zł

Składki na ubezpieczenie społeczne                  5 437,36zł

Składki na zakładowy fundusz pracy                    876,94zł

Zakup materiałów i wyposażenia                         495,48zł ( za materiały do remontu klasy )

Zakup pomocy naukowych i książek                    500,00zł ( zakup gier edukacyjnych )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     1 345,75zł
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INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU

ZADANIOWEGO – PRZEDSZKOLE GMINNE W LUBISZYNIE WRAZ Z FILIĄ W BACZYNIE

 W Przedszkolu Gminnym w Lubiszynie z filią w Baczynie w 2011         pracowało       10
nauczycieli: 2 dyplomowanych, 3 nauczycieli mianowanych oraz 2 kontraktowych oraz    3 stażystów.
Pracownicy  niepedagogiczni:   2  etat  kucharki,  1  etat  intendentki,  1  etat  pomocy  kuchennej,  2
sprzątaczki, 1 etat pomocy nauczyciela. dyplomowany, 1 nauczyciel mianowany oraz 3 nauczycieli
stażystów.  Do  przedszkola  w  Lubiszynie  uczęszczało  63  dzieci,  a  w  filii    w  Baczynie  75  dzieci.
Przedszkole prowadzi  całodzienne wyżywienie dla wszystkich dzieci.  Z  bezpłatnego dożywiania ze
środków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej korzystało    29 dzieci. Dowozami objęto 23 dzieci. Za
porozumieniem  z  Wójtem  Gminy  Lubiszyn  oraz  Kierownikiem  GOPS  przedszkola  prowadziły
działalność cateringową dla szkół Gminy Lubiszyn ( Baczyna dla SP Lubno, Lubiszyn dla SP Lubiszyn).W
obu  przedszkolach  dzieci  uczyły  się  w  trzech  grupach  wiekowych:  3-4  latki,  5  –latki  i  6  -  latki.
Nauczycie  prowadzili  pracę dydaktyczną i  wychowawczą zgodnie  z  nową podstawą programową,
zapoznali rodziców z podstawą programową, stale prowadzili arkusze obserwacji cech rozwojowych
dzieci zgodnie z rozporządzeniem. Nauczyciele kl. „0’ prowadzili diagnozę pedagogiczną    6-latków.
Nauczyciele realizowali kalendarz imprez przedszkolnych zgodnie z harmonogramem. W przedszkolu
zorganizowano imprezy takie jak:

1. Bal karnawałowy
2. Dzień Babci i Dziadka
3. Święto wiosny
4. Wyjazd do przedszkola w Briesen w ramach współpracy.
5. Dzień Mamy i Taty
6. Dzień Dziecka
7. Wycieczka całodniowa 6- latków do Poznania
8. Wycieczki do Fikolandu, kina i teatru
9. Pożegnanie 6-latków 
10. Jasełka dla rodziców i środowiska itp.

Przedszkola prowadzą współpracę z Biblioteką Gminną,  Policją oraz Nadleśnictwem.

Oprócz  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  w  obu  przedszkolach
realizowano dodatkowe zajęcia edukacyjne z języka angielskiego i gimnastyki korekcyjnej opłacane w
całości przez rodziców, w prowadzone przez Centrum Edukacji „Atut”.

W  maju  2011  roku  przedszkole  uzyskało  tytuł  „Szkoły  odkrywców  talentu”,  nadany  przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej.  Przedszkole brało również udział w akcji ekologicznej w ramach
ogólnopolskiej edycji programu „Kubusiowi Przyjaciele Natury”. Przedstawiony raport z działalności
został  pozytywnie  oceniony  przez  jury  i  przedszkole  otrzymało  Certyfikat  „Kubusiowi  Przyjaciele
Natury”.

W  maju  Ministerstwo  Edukacji  narodowej  nadało  placówce  tytuł  „  Szkoła  Odkrywców  talentu”.
Przedszkola prowadziły  współpracę z rodzicami.  Wspólnie  zorganizowano kiermasz świąteczny,  z
którego  dochód  przeznaczono  na  zakup  zabawek  do  przedszkola.  Brało  tez   udział  w  akcji  ARR
„Szklanka mleka”.

Przedszkole  prowadziło  współpracę  z  bankiem  Żywności  w  Gorzowie  Wlkp.  Dzięki  otrzymanym
produktom zorganizowano pomoc dla najbiedniejszych dzieci oraz  paczki świąteczne dla wszystkich
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dzieci. W ramach Funduszu Małych Projektów napisano  i zrealizowano projekt z Funduszu Unii |
Europejskiej pn .”Jakie obrzędy jakie zwyczaje”. 

Wydatki za IV kwartał 2011 r. w Przedszkolu Gminnym  w Lubiszynie wraz z filią                 w
Baczynie wynoszą 913 123,30 co stanowi 82,34 % planu.  64,13 % wszystkich wydatków stanowią
wydatki płacowe.

W rozdziale 80148  Stołówki szkolne 219     604,79zł

Wydatki  osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 700,00zł  (  ekwiwalent  za  ubranie  ) Przedszkole

Gminne w Lubiszynie z filią w Baczynie      913     123,30zł

W rozdziale 80104 Przedszkole                     690     437,16zł

 Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń          31 558,70zł w tym:

-dodatek wiejski                             24 813,44zł

- dodatek mieszkaniowy                 6 595,26zł

- ekwiwalent za ubranie                    150,00zł

 Wynagrodzenia osobowe pracowników     391 605,73zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                19 881,51zł

 Składki na ubezpieczenia społeczne              67 794,12zł

 Składki na zakładowy fundusz pracy             10 183,81zł

Wynagrodzenia bezosobowe ( projekt „Jakie obrzędy jakie zwyczaje” )    1360,00zł

Wynagrodzenia bezosobowe ( projekt „Jakie obrzędy jakie zwyczaje” )     240,00zł

Zakup materiałów i wyposażenia           37 864,96 zł w tym:

- zakup węgla                                             10 388,85zł

- zakup materiałów gospodarczych         1 821,89zł  ( konewki, haczki, deski, młotek, kable itp.)

- zakup środków czystości                          9 903,62zł

- materiały biurowe                              1 541,80zł ( tonery, pieczątki, tusze do drukarki, druki, papier
ksero )

- materiały związane z utrzymaniem otoczenia obiektu    359,00zł

-  pozostałe  materiały  i  wyposażenie       13 849,80zł  (  monitor  LCD,  stoliczki  dla  dzieci,,  ławki
gimnastyczne,  karnisze,  firanki,  belki  drewniane,  płyty  PCV,  półki  biblioteczne,  wzmacniacz  i
mikrofon, foteliki i zabawki dla dzieci )
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Zakup materiałów i wyposażenia     3069,25zł („7” materiały do realizacji projektu „Jakie obrzędy
jakie zwyczaje”: dekoracje i stroje karnawałowe, materiały plastyczne i nagrody rzeczowe )

Zakup materiałów i wyposażenia          541,61zł („9” projekt „Jakie obrzędy jakie zwyczaje” ) 

Zakup art. żywnościowych                562,03zł („7”do realizacji projektu „Jakie obrzędy jakie zwyczaje”)

Zakup art. żywnościowych                 99,18zł („9”do realizacji projektu „Jakie obrzędy jakie zwyczaje” )

Zakup pomocy naukowych i książek  5 472,73zł ( mapa, godło, gry edukacyjne, domki dla dzieci do
zabawy, sprzęt sportowy, kserokopiarki )

 Zakup energii elektrycznej i wody    32 302,39zł

- zakup energii elektrycznej         16 884,15zł

- zakup wody                                     2 094,20zł

- zakup gazu na opał                      13 324,04zł

Usługi zdrowotne                               645,24zł

 Zakup usług pozostałych            15 029,54zł w tym: 

- wywóz nieczystości stałych          3 806,69zł

- wywóz nieczystości ciekłych        3 099,50zł

- pozostałe usługi            3 663,34zł ( za usługę transportową – wycieczka , czynsz urządzenia do wody,
opracowanie instrukcji, serwis kserokopiarki, usługi kominiarskie, przegląd kotła gazowego, obszycie
firanek) 

- usługi bankowe           2 363,40zł

- usługi pocztowe             296,61zł

- usługi BHP                    1 800,00zł

Zakup usług pozostałych         272,00zł ( „7” usługi dot. projektu „Jakie obrzędy jakie zwyczaje”)

Zakup usług pozostałych           48,00zł („9” usługi dot. projektu „Jakie obrzędy jakie zwyczaje” )

 Zakup usług internetowych   915,49zł

 Usługi sieci telefonii komórkowej                               746,53zł

 Zakup usług telefonii stacjonarnej                              755,84zł

 Podróże służbowe krajowe ( delegacje )                 1 672,03zł

Różne opłaty i składki   ( ubezpieczenie  sprzętu )    285,00zł 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych      27 882,10zł

Zakupy inwestycyjne         39 649,37zł (  piec centralnego ogrzewania, plac zabaw Filia Baczyna,
monitoring w dwóch placówkach przedszkola )
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W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli               3     081,35zł

Stypendia różne                                                374,00zł ( dofinansowanie do studiów )

 Zakup materiałów i wyposażenia             1 612,85zł ( laminator, router, czasopisma i materiały 

z doskonalenia zaw. )

Podróże służbowe krajowe                                    615,50zł

Zakup szkoleń                                                           479,00zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników       80 541,15zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne                  2 154,09zł

Składki na ubezpieczenia społeczne               11 458,50zł

 Składki na zakładowy fundusz pracy                1 989,98zł

Zakup materiałów i wyposażenia               3 081,76zł  ( gaz, pompka do zmywarki, miska, płyn do
zmywarki )

Zakup artykułów żywnościowych                               114 754,25zł

Zakup usług pozostałych                                                   549,34zł ( badanie żywności, wymiana pompki
w zmywarce, czynsz urządzenia do wody  )

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych    4 375,72zł

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH

Zgodnie załącznikiem nr1 do Uchwały Rady nr XIV/93/2011 z dnia 29 grudnia 2011 zostały 
zaplanowane wydatki niewygasające, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 
roku. Są to wydatki inwestycyjne i bieżące, które nie zostały zrealizowane w 2011r.

Lp. Klasyfikacja Zadania Kwota Ostateczny
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Termin realizacji

Wykonania wydatków

1 Dz.750 
rozdz.75023§
4270

Remont pomieszczeń Urzędu Gminy

Zgodnie.  z umową RIT.271.83.2011

87 554,00 zł 30.06.2012

2 Dz. 801

Rozdz. 
80101

§ 4270

Dz.700 
rozdz.70005§
4270

Dostawa i montaż okien w budynkach 
szkolnych i komunalnych zgodnie z 
umową RIT.271.99.2011

Szkoła Podstawowa Staw 8 750,00 zł

Obiekty komunalne 42 700,00zł

51 450,00 zł 30.06.2012

3 Dz.851 
rozdz85121§ 
6050

Wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazowej w budynku Ośrodku Zdrowia
w Baczynie zgodnie z umową nr 
RIT.271.88.2011

29 443,26 zł 30.06.2012

Ogółem 168 447,26 zł

W tym 
wydatki 
majątkowe na
kwotę 
29 443,26 zł

Zestawienie kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lubiszyn  w 2011 roku

Dotacje dla jednostek sektora finansów
publicznych

Dotacje jednostek spoza sektora finansów
publicznych

Dział Rozdzi
ał

paragraf podmiotowe przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe

600 254 481,07
60004 2310   60 004,55
60013 6300   25 000,00
60014 6300  169 476,52

750   12 934,67
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75095 6630   12 934,67
754

75412 6230             0,00
801

80101 620 936,93
2540 620 936,93

801 80103   64 184,65
2310     1337,76
2540   62 846,89

801    42954,54

80104 2310      6 670,62
80104 2540   36 283,92
80106 2540   10 184,64

853
85395  2 368 367,48

2827   1 866 296,17

2829   329 346,38
6207   146 816,19 
6209             

    25 908,74
900 68 000,00

90017 2650 68 000,00
921

92105
2820

92116 150 000,00
2480 150 000,00

926
92605 129 000,00

2360 129 000,00
Razem 150 000,00 68 000,00 267 415,74 738 260,76 0,00 2497 367,48 

Razem 485 415,74 3 235 628,24

Ogółem 3 721 043,98

INFORMACJA  O PODSTAWOWYCH  DOCHODACH

WŁASNYCH GMINY

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
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Wymiarem objęto 44 osób prawnych, saldo na dzień 31.12.2011 r. wynosi  349     826,29 zł,
należność (zaległość) wymagalna 361 158,24 zł,  nadpłata 11     331,95 zł.  

Stan zaległości wg miejscowości w podatku od nieruchomości – os. prawne przedstawia
poniższa tabela:
Lp. Wyszczegó

lnienie
BO

na dzień
01.01.2011 r.

Przypis na
dzień

31.12.2011 r.

Odpis na
dzień

31.12.2011 r.

Wpłaty
podatków na

dzień
31.12.2011 r.

Zaległość na
dzień

31.12.2011r.
wynosi:

Nadpłaty
na dzień

31.12.2011
r.

1 Baczyna 85 449,56 29 484,00 5 593,00 45 032,12 64 315,67 7,23

5 Chłopiny 25 906,39 57 354,00 0,00 43 760,35 39 500,04 0,00

9 Lubno -1,10 132,00 0,00 108,90 21,90 0,00

10 Lubiszyn 1 142,50 1 339 333,70 171 111,70 1 162 119,30 18 521,20 11 276,00

14 Mystki - 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

15 Staw 42,20 0,00 0,00 0,00 42,20 0,00

16 Ściechów 24 044,36 41 238,00 0,00 29 998,40 35 283,96 0,00

19 Wysoka 7 167,10 20679,00 0,00 423,00 27 469,10 46,00

20 Poza
terenem

gminy

111 054,74 1 315 097,00 40 873,00 1 209 277,27 176 004,17 2,70

Razem 254 805,73 2 803 317,70 217 577,70 2 490 719,44 361 158,24 11 331,95

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Objęto wymiarem 1 896 podatników,  saldo na dzień 31.12.2011 r.  wynosi  566 131,13zł,
należność (zaległości)    572 455,22  zł, nadpłaty      6 324,09zł. 

W 2011 roku na wniosek 13 podatników umorzono kwotę 7 227,89 zł. (ze względu na ważny
interes podatnika). 

Wystawiono 397 upomnień na kwotę 172 875,34 zł i 178 tytułów wykonawczych na kwotę
146 731,36 zł.

Stan zaległości wg miejscowości w podatku od nieruchomości – os. fizyczne przedstawia
poniższa tabela:
Lp. Wyszczególn

ienie
BO

na dzień
01.01.2011

r.

Przypis na dzień
31.12.2011 r.

Odpis na
dzień

31.12.2011
r.

Wpłaty
podatków na

dzień 31.12.2011
r.

Zaległość na
dzień

31.12.2011r.
wynosi:

Nadpłaty na
dzień

31.12.2011r.

1 Baczyna 123 520,30 148 766,00 1 136,00 162 180,72 109 725,74 756,16
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2 Brzeźno 10 070,67 22 073,00  444,00 17 320,40 14 390,63 11,36

3 Buszów 3 080,68 1 575,00 0,00 786,00 3 871,68 2,00

4 Łąkomin 0,00 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00

5 Chłopiny 1 831,70 12 471,00 1 026,00 11 429,20 1 991,40 143,90

6 Gajewo 2 561,14 9 758,00 832,00 7 537,00 3 973,41 23,27

7 Dzikowo 256,20 1 449,00 170,00 1 254,00 308,20 27,00

8 Kozin 3 358,64 12 070,00 1 011,00 10 781,32 3 773,72 139,40

9 Lubno 13 568,61 35 367,00 964,79 30 768,91 17 597,44 395,53

10 Lubiszyn 37 632,80 168 237,00 1 346,00 169 470,19 35 361,76 308,15

11 Marwice 24 190,21 68 109,00 17 968,00 21 680,48 52 841,53 190,80

12 Podlesie 403,20 7 857,00  0,00 8 033,43 228,77 2,00

13 Smoliny 137,10 2 279,00 0,00 2 282,20 133,90 0,00

14 Mystki 7 635,93 12 277,00 184,00 9 848,95 9 956,38 76,40

15 Staw 20963,21 40 100,00 1 032,00 36 415,65 24 238,08 622,52

16 Ściechów 26 586,86 51 797,00 289,00 48 621,79 30 424,98 951,91

17 Ściechówek 14 683,42 16 897,00 2 037,10 13 489,63 16 201,49 147,80

18 Tarnów 11 932,65 28 538,00 1 172,00 24 439,41 14 969,34 110,10

19 Wysoka 27 800,76 54 065,00 754,00 39 455,57 42 062,79 406,60

20 Poza
terenem

gminy

135 671,59 228 899,00 9 882,00 166 293,80 190 403,98 2 009,19

Razem 465 883,67 922 722,00 40 247,89 782 226,65 572 455,22 6 324,09

Podatek rolny od osób prawnych 

 Wymiarem  objęto  20  osób  prawnych,  saldo  na  dzień  31.12.2011  r.  wynosi  960,25  zł.,
należność (zaległości) 1 951,65 zł, nadpłaty 991,40zł. 

Stan zaległości wg miejscowości w podatku rolnym  – os. prawne przedstawia poniższa
tabela:

Lp. Wyszczególn
ienie

BO Przypis na
dzień

Odpis na
dzień

Wpłaty
podatków na

Zaległość na
dzień

Nadpłaty
na dzień
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na dzień
01.01.2011 r.

31.12.2011 r. 31.12.2011 r. dzień
31.12.2011 r.

31.12.2011r.
wynosi:

31.12.2011
r.

1 Baczyna -334,50 3 226,00 0,00 2 674,05 567,85 350,40

9 Lubno -623,10 42 601,00 0,00 42 600,90 0,00 623,00

10 Lubiszyn -2,00 993,00 0,00 992,00 0,00 1,00

14 Mystki 0,00 10,00 0,00 27,00 0,00 17,00

15 Staw 218,00 237,00 0,00 455,00 0,00 0,00

16 Ściechów 30,80 870,00 0,00 0,00 900,80 0,00

20 Poza
terenem

gminy

413,00 20 219,00 3 493,00 16 656,00 483,00 0,00

Razem 297,80 68 156,00 3 493,00 63 404,95 1 951,65 991,40

Podatek rolny od osób fizycznych

Wymiarem  objęto  1551  podatników,  saldo  na  dzień  31.12.2011  wynosi  77     898,00  zł.
należność  (zaległość)  90     167,57 zł. nadpłata  12     269,57 zł.  Wystawiono 551 upomnień na
kwotę 165     541,98 zł i 93 tytuły wykonawcze na kwotę 16     453,44 zł.

W 2011 roku na wniosek 4 podatników umorzono kwotę 1 450,00 zł. (ze względu na ważny
interes podatnika). 

Stan zaległości wg miejscowości w podatku rolnym – os. fizyczne  przedstawia poniższa
tabela:

Lp. Wyszczególn
ienie

BO

na dzień
01.01.2011 r.

Przypis na
dzień

31.12.2011 r.

Odpis na
dzień

31.12.2011
r.

Wpłaty
podatków na

dzień 31.12.2011
r.

Zaległość na
dzień

31.12.2011r.
wynosi:

Nadpłaty
na dzień

31.12.2011

1 Baczyna 2 616,30 26 917,00 1 158,00 27 027,10 4 114,98 2 766,78

2 Brzeźno 3 863,75 6 340,00 946,00 5 275,50 4 760,49 778,24

3 Buszów 0,00 18,00 18,00 10,00 0,00 10,00
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4 Łąkomin -7,00 380,00 0,00 423,00 0,00 50,00

5 Chłopiny 176,77 3 356,00 667,00 2 597,33 309,90 41,46

6 Gajewo 902,50 6 912,00 771,00 6 654,00 449,20 59,70

7 Dzikowo 690,80 2 256,00 171,00 2 116,00 716,80 57,00

8 Kozin 3 883,79 2 875,00 537,00 3 267,90 3 480,69 526,80

9 Lubno 6 303,24 21 352,00 328,00 21 696,55 5 927,58 296,89

10 Lubiszyn 6 788,99 23 512,00 2 236,00 23 219,49 5 765,24 919,74

11 Marwice 762,30 18 531,00 1 145,00 16 938,64 1 696,80 487,14

12 Podlesie -3,00 552,00 0,00  552,00 0,00 3,00

13 Smoliny -1,00 6 552,00 0,00 6 551,00 0,00 0,00

14 Mystki 97,22 2 355,00 73,00 2 307,00 125,00 52,78

15 Staw 4 150,70 20 152,00 756,00 19 078,99 4 875,93 408,22

16 Ściechów 19 364,62 36 067,00 1 600,00 31 052,61 23 044,71 265,70

17 Ściechówek 895,31 1 499,00 0,00 1 381,18 1 035,31 22,18

18 Tarnów 2 562,83 9 199,00 57,00 8 492,62 3 343,31 131,10

19 Wysoka 10 502,53 26 212,00 295,00 25 755,39 11 498,72 834,58

20 Poza
terenem

gminy

9 338,05 82 195,00 3 089,00 73 979,40 19 022,91 4 558,26

Razem 72 888,70 297 232,00 13 847,00 278 375,70 90 167,57 12 269,57

Podatek leśny od osób prawnych 

Wymiarem objęto 5 osób prawnych, saldo na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0 zł.

Podatek leśny od osób fizycznych

Wymiarem objęto 43 podatników, saldo na dzień 31.12.2011 r. wynosi 436,60zł., zaległość
521,60, nadpłata 85,00zł  

Podatek od środków transportowych - osoby prawne

Wymiarem  objęto  5  osób  prawnych,  saldo  na  dzień  31.12.2011  roku  wynosi  -70,19  zł,
zaległość 273,81zł, nadpłata 344,00zł 
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Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne

Wymiarem objęto 34 podatników, saldo na dzień 31.12.2011 roku wynosi 123 973,82 zł.,
zaległość  124 329,82, nadpłata 356,00zł

Na wniosek 1 podatników umorzono na kwotę 2 718,00 zł. Wystawiono 15 upomnień na
kwotę 88 463,72 zł. oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 52 501,20 zł.

Opłata  za  wieczyste  użytkowanie  gruntów –  Obowiązkowi  uiszczania  opłaty  z  tytułu
wieczystego użytkowania gruntów podlegają 135 osoby fizyczne. Saldo na dzień 31.12.2011
r. wynosi 23 769,12 zł, zaległość 23 957,75zł, nadpłata 188,63zł.  Wystawiono 29 wezwań do
zapłaty na kwotę 5 801,13 zł. 

Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności – saldo na dzień 31.12.2011 r.
wynosi 2 517,98 zł. 

Czynsze  –  saldo  na  dzień  31.12.2011  r.  wynosi  159 280,12  zł.  zaległości  161 771,03  zł
nadpłata 2 490,91 zł. Wystawiono 63 wezwania do zapłaty na kwotę 23 326,45 zł. 
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Wpływy z podatków od osób fizycznych w latach 2008-2011.

Rok Podatek od 
nieruchomości

Podatek
rolny

Podatek 
leśny

Podatek od
Środków

transportowych
2008 491 756,63 271 615,56 571,40 70 362,90
2009 560 885,58 315 829,61 518,80 87 218,26
2010 639 312,30 255 624,71 573,40 79 057,07
2011 782 226,65 278 375,70 576,80 128 878,77

Wpływy z podatków od osób fizycznych w latach 2008-2011.
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Wpływy z podatków od osób prawnych w latach 2008- 2011.

rok
Podatek od

nieruchomości
Podatek

rolny
Podatek

leśny

Podatek od
Środków

transportowych
2008 1 820 739,95 113 722,15 173 032,00 23 987,00
2009 1 999 139,59 100 506,10 165 176,00 28 080,99
2010 2 081 723,64 60 773,00 144 914,00 24 112,00
2011 2 490 719,44 63 404,95 164 483,00 31 404,20

 

Wpływy z podatków od osób prawnych w latach 2008-2011
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Wpływy z podatków od osób fizycznych w 2011 r.

Podatek od
nieruchomości

Podatek
rolny

Podatek
leśny

Podatek od
środków

transportowych
2011 782 226,65 278 375,70 576,80 128 878,77

Struktura wpływów z podatków od osób fizycznych w 2011 roku.
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Wpływy z podatków od osób prawnych w 2011 roku.

Podatek od
nieruchomości

Podatek
rolny

Podatek
leśny

Podatek od
środków

transportowych
2011 rok  2 490 719,44  63 404,95  164 483,00   31 404,20

Struktura wpływów z podatków od osób prawnych w 2011 roku.
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SKUTKI WYNIKAJĄCE Z OBNIŻENIA GÓRNYCH

STAWEK MINISTERIALNYCH

ZESTAWIENIE ZBIORCZE    2011 ROK

Lp. Rodzaj podatku Kwota

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 352 454,30

2. Podatek rolny od osób prawnych 1 688,77

3. Podatek od środków transportowych od osób prawnych 11 027,58

Razem osoby prawne 365 170,65

4. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 366 514,44

5. Podatek rolny od osób fizycznych 5 286,48

6. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 43 428,87

Razem osoby fizyczne 415 229,79

Suma 780 400,44

SKUTKI  ULG  I  ZWOLNIEŃ  2011 ROK 

WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY RADY GMINY 

Lp. Rodzaj podatku Kwota

1. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 43 809,00

RAZEM 43 809,00
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WYKONANIE  DOCHODÓW  I  WYDATKÓW  GMINNEJ  KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA  PROBLEMÓW  ALKOHOLOWYCH  I
NARKOMANII   2011 R.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz  ustawą  o  przeciwdziałaniu  przemocy  i  ustawą  o  przeciwdziałaniu  narkomanii

zadania w nich zawarte realizowane są w postaci Gminnego Programu.

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2006 -2013 za cel główny
przyjęła:

ZWIĘKSZENIE  EFEKTYWNOŚCI  W  ROZWIĄZYWANIU  PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Jako  główne  działanie  dla  osiągania  tego  celu  w  roku  2011  przyjęto  dalsze
diagnozowanie problemów i zasobów. 

W  celu  stworzenia  diagnozy  Komisja  zwracała  się  z  prośbą  o  przekazanie  potrzebnych
informacji do wszystkich placówek oświatowych na ternie naszej gminy, komisariatu policji
w Gorzowie Wlkp., prokuratury rejonowej w Gorzowie Wlkp. oraz prezesa Sądu rejonowego
w  Gorzowie  Wlkp.  Systematycznie  prowadzone  są  badania  diagnostyczne  zgodnie  z
założeniami Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ze szczególnym uwzględnieniem problemów dzieci i młodzieży.

Zwiększenie  dostępności  pomocy  terapeutycznej  i  rehabilitacyjnej  dla  osób
uzależnionych od alkoholu.

Realizacją  tego  zadania  zajmowała  się  Gminna  Komisja  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Pomocy Społecznej, szkołami na terenie gminy i miasta Gorzowa Wlkp., II Komisariatem
Policji w Gorzowie Wlkp., biegłymi sądowymi, Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową
w  Gorzowie  Wlkp.  i  Myśliborzu,  kuratorami  sądowymi,  Poradnią  Psychologiczno-
Pedagogiczną  nr1  oraz  Specjalistycznym  Ośrodkiem  Wsparcia  dla  Ofiar  Przemocy  w
Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

W 2011 r. komisja i pracownicy punktu przyjęli łącznie 29  nowych zgłoszeń osób mających

problemy związane z nadużywaniem alkoholu. Ponadto przyjęto prośbę o wznowienie spraw

od 18 rodzin, 12 spraw z Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej, 15 z policji, 27 z sądu i

prokuratury. 

Zgodnie  z  art.  24  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  przeprowadzono  łącznie  56
postępowań   motywacyjnych  polegających  na  wezwaniu  na  posiedzenie  zespołu
motywacyjnego komisji bądź spotkanie z pracownikiem punktu konsultacyjnego. Wsparciem
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oraz bieżącym monitoringiem  objętych jest  19 rodzin. Udzielono  56 porad i informacji.
Przeprowadzono 32 wywiady i monity niezbędne w przypadku kierowania osób do biegłych
sądowych  oraz  w  celu  przeprowadzenia  rozmowy  i  zapoznania  się  z  sytuacją  rodziny.
Skierowano  8  osób do  biegłych  sądowych.  2  sprawy zakończyły  się  pozytywnie  tj.
wydaniem przez biegłych sądowych opinii. 7 osób odwieziono na oddział detoksykacyjny w
Gorzowie Wlkp.  6 osób  podjęło terapię  w ośrodku stacjonarnym.  4 osoby  uczestniczą  w
zajęciach  w  systemie  ambulatoryjnym  dla  osób  współuzależnionych  i  DDA.  2  osoby
uczestniczą  w terapii  uzależnienia  w systemie  ambulatoryjnym.   W realizacji  tych  zadań
Komisja otrzymuje silne wsparcie od Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Skierowano  7
wniosków  do  Sądu  Rejonowego  w  Gorzowie  Wlkp. o  wydanie  postanowienia  o
zobowiązanie do podjęcia leczenia uzależnienia alkoholowego.

Udzielanie  rodzinom,  w  których  występują  problemy  alkoholowe,  pomocy
psychospołecznej, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed
przemocą.

W realizacji tego zadania uczestniczą pedagodzy szkolni i wychowawcy, pracownicy
socjalni i kuratorzy sądowi przy współpracy policji i prokuratury. W szczególności pomocna
jest współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w
Gorzowie Wlkp. 

Pracownik punktu uczestniczył w zajęciach warsztatowych oraz trenerskich wsparcia
psychologicznego dla osób z grup wykluczenia społecznego (120 godzin).

Pracownicy punktu konsultacyjnego oraz GKRPA uczestniczą w pracach związanych
z opracowaniem oraz realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Pracownicy  punktu  konsultacyjnego  uczestniczyli  w  11  spotkaniach  zespołu
interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w celu udzielenia  pomocy
oraz wsparcia rodzinom objętych pomocą.

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Lubiszynie  jest  realizatorem  projektu
wsparcie integracji społeczno – zawodowej mieszkańców gminy Lubiszyn. 

W ramach  projektu  26  osób uczestniczyło  m.in.  w zajęciach  psychoedukacyjnych,
zajęciach grupy wsparcia, zajęciach terapeutycznych związanych z tematyką alkoholową oraz
przemocą w rodzinie.  Pracownicy punktu konsultacyjnego przeprowadzili  48 godzin zajęć
psychoeduakacyjnych oraz 48 godzin poświęcono na prowadzenie grupy wsparcia.

Zarządzeniem 61/2011 z dnia 16 listopada 2011 r. Wójt Gminy Lubiszyn powołał Gminna
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie :

1. Katarzyna Blaszczyk – pracownik Urzędu Gminy przygotowujący dokumentację do
wydania decyzji na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ewa Czyżniejewska-  nauczyciel,  pedagog szkolny,  mediator  konfliktów szkolnych,
absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
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3. Karolina  Sobczak  –  pracownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej,  trener
wsparcia psychologicznego.

4. Ewa Stojanowska –  kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej,  absolwent
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

5. Alicja  Stróżyńska  –  nauczyciel,  neurologopedia,  trener  neurolingwistycznego
programowania w stopniu Practikera, instruktor terapii uzależnień.

6. Tomasz  Szczepaniak  –  dzielnicowy  gminy  Lubiszyn,  absolwent  Studium
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

7. Henryk  Zoneman  –  emeryt,  nauczyciel,  absolwent  PRO  Instytutu  Psychologii
Zdrowia, trener wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym po terapii,  trener
wsparcia  psychologicznego  osobom  współuzależnionym  i  DDA,  lider
przeprowadzania interwencji kryzysowej, trener wsparcia grupom samopomocowym.

Komisja działa jako Rada Programowa.

Komisja ukonstytuowała się na pierwszym posiedzeniu:

1. Przewodniczący Komisji – Henryk Zoneman.
2. Zastępca przewodniczącego Komisji – Ewa Stojanowska
3. Sekretarz Komisji – Ewa Czyżniejewska.

Powołano zespoły problemowe:

1. Zespół motywujący.
          Karolina Sobczak

          Alicja Stróżyńska

          Henryk Zoneman

2. Zespół opiniujący zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
           Katarzyna Błaszczyk

           Alicja Stróżyńska

           Henryk Zoneman

3. Zespół do spraw profilaktyki.
            Ewa Czyżniejewska

            Ewa Stojanowska

            Henryk Zoneman

W 2011 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała 6 wniosków o wydanie decyzji  na sprzedaż
napojów  alkoholowych.  Poprzez  organizację  zewnętrzną  przeprowadzono  szkolenie
sprzedawców we wszystkich placówkach handlowych.

                                                                                                          Sporządził:

                                                                               Henryk Zoneman
                                                                          Przewodniczący GKRPA
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 Dział 851    Rozdział 85154 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody Wydatki

§ Kwota § Kwota

0480 Wpływy z opłat za wydanie

 zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu: 78 734,11 zł

4170 25 142,00

4210
20

 2 997,77
71.064300

100
2 688,00  

4360
0

   400,13
400,135,24410 1 120,74

493,784700 1 958,00
658,00Razem: 34 306,64
90,77    

Dział. 851  Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii

§ Kwota

     4010     7 876,09

4040     1 500,53

4110     1 374,17

4120       183,77

4440      1 093,93

Razem:   12 028,49
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INFORMACJA DOTYCZĄCA WIELOLETNIEJ PROGNOZY 
FINANSOWEJ NA LATA 2011-2015

Wartości  przyjęte  w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  po stronie  planu na  rok  2011 są
zgodne  w  zakresie  wyniku  budżetu,  dochodów  i  wydatków  ogółem  oraz  przychodów  
i  rozchodów  budżetu,  a  także  obsługi  długu  z  podjętymi  uchwałami  
i zarządzeniami. 

Na dzień 31.12.2011r. łączne zobowiązania wymagalne Gminy  wynoszą  4     965 885,24   zł, w
tym  kwota  zaciągniętych  kredytów  wynosi  4 879 992,00  zł  i  pozostałych  zobowiązań
wymagalnych 85 893,24 zł,  co stanowi  21,55  % wykonanych dochodów ogółem.

 Z  tytułu  zaplanowanych  spłat  pożyczek  i  kredytów  w  kwocie  1     720  000,00   zł,
rozchody zostały zrealizowane w kwocie  1     719 996,00 zł co  stanowi   99,99 % planu.  Na
obsługę długu zaplanowano kwotę 342 200,00 zł, wykonanie wynosi   341 940,51 zł . Łączna
planowana  kwota zobowiązań do spłaty w 2011 roku (raty + odsetki) wynosi  2 061 936,51

zł,  co  stanowi  8,95  %  wykonanych  dochodów  budżetowych  ogółem.  Spłaty  pożyczek  i
kredytów są realizowane zgodnie z harmonogramem spłat.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie.

Na podstawie sprawozdania Rb-30S.

Przychody

§ Nazwa paragrafu Plan Wykonanie
%

wykonanie

Stan  środków  obrotowych  netto  na  początku  okresu
sprawozdawczego

-27 710,86 -27 710,86

069 Wpływy z różnych opłat 14 359,86 4 481,18 31

083 Wpływy z usług 1 313 051,00 1 157 069,38 88

092 Pozostałe odsetki 10 000,00 5 093,47 51

265 Dotacja  przedmiotowa  z  budżetu  otrzymana  przez
samorządowy zakład budżetowy 68 000,00 62 962,96

93

Suma 1 377 700,00 1 201 896,13 87

Koszty
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§ Nazwa paragrafu Plan Wykonanie
%

Wykonanie

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 760,00 760,00 100

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 364 521,00 338 397,62 93

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 000,00 24 738,61 85

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 000,00 56 485,88 97

412 Składki na Fundusz Pracy 11 000,00 8 380,24 76

417 Wynagrodzenia bezosobowe 15 479,00 15 479,00 100

421 Zakup materiałów i wyposażenia 303 905,07 301 068,23 99

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 522,12 522,12 100

426 Zakup energii 145 000,00 133 612,67 92

427 Zakup usług remontowych 38 500,00 37 318,58 97

428 Zakup usług zdrowotnych 900,00 896,87 100

430 Zakup usług pozostałych 224 000,00 223 474,58 100

435 Zakup usług dostępu do sieci internet 800,00 590,06 74

436 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. - sieć komórkowa 4 300,00 4 047,30 94

437 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. - sieć stacjonarna 1 000,00 942,53 94

441 Podróże służbowe i krajowe 6 200,00 6 199,79 100

443 Różne opłaty i składki 62 586,00 57 967,65 93

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 026,81 11 026,81 100

448 Podatek od nieruchomości 6 000,00 5 717,00 95

457 Odsetki od nie term.wpłat z tyt.poz. podatków i opłat 6 700,00 6 416,80 96

458 Pozostałe odsetki 4 300,00 3 506,42 82

461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 0

470 Szkolenia  pracowników  niebędących  członkami
korpusu służby cywilnej

3 000,00 2 849,00 95

Stan  środków  obrotowych  netto  na  koniec  okresu
sprawozdawczego

79 700,00 -38 952,09

Odpisy amortyzacyjne 13 238,51

Inne zmniejszenia 450,46

Suma 1 377 700,00 1 215 134,64 88
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DZIAŁALNOŚĆ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH
GMINY   LUBISZYN

STAN ORGANIZACYJNY
Na terenie Gminy Lubiszyn jest 5 jednostek OSP w miejscowościach: 
Lubiszyn, Lubno, Staw, Ściechów, Ściechówek.

Wszystkie jednostki posiadają pojazdy pożarnicze. Trzy z nich mają pojazdy ze zbiornikiem 
wodnym 

Samochody będące na wyposażeniu jednostek wyszczególnienie:

Jednostka marka typ data produkcji uwagi

OSP Lubiszyn     Star   244      GBA 2,5/16  rok pr. 1978

VW- T4 GL rok pr. 1993

OSP Lubno Star   266      GBM 2/8      rok pr. 1984

Star   A25P   GBM 2/8      rok pr. 1964 wycofany z użytku

OSP Staw            Żuk  A15M  GLM 8 rok pr. 1973 skasowany w grudniu 2011 r. 

Ford Transit GLM 8 rok pr. 2000       

OSP Ściechów IFA W50LA GBA 2,2/22  rok pr. 1984

OSP Ściechówek Żuk  A15M  GLM 8 rok pr. 1974  do kasacji po rejestracji T-4 

VW- T4 GLM 8 rok pr. 1993

Jedna jednostka tj. OSP Lubiszyn  należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego . 
Siły i środki, czyli wszystkie OSP są  dysponowane przez Miejskie Stanowisko Kierowania 
PSP w Gorzowie Wlkp. Ochotnicze straże pożarne zrzeszają 92 członków. 

  

Działania ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek OSP z terenu gminy.

Jednostki OSP w minionym roku były wzywane do zdarzeń w ilości:

109

Stan członków w poszczególnych jednostkach 

lp. Jednostka OSP Ogólny stan członków

1 OSP Lubiszyn                          25

2 OSP Lubno                              17

3 OSP Ściechówek                     15

4 OSP Staw              20

5 OSP Ściechów                         15



1. OSP Lubiszyn     -  pożary,  miejscowe zagrożenia:  110

2. OSP Lubno          - pożary,  miejscowe zagrożenia:   16

3. OSP Staw            - pożary,   miejscowe zagrożenia:  28

4. OSP Ściechów    -  pożary,  miejscowe zagrożenia:    8

5. OSP Ściechówek - pożary,  miejscowe zagrożenia:    0

Miejscowe zagrożenia dotyczą :

-usuwania zwalonych drzew  

 -wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń 

 -zabezpieczanie miejsca znalezionych niewypałów

 -usuwanie gniazda owadów ( szerszeni, os)

Strażacy (głównie OSP Lubiszyn) uczestniczyli ponadto  działaniach ratowniczych 

związanych z wypadkami drogowymi i zabezpieczeniem miejsca zdarzenia.

      W związku z zagrożeniem powodziowym na terenie powiatu gorzowskiego jednostka 

OSP Lubno uczestniczyły w działaniach  przeciwpowodziowych na terenie Gminy Bogdaniec

Działania  polegały głównie na umacnianiu wałów przeciwpowodziowych. 

      W miesiącu wrześniu 2011 r. przez teren gminy Lubiszyn przeszła nawałnica, która 

wyrządziła szkody w postaci: uszkodzenia infrastruktury energetycznej; zerwania 

i uszkodzenia pokryć dachowych, ogrodzeń; połamania i powalenia drzew; zatarasowania

dróg itp. jednostki OSP zaangażowane były w działaniach związanych usuwaniem szkód oraz

zabezpieczeniem miejsc zdarzeń.

 

BUDŻET 

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w 2011 roku została wydatkowana kwota w
wysokości  129 871,62 zł. 

Do ważniejszych zadań realizowanych w 2011 roku należy zaliczyć:

- wyremontowanie oraz przystosowanie do użytkowania lekkiego pojazdu pożarniczego   
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   Volkswagen T-4 jednostki OSP Lubiszyn oraz lekkiego pojazdu pożarniczego For Transit 

   jednostki OSP Staw.

- wykonanie remontu pojazdu Volkswagen T-4 z przeznaczenie dla jednostki OSP 

   Ściechówek. Po instalacji niezbędnego wyposażenia pojazd spełni wymogi pojazdu 

   specjalnego pożarniczego.

Jednostki OSP z terenu gminy sukcesywnie doposażane były w sprzęt m.in.:

- OSP Lubiszyn: motopompa szlamowa HONDA, ubrania specjalne, węże tłoczne radiostacje 

   przenośne, różne elementy umundurowania i sprzętu pomocniczego

 - OSP Lubno: Agregat prądotwórczy, pompa szlamowa

Na miarę potrzeb i posiadanych środków jednostki doposażane były w osprzęt a także 

umundurowanie koszarowe, specjalne.

      Gmina Lubiszyn uczestniczyła w projekcie Unii Europejskiej „Wspólnie przeciwko 

zagrożeniom. Utworzenie transgranicznej jednostki ochrony przeciwpożarowej Województwa

Lubuskiego oraz Kraju Związkowego Brandenburgia”. Intencją było pozyskanie nowego 

pojazdu pożarniczego (średniego) dla jednostki OSP Lubiszyn zabezpieczając odpowiednie 

środki w budżecie gminy celem pozyskania pojazdu. Projekt, mimo wysokiej oceny formalnej

i merytorycznej, nie uzyskał wsparcia Unii Europejskiej z powodu braku środków. 

Aplikowanie o kolejne środki będzie możliwe w nowej inicjatywie finansowej na lata 2014-

2020. W powyższym projekcie uczestniczyło 11 jednostek samorządowych z terenu

województwa lubuskiego.

      W szkoleniu podstawowym dla strażaków ratowników z jednostek OSP zorganizowanym 

przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. uczestniczyło 11 

strażaków w tym: OSP Lubiszyn – 5, OSP Lubno – 6.

      W maju 2011 r. zorganizowano Gminne zawody sportowo-pożarnicze z udziałem 

wszystkich jednostek z terenu gminy Lubiszyn oraz strażaków niemieckich z ALT Madlitz 

reprezentujących partnerski Urząd Odervorland. Na powyższych zawodach zorganizowano 

praktyczne ćwiczenie/pokaz związany z prowadzeniem działań ratowniczych związanych 

z wypadkiem drogowym. Zademonstrowano praktyczne udzielenie pomocy przedlekarskiej 

osobie poszkodowanej, w tym wydobycie z wraku pojazdu, rozcięcie karoserii z użyciem 
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sprzętu hydraulicznego do ratownictwa drogowego.

Strażacy aktywnie włączyli się w prace związane z organizacją oraz wymaganym

zabezpieczeniem przeciwpożarowym Dożynek Gminnych które odbyły się w Lubiszynie.

We wrześniu 2011 r. strażacy jednostki OSP Staw uczestniczyli w zawodach sportowo-

pożarniczych, które odbyły się w Alt Madlitz.

 Z inspiracji jednostki OSP Lubiszyn kontynuowano honorowe oddawanie krwi. Dawcami są 

głównie strażacy OSP Lubiszyn wspomagani  przez strażaków OSP Staw oraz inne chętne

osoby. Efektem jest oddanie około 230 litrów krwi.

Informację przygotował Ludwik Dohlad – Insp.UG Lubiszyn

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprawozdanie sporządziła                                                               Zatwierdził

Joanna Klóska                                                                                Tadeusz Karwasz

Skarbnik Gminy                                                                              Wójt Gminy
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