
 

 

SPRAWOZDANIE 

BURMISTRZA GMINY GÓRZNO 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok  

Budżet gminy na 2011 rok został uchwalony w dniu 30.12.2010 r. na III Sesji Rady Gminy w Górznie 

w wysokości:  

- po stronie dochodów 15.765.106,00 zł,  

- po stronie wydatków 16.637.566,00 zł,  

- deficyt budżetu 872.460,00 zł.  

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmiany:  

Zarządzeniami Burmistrza: Nr 12/2011 z 23 maja 2011 r., Nr 17/2011 z dnia 30czerwca 2011 r., Nr 25/2011 

z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 40/2011 z dnia 7 października 2011 r., Nr 41/2011 z dnia 17 października 2011 r., 

Nr 49/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. i Nr 53/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. oraz Uchwałami Rady Gminy 

Nr IV/18/2011 z dnia 25 lutego 2011 r., Nr VI/25/2011 z dnia 30 marca 2011 r. oraz Nr VII/132/2011 z dnia 

22 czerwca 2011 r., Nr VIII/42/2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr IX/51/2011 z dnia 27 października 2011 r., 

Nr X/60/2011 z dnia 25 listopada 2011 r., Nr XI/64/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r.  

Zmian dokonano na podstawie decyzji wojewody Kujawsko-Pomorskiego  

- Zasiłki i stypendia szkolne dla uczniów +76.373,00 zł,  

- Zmniejszenie dotacji na składki zdrowotne – 711,00 zł,  

- Zasiłki stałe +1.988,00 zł,  

- podatek akcyzowy dla producentów rolnych + 226.782,00 zł,  

- Pomoc państwa w dożywianiu – 6.000,00 zł,  

- Dofinansowanie do promenady + 6.000,00 zł,  

- dofinansowanie budowy sieci Kan. Sanitarnej i przepięcie oczyszczalni+1.300.000,00 zł,  

- Świadczenia rodzinne i dodatki + 122.897,00 zł,  

- Zwiększenie dotacji – ochrona zdrowia + 230,00 zł,  

- Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów + 4.907,00 zł,  

- Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań zlec. z zakresu administracji + 900,00 zł,  

- Zwiększenie dotacji (zwrot funduszu sołeckiego za 2010 r.) + 20.185,00 zł,  

- Zwiększenie dotacji – zasiłki okresowe + 25.952,00 zł,  

- Zwiększenie dotacji – komisja kwalifikacyjna, awans zawodowy nauczycieli + 132,00 zł,  

- Zwiększenie dotacji na dodatki socjalne dla pracowników socjalnych + 3.990,00 zł,  

- Zwiększenie dotacji na realizację programu rządowego dla osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne + 

5.800,00 zł.  

Na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego:  

- Wybory do sejmu i senatu 9.841,00 zł.  

Na podstawie decyzji Prezesa GUS-u:  

- Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań + 23.388,00 zł.  

Program operacyjny „Kapitał Ludzki” + 98.220,35 zł.  

Zwiększenie subwencji oświatowej + 119.260,00 zł.  
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Zmniejszenie budżetu (budowa stadionu lekkoatletycznego) - 5.000.000,00 zł.  

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku (stara równiarka) + 12.200,00 zł.  

Zwiększenie dochodów za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych + 8.118,00 zł.  

Dotacje z WFOŚiGW w Toruniu:  

- Wydruk kalendarza + 7.200,00 zł,  

- Usuwanie azbestu + 30.300,00 zł.  

Po dokonanych zmianach budżet zamyka się kwotą:  

- po stronie dochodów 12.863.058,35 zł, 

- po stronie wydatków 16.249.381,35 zł,  

- deficyt budżetu 3.386.323,00 zł.  

 

DOCHODY BUDŻETOWE GMINY - OGÓŁEM  

Za okres sprawozdawczy dochody zostały zrealizowane w wysokości 10.128.482,85 zł, co stanowi 78,7% 

planu. Dochody bieżące wykonano w kwocie 9.891.050,71 zł, co stanowi 100,6% planu tj. kwota 

9.830.362,35 zł, a dochody majątkowe w kwocie 237.432,14 zł. co stanowi około 7,8% planu. Do dochodów 

majątkowych zalicza się: dochody z realizacji wykonanych zadań inwestycyjnych (Plan to kwota 

2.820.996,00 zł., wykonanie 174.936,85 zł., co stanowi 6,2% udział środków unijnych lub z innych 

źródeł).Wpływy dotyczą rozliczenia zadań inwestycyjnych pn.”Budowa Parku sportu i rekreacji 

w miejscowości Zaborowo i Sczutowo”. Inwestycje wykonane w roku 2010, rozliczenie z Urzędem 

Marszałkowskim w roku 2011, dofinansowanie w kwocie 40.000,00 zł, Drugie rozliczone zadanie 

inwestycyjne pn. „Modernizacja Promenady wokół jeziora górznieńskiego – etap I część 1, dofinansowanie 

w kwocie 134.936,85 zł. Następne zadania wykonane w roku 2011, ale nie rozliczone z Urzędem 

Marszałkowskim (rozliczenie w roku 2012.) Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu wraz 

przyłączami w ul. Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami we wsi Fiałki i w ulicy Leśnej, Wczasowej, 

Mirabelkowej w Górznie, która została wykonana w 2011 roku i złożony wniosek o płatność, środki z tego 

rozliczenia wpłyną w roku 2012. Realizacja zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę 

chodnika we wsi Szczutowo”, inwestycja rozpoczęta w drugiej połowie roku 2011, dokończona będzie na 

początku roku 2012 i rozliczona z Urzędem Marszałkowskim. Natomiast planowane środki z zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego 

z miejskiej oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”, która miała być realizowana 

i rozliczona w roku 2011, została przesunięta na rok 2012, w związku z koniecznością przeprowadzenia 

inwentaryzacji odbiorców usług deszczowych i kanalizacyjnych w Górznie.  

Dochody ze sprzedaży majątku i na dofinansowanie własnych inwestycji to kwota planowana 211.700,00 zł, 

wykonanie 62.495,29 zł, co stanowi 29,5% planu. Zaplanowana sprzedaż mieszkań w II półroczu 2011 roku. 

(W I półroczu przygotowane zostały wyceny mieszkań w Zaborowie, i podjęte Uchwały Rady Gminy, 

w których zapisano warunki zakupu tych lokali) Nie dokonano sprzedaży planowanych lokali, w związku 

z koniecznością zmiany wycen dotyczących mieszkań znajdujących się po byłej szkole w Zaborowie oraz 

zmiana uchwał w przedmiotowej sprawie. Sprzedaż lokali nastąpi w roku 2012, po przygotowaniu kompletnej 

i wymaganej dokumentacji.  

Realizacja dochodów własnych w przekroju poszczególnych podatków przedstawia się następująco:  

%  

  

RAZEM DOCHODY WŁASNE  PLAN  WYK.  WYK.%  

 2.242.076,00  2.281.915,17  co stanowi 98,25% 

planu  

z tego:     

podatek rolny  246.718,00  244.615,33  99,1%  

podatek od nieruchomości  765.397,00  815.892,93  106,6%  

podatek leśny  134.881,00  152.972,00  113,4%  

podatek od środków transportu  64.975,00  70.418,01  108,4%  

podatek w formie karty podatkowej  5.000,00  8.203,16  164,0%  

podatek od spadków i darowizn  3.000,00  11.535,00  384,5%  

opłata skarbowa  10.000,00  8.109,00  81,1%  
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podatek od czynności cyw.-prawnych  70.000,00  8.173,00  11,7%  

udział w podatkach stanowiących dochód budżetu 

Państwa  

   

z tego:     

udział we wpływach podatku dochodowego  892.105,00  907.317,00  101,7%  

od osób fizycznych     

udział we wpływach podatku dochodowego     

od osób prawnych  50.000,00  54.679,74  109,4%  

 

Pozostałe dochody – wykonanie 506.550,57 zł na plan 590.899,00 zł, co stanowi 85,7%  

Wpływy osiągnięto z: sprzedaży mienia komunalnego 27.010,29, wpłaty za przyłącza wodne 

i kanalizacyjne 35.485,00 zł, wieczyste użytkowanie 4.073,46 zł, dzierżawa mienia komunalnego 73.894,30 zł.  

GOPS 7.257,30, przedszkole 31894,69 zł, pozwolenia alkoholowe 58.117,08 zł, odsetki/nieterminowe 

wpłaty i od środków na rachunkach bankowych/ 105.113,27 zł, gospodarka komunalna 80.490,58 zł, rolnictwo 

7.815,63 zł, kultura fizyczna 49.895,00 zł, poz. dochody 13.668,70 zł, opłata targowa 24,00 zł, opłaty za 

korzystanie ze środowiska 11.811,27 zł.  

Realizacja łącznego zobowiązania pieniężnego wg sołectw  

  

Sołectwo  przypis  wpłata  zaległość  nadpłata  %  

Czarny Bryńsk  7.041,55  7.057,55  7,00  23,00  100%  

Fiałki  14.166,80  13.448,55  853,25  135,00  94,9%  

Gołkowo  53.404,15  51.577,16  1.944,99  118,00  96,6%  

Górzno Wyb.  72.464,59  60.741,08  11.951,31  227,80  83,8%  

Miesiączkowo  91.886,45  89.900,02  2.060,50  74,07  97,8%  

Szynkówko  62.438,73  31.411,70  31.145,96  118,93  50,3%  

Szczutowo  66.730,70  61.988,42  5.020,28  278,00  92,9%  

Zaborowo  29.980,56  28.256,20  1.901,56  177,20  94,2%  

Górzno Miasto  245.856,59  208.693,76  37.766,52  603,69  84,9%  

Razem  643,970,12  553.074,44  92.651,37  1.755,69  85,9%  

 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy za okres sprawozdawczy:  

Górzno – 47.740,00 zł,  

Górzno Wybudowanie – 5.750,00 zł,  

Gołkowo – 706,00 zł,  

Szczutowo – 252,05 zł,  

Szynkówko – 113,00 zł.  

Odroczono termin płatności w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 5 podatnikom na łączną kwotę 

10.716,08 zł.  

Dotacje i fundusze celowe -realizacja w kwocie 1.911.118,26 zł na plan 1.955.125,35 zł, tj. 97,7%.  

Dotacje celowe:  

- stypendia i pomoc dla uczniów 81.280,00 zł,  

- utrzymanie GOPS 64.990,00 zł,  

- zasiłki rodzinne 1.145.842,53 zł,  

- zasiłki stałe i okresowe 89.739,10 zł,  

- realizacja programu rządowego dla niektórych osób pobierających zasiłki pielęgnacyjne 5.700,00 zł,  

- aktualizacja rejestru wyborców 651,00 zł,  

- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 61.800,00 zł,  

- świadczenia zdrowotne 3.948,27 zł,  

- dożywianie dzieci 34.545,74 zł,  

- akcyza dla rolników 226.780,35 zł,  

- rodziny zastępcze 11.043,37 zł,  
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- Kapitał Ludzki 98.204,90 zł,  

- Spis powszechny 23.388,00 zł,  

- Wydanie decyzji dla osoby bezrobotnej 230,00 zł,  

- Komisja kwalifikacyjna 132,00 zł,  

- Wybory (Sejm, Senat) 9.841,00 zł,  

- Dotacja (zwrot wydatków fundusz sołecki za rok 2010) 20.185,00 zł.  

Fundusze celowe:  

- Wydruk kalendarza (dotacjaWFOŚiGW) 7.200,00 zł,  

- Usuwanie azbestu (dotacja WFOŚiGW) 25.617,00 zł.  

Środki na inwestycje z innych źródeł - wykonanie 174.936,85 zł na plan 2.820.996,00 zł, co stanowi 6,2% 

planu  

- Rozliczenie zadania.„Modernizacja Promenady wokół jeziora górznieńskiego Etap I część pierwsza 

134.936,85 zł, 

- Rozliczenie placów zabaw wykonanych w 2010 roku w miejscowości Miesiączkowo i Szczutowo 

40.000,00 zł.  

Subwencja ogólna z budżetu państwa 5.253.962,00 zł., co stanowi 100% planu 5.253.962,00 zł.  

- subwencja oświatowa 3.508.703,00 zł, tj.100% planu 3.508.703,00 zł, 

- subwencja podstawowa 1.726.676,00 zł, tj. 100% planu 1.726.676,00 zł,  

- Subwencja równoważąca 18.583,00 zł, tj. 100% planu 18.583,00 zł.  

Zestawienie osiągniętych dochodów – udział % do ogółu osiągniętych dochodów:  

Dochody własne 2.788.465,74 zł, co stanowi 27,5%.  

Dotacje fundusze celowe 1.911.118,26 zł, co stanowi 18,9%.  

Środki na inwestycje z innych źródeł 174.936,85 zł, co stanowi 1,7%.  

Subwencje 5.253.962,00 zł, co stanowi 51,9%.  

 

WYDATKI BUDŻETOWE GMINY  

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 12.110.152,52 zł. tj.74,5% planu, który ogółem 

wynosi 16.249.381,35 zł.  

Z tego wydatki bieżące 9.591.006,00 zł, na plan 10.030.012,35 zł, co stanowi 95,6% planu.  

Wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 2.519.146,52 zł na plan 6.219.369,00 zł, tj. 40,5% planu.  

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:  

Rolnictwo i łowiectwo 578.487,43 zł.  

Wydatkowano kwotę 578.487,43 zł, tj. 17,0% planu 3.400.601,00 zł.  

Wydatki poniesiono na:  

- energia punkty czerpalne wody 2.901,20 zł,  

- energia przepompownia ścieków Miesiączkowo 2.050,39 zł,  

- materiały przepompownia ścieków 169,74 zł,  

- dostarczane ścieki Unifreeze 11.631,29 zł,  

- wpłaty na rzecz izb rolniczych 4.748,11 zł,  

- składka członkowska dla „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

10.000,00 zł Grupa Rybacka „Drwęca” 2.450,00 zł, 

- wypłaty akcyzy za olej napędowy 226.780,35 zł Wystawiono 381 osobom fizycznym i 2 decyzje osobom 

prawnym. Na wypłatę przeznaczono 222.333,68 zł, pozostała kwota 4.446,67 zł przeznaczona została na 

obsługę stanowiska przy przygotowaniu decyzji na zwroty akcyzy dla rolników, 

- Częściowa zapłata za projekt na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk” 

17.080,00 zł,  

- Przeniesienie środków na wydatki niewygasające dotyczące inwestycji pn. „Zagospodarowanie centrum wsi 

poprzez budowę chodnika we wsi Szczutowie” 300.676,35 zł.  

Transport i łączność 370.467,09 zł.  

Na drogi gminne wydatkowano kwotę 370.467,09 zł, tj.93,7% planu 395.556,00 zł.  

Wydatki związane z wynagrodzeniem 14.700,00 tj. 100% planu14.700,00 zł.  

- wynagrodzenia osobowe 11.550,00 zł, 

- dod. wynagrodzenie roczne 940,00 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń /ZUSi FP/ 2.210,00 zł, 

- ZFŚS 535,00 zł.  

Realizacja wydatków rady sołeckie: 276.966,43 zł  
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Czarny Bryńsk 39.421,91 zł w tym fundusz sołecki 6.665,85 zł (paliwo, równiarka, akcja zimowa, remont 

figurki, kruszywo i transport, piasek, numery na budynki.).  

Fiałki 27.881,52 zł, w tym fundusz sołecki 7.616,32 zł (akcja zimowa, równiarka, podział działki, farba, 

klej, lakier, wykonanie stołów, usługa koparki, paliwo, kruszywo i transport, drewno, numery na budynki).  

Miesiączkowo 38.264,85 zł w tym fundusz sołecki 18.799,77 zł (akcja zimowa, równiarka, tablica, żużel 

z transportem, paliwo do wycinki drzew, materiały malarskie i budowlane, wykonanie mapy).  

Szynkówko 36.721,17 zł w tym fundusz sołecki 13.457,17 zł (akcja zimowa, równiarka, paliwo, 

powierzchniowe utrwalanie, kruszywo i transport, numery na budynki).  

Zaborowo 21.212,70 zł w tym fundusz sołecki 14.853,83 zł (akcja zimowa, równiarka, automat czasowy, 

numery na budynki).  

Szczutowo 38.186,77 zł w tym fundusz sołecki 13.303,37 zł (akcja zimowa, równiarka, rozgraniczenie 

drogi, transport, powierzchniowe utrwalanie, wykonanie części chodnika, kruszywo i transport, numery na 

budynki).  

Górzno Wybudowanie 37.062,03 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego 13.460,87 zł (akcja zimowa, 

równiarka, usługa koparko-ładowarka, prace melioracyjne, kruszywo i transport, transport żwiru).  

Gołkowo 38.215,38 zł w tym wydatki z funduszu sołeckiego 13.280,07 zł (równiarka, akcja zimowa, 

kruszywo i transport kruszywa, tablica i tabliczki na budynki, rura cement).  

Pozostałe wydatki na drogach to kwota 78.800,65 zł  

koszty busa 548.28 zł naprawa równiarki (naprawa, zakup i wymiana silnika, naprawa skrzyni biegów) 

12.483,70 zł, artykuły przemysłowe, 2.373,13 zł, kosztorysy powykonawcze (place zabaw) 100,00 zł, wywóz 

nieczystości z przystanków 43,35 zł, usługa podnośnika- wycinka drzew Cz. Bryńsk 147,60 zł., pozostałe 

usługi równiarki (równanie dróg do busa, akcja zima, prace na Wisiałkach) 2.417,89 zł Modernizacja drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w Gołkowie w technologii nawierzchni tłuczniowej o długości 0,7 km, wartość 

wykonanych robót 75.103,30 zł (dofinansowanie z FOGR 35.000,00 zł), usunięcie awarii oczyszczalni 

przydomowej we Fiałkach 1.464,00 zł, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Miesiączkowie 2.196,00 zł., 

frezowanie karp po wyciętych drzewach w Szczutowie i część chodnika 3.458,15 zł, ekspertyza stanu drzew 

przy ul. Leśnej 738,00 zł, kruszywo i transport na ulicę Floriana i Mirabelkową 12.727,25 zł.  

Turystyka 26.629,05 zł  

Poniesione wydatki 26.629,05 zł, tj.97,9% plan 27.200,00 zł  

- prezentacja w publikacji „Woj.Kuj.-Pom.”, album reklamowy 3.291,23 zł,  

- usługa reklamowa „Zwiedzaj Polskę” 930,50 zł,  

- znak promocyjny – opłata 1.045,50 zł,  

- tablice na place zabaw, przeglądy 2.724,20 zł,  

- mat. Biurowe, opłata pocztowa, transportowa 496,68 zł,  

- Wydruk kalendarza promującego Górzno 8.000,00 zł,  

- Koszulki, kurtki, stroje z logiem Gminy 4.508,01 zł,  

- Ozdoby świąteczne z montażem 1.389,43 zł,  

- Wykonanie balustrady zabezpieczającej zjazd 4.243,50 zł.  

Gospodarka mieszkaniowa 29.833,84 zł.  

Poniesione wydatki to kwota 29.833,84 zł na plan 35.500,00 zł, tj.84,04% planu.  

Wydatki związane z utrzymaniem zasobów komunalnych:  

- energia, woda 4.274,61 zł,  

- ścieki 438,97 zł,  

- Kominiarz, założenie plomb 605,23 zł,  

- Ubezpieczenie budynków 375,00 zł,  

- Obliczenia techniczne - skutki termomodernizacji, dokumentacja ul. Polna, rzeczoznawca Zaborowo, 

1.580,80 zł,  

- podatek VAT od dzierżaw i sprzedaży mienia komunalnego 15.970,00 zł,  

- prace remontowe (mieszkania w szkole w Gołkowie - naprawa wod.-kan., wymiana płytek, remont dachu, 

wymiana okien, drzwi, montaż kotła c. o. 6.589,23 zł.  

Działalność usługowa 16.500,42 zł.  

Poniesione wydatki 16.500,42 zł na plan 34.050,00 zł, co stanowi 48,5% planu.  

- aktualizacja map 2.361,60 zł,  

- wycena mieszkania, gruntów 2.688,00 zł,  

- opłata za akty notarialne 634,08 zł,  

- wypis z rejestru gruntów, odpis KW 330,00 zł, 

- Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 1.027,55 zł, 
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- dokumenty geodezyjne (jeziora, Górzno miasto) 1.451,40 zł, 

- Plany przestrzennego zagospodarowania 7.320,00 zł, 

- Ogłoszenia o wyłożenie planów przestrzennego zagospodarowania 531,36 zł, 

- Utrzymanie grobów (znicze, kwiaty) 156,43 zł.  

Administracja publiczna1.144.601,92 zł  

Poniesione wydatki 1.144.601,92 zł, tj. 93,3% planu 1.226.379,00 zł  

Wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu to kwota 1.018.242,04 na plan 1.081.372,00 zł, tj. 94,2% 

planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniami 838.043,71 zł, na plan 853.033,00 zł, tj.98,2%.  

- wynagrodzenia osobowe 665.039,19 zł,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 56.750,00 zł,  

- pochodne od wynagrodzeń./ ZUS, FP 116.254,52 zł.  

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.491,25 zł na plan 1.870,00 zł, tj.79,7% zwrot za okulary 

300,00 zł., ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 1.191,25 zł.  

Umowy zlecenia plan 2.000,00 zł, wydatki 0,00 zł.  

Pozostałe wydatki to kwota 178.707,08 zł, tj.79,6% planu 224.469,00 zł.  

Środki wydatkowano między innymi na:  

- ZFŚS 20.900,00 zł, 

- usługi informatyczne RenSoft 7.650,91 zł, 

- opieka autorska „Legalis” 4.880,00 zł, 

- rozmowy tel. stacjonarne 7.379,88 zł, 

- rozmowy tel. komórkowe 1.727,45 zł, 

- opłaty pocztowe 8.073,90 zł, 

- abonament Domena Górzno 121,77 zł, 

- Strona BIP 1.413,27 zł, 

- materiały biurowe, druki 7.868,62 zł, 

- publikacje, książki, prenumeraty 3.615,50 zł, 

- materiały przemysłowe do bieżącej konserwacji, spożywcze 2.343,12 zł, 

- środki czystości 1.674,54 zł, 

- usługi sieci. Internet 5.532,29 zł, 

- pozostałe usługi (konserwacja ksero, usługi informatyczne, szkolenie BHP, abonament RTV, podpis 

elektroniczny) 6.637,02 zł, 

- Przebudowa sieci teleinformatycznej, naprawa centrali konfiguracja routera, instalacja bramki Voip 

1.697,40 zł, 

- uzupełnienie wyposażenia biur (kasa fiskalna, kabel. router, drukarka, odkurzacz, komputer, wykładzina) 

6.345,52 zł, 

- delegacje 11.233,56 zł, 

- energia 7.797,65 zł, 

- opał (węgiel, drewno) 4.595,77 zł, 

- toner, tusze, akcesoria komputerowe 5.574,84 zł, 

- kominiarz 270,00 zł, 

- utylizacja ścieków 118,42 zł, 

- koszty sądowe 657,00 zł, 

- opieka Autorska „Radix” 10.040,37 zł, 

- Licencje programów („NOD 32”, rozszerzenie programu FKB, edytor aktów prawnych) 6.114,11 zł, 

- szkolenie pracowników 6.510,56 zł (sprawozdawczość, wymiar podatków, rachunkowość, kontrola 

zarządcza, ordynacja podatkowa, egzekucja, ZUS), 

- Kurs zarządzania 3 stanowiska 455,00 zł, 

- depozyt, prowizje, opłaty bankowe 4.429,86 zł, 

- badania lekarskie pracowników 90,00 zł, 

- składki Ziemi Dobrzyńskiej” i Związku Gmin Wiejskich 2.662,65 zł, 

- przelew na r-k inwestycyjny (zakup komputerów, ksero) 9.500,02 zł, 

- ubezpieczenie mienia/komputery, budynki, gotówka w kasie-/ 1.866,00 zł, 

- poz. wydatki/ogłoszenia, przejazdy, naprawa sprzętu / 4.150,90 zł, 

- Kancelaria prawna (obsługa prawna Urzędu Gminy) 10.590,30 zł, 

- Audyt kontroli zarządczej 3.075,00 zł, 

- Spotkanie z jubilatami (50-lecie małżeństwa) 1.113,67 zł, 
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Wydatki związane z obsługą Rady Gminy to kwota 81.175,74 zł. planu 83.700,00 zł. tj. 97,7%.  

Sesje i komisje, ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy 71.996,93 zł z planu 72.200,00 zł.  

Wydatki administracyjne 9.178,81 zł. z planu 11.500,00 zł.  

- materiały biurowe, art. spożywcze, przemysłowe 1.587,01 zł,  

- rozmowy tel. stacjonarny 2.162,79 zł, 

- usługi pocztowe, koszty busa 1.329,81 zł, 

- naprawa ksero 479,70 zł, 

- toner, druki, publikacje 614,54 zł, 

- delegacje 777,64 zł, 

- szkolenie przewodniczącego komisji rewizyjnej, szkolenie RG 1.766,69 zł, 

- podpis elektroniczny 460,63 zł. 

Wydatki pozostałe administracji publicznej 21.796,14 zł,tj.57,5% planu 37.919,00 zł  

- art. spożywcze, przemysłowe, kwiaty 4.686,60 zł,  

- nagrody zakończenie roku szkolnego 1.053,42 zł,  

- usługi gastronom. 1.1815,21 zł,  

- nagrody (miss Ziemi Michał., wyjazd za zbieranie kapsli, turniej sołectw, zawody sportowe, Festiwal Pieśni 

Maryjnej, bieg po schodach, ślubowanie I-szych klas) 3.309,59 zł,  

- koszty transportu (bus) 270,03 zł,  

- spotkanie Gminnego Zarządu Straży Pożarnej 587,18 zł,  

- dyplomy, puchary 627,48 zł,  

- Dożynki (przygotowanie wieńca dożynkowego) 516,71 zł,  

- Mikołajki dla dzieci z całej gminy (środki sołectw) 1.896,98 zł,  

- wydatki SM(elementy dekoracyjne - Wielkanoc, art. spożywcze, spektakl, obóz wędrowny, turniej 

brydżowy, Wigilia dla samotnych, mikołajki) 7.032,94 zł,  

Wydatki związane ze spisem powszechnym 23.388,00 zł, tj. 100% planu 23.388,00 zł.  

Wydatki dotyczą dodatków spisowych dla pracowników biura spisowego, nagrody dla komisarza gminnego 

20.508,00 zł, pozostał obsługa spisu powszechnego 2.080,00 zł, zakup materiałów 580,00 zł. i koszty podróży 

służbowych 220,00 zł.  

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 651,00 zł.  

Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem rejestru wyborców 651,00 zł. co stanowi 100% planu 

651,00 zł.  

Wybory do Sejmu i Senatu 9.841,00 zł.  

Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu:  

Diety dla członków komisji wyborczych 4.720,00 zł, obsługa informatyczna lokali i biura wyborczego 

2.214,00 zł, doposażenie lokali wyborczych, koszty busa, wykonanie kabin, rozmowy tel. 2.907,00 zł.  

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż. 66.397,97 zł.  

Kwotę 2.000,00 zł przekazano do Komendy Wojewódzkiej Policji na zakup paliwa dla jednostki w Górznie, 

tj. 100% planu.  

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie jednostek OSP wydano kwotę 63.161,00 zł, tj.94% planu 

67.183,00 zł  

  

OPIS  GÓRZNO M-CZKOWO ZABOROWO SZCZUTOWO SZYNKÓWKO FIAŁKI 

wyjazdy 

Strażaków  

2.693,75 - - - - - 

wynagr., 

pochodne, ZFŚS, 

ekw. za odzież  

6.916,06 648,76 586,09 586,09 - - 

węgiel, energia, 

woda  

15.504,10 276,08 2.886,81 1.274,46 914,17 1.106,69 

paliwo  3.961,10 257 424,81 227,6 - - 

Ubezp. osob., 

pojazdów, 

przegląd tech. 

poj., rejestr. poj., 

bad. lek., rozm. 

16.672,03 2.406,39 1.292,91 3.494,67 281,52 749,91 
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telef.,  

inne opłaty (wyw. 

nieczystości, 

prenum., zakupy 

art. spoż., przem.)  

(ze środków 

SM 2.600,03) 

(ze środków 

Sołeckich 

1.000,00) 

 (ze środków 

sołeckich 

2.000,00) 

  

OGÓŁEM 45.747,04 3.588,23 5.190,62 5.582,82 1.195,69 1.856,60 

 

Obrona Cywilna 1.236,97 zł na plan 25% 4.500,00 zł.  

Wydatki w kwocie 1.127,77 zł wydatkowano na szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Kwotę 109,20 zł. 

wydatkowano na zakup materiałów wykorzystanych do obsługi tego stanowiska. (mapa, oprawa 

introligatorska, okładka do planu).  

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem 36.071,42 zł.  

Realizacja 36.071,42 zł, tj. 92,6% planu 38.960,00 zł.  

Wydatki związane z poborem podatku - inkaso 10.793,00 zł, prenumerata „Przegląd Podatkowy”, gazeta 

sołecka, opłaty pocztowe, zapłaty za pozew, wnioski do komornika, opłaty komornicze od ściągniętych 

zaległości przez komornika5.089,25 zł., szkolenia 1.000,00 zł, diety sołtysów 19.189,17 zł.  

Obsługa długu publicznego 206.597,75 zł.  

Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów 204.397,75 zł, na plan 213.500,00 zł, tj. 95,7%.  

Na wodociągowanie wsi, kanalizacja, położenie nawierzchni asfaltowej, deficyt budżetowy, przebudowa 

ulic Matejki, Okrężna, Pocztowa, chodniki Miesiączkowo, Zaborowo, termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej, budowa wodociągu z przyłączami w ul. Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami we wsi Fiałki i w ul. Leśnej, Wczasowej i Mirabelkowej (DnB NORD, WFOŚiGW Toruń.).  

Prowizja dla DnB NORD przy opłacaniu kuponu odsetkowego od emitowanych obligacji 2.200,00 zł na 

plan 2.200,00 zł. 

Rezerwa ogólna 0,00 zł plan 41.115,00 zł. 

Oświata i Wychowanie 4.820.541,25 zł na plan 4.923.710,00 co stanowi 97,9% planu. 

Zespół Szkół w Górznie 3.223.459,28 zł, na plan 3.265.717,00 zł, tj. 98,0% planu.  

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Górznie.  

Wykonanie 2.854.886,99 zł na plan 2.886.863,00 zł, co stanowi 98,8% planu.  

Wydatki zw. z wynagrodzeniami 2.307.970,35 zł., na plan 2.311.692,00 zł, co stanowi 99,8% planu. 

- wynagrodzenia osobowe 1.830.724,02 zł, w tym n. jub. i odprawa 34.544,30 zł,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 131.111,83 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń. /ZUS, FP/ 346.134,50 zł. 

Umowy zlecenie1.358,16 zł na plan 1.400,00 zł, co stanowi 97,0% planu.  

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 16.157,04 zł, na plan 21.780,00 zł, tj.74,2%  

- fundusz zdrowotny 2.950,00 zł,  

- dod. mieszkaniowe 11.952,00 zł,  

- ekw.za odzież ochr., pranie 1.255,04 zł.  

Pozostałe wydatki 336.872,22, na plan 359.041,00 zł, tj. 93,8%  

- delegacje 6.836,70 zł, 

- środki czystości, mat. biurowe 13.308,85 zł,  

- art. spoż. 114,03 zł,  

- art. przemysłowe do bieżącej konserwacji 9.644,11 zł,  

- konserwacja, naprawa ksero, części do ksero 4.809,30 zł,  

- druki 1.281,44 zł,  

- uzupełnienie apteczki 437,27 zł,  

- badania lek. 490,00 zł,  

- ALTERMIA – dostarczanie ciepła 82.384,10 zł,  

- energia 26.008,77 zł,  

- woda 3.746,12 zł,  

- ścieki 7.490,77 zł,  

- wywóz nieczyst. stałych 3.458,14 zł,  

- inne usługi (usługi transportowe, usł. kominiarska, kontrola instal. gazowych, szkolenie BHP, SIO, usł. 

konsultacyjno-prawne, wym. opraw oświetl., montaż kamery, napr. nagłośnienia, napr. żaluzji, wypis z rej. 
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gruntów, dorabianie kluczy, naprawa drukarki, naprawa i konserw. urządzeń sanit., opracow. dokument. - 

„Instrukcja dobrej praktyki”) 12.850,43 zł,  

- elektroniczny podpis 460,63 zł,  

- szkolenia 1.999,30 zł,  

- akcesoria komp., komputery, radioodtwarzacze 5.315,03 zł,  

- telefony 3.062,38 zł,  

- domena Internet, opł. za korzystanie z serwera 289,50 zł,  

- Internet 350,87 zł,  

- prenumeraty 1.098,40 zł, 

- zakup publikacji 1.233,88 zł, 

- zakup książek do bibl., pomoce naukowe 1.046,74 zł, 

- ubezpieczenia pracowni komp., budynków 1.729,00 zł, 

- koszty transportu/wyjazdy dzieci/ 2.352,50 zł, 

- opłata bankowa, pocztowa, k. wysyłek 2.463,50 zł, 

- przegląd okresowy budynków 604,80 zł, 

- ZFŚS 112.452,28 zł, 

- ryczałt - nauczanie indywidualne 4.822,94 zł, 

- suszarki i dozowniki do łazienek 7.666,38 zł, 

- zakup stolików/30szt, krzeseł/50szt 7.064,06 zł, 

- wyposażenie pracowni fizycznej w pomoce n. i meble 10.000 zł.  

Subwencja na 2011 r. na 1 ucznia wynosi 6.888,22 zł, co daje kwotę 2.410.877,00 zł, oraz dla uczniów 

niepełnosprawnych 214.976,13,00 zł, gimnazjum 30.724,00 zł. 

Liczba uczniów do VIII/ 2011 – 350 uczniów, od IX/2011 326 uczniów.  

Koszty utrzymania hali sportowej - wydatki poniesione z budżetu to kwota 192.529,22 zł na plan 

193.350,00 zł.  

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.392,94 zł., na plan 81.000,00 zł. z tego:  

- wynagrodzenia osobowe 65.070,74 zł,  

- dodatkowe wyn. roczne 3.267,36 zł,  

- składki ZUS i FP 12.054,84 zł.  

Odzież ochronna dla pracowników i pranie 335,24 zł na plan 350,00 zł., co stanowi 95,8% planu.  

Pozostałe Wydatki 111.801,04 zł na plan 112.000,00 zł. co stanowi 99,8% planu.  

- zakupy środków czystości, art. przemysł. 2.694,44 zł,  

- energia, woda 21.160,00 zł,  

- usługi 2.644,50 zł,  

- ogrzewanie (Altermia) 82.384,10 zł,  

- ZFŚS 2.918,00 zł.  

Oddział przedszkolny 71.357,46 zł na plan 72.026,00 zł, co stanowi 99,0% planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniem:  

- wynagrodzenia osobowe 54.398,59 zł,  

- dod. wynagrodzenia roczne 3.924,96 zł,  

- pochodne od wynagr. /ZUS,FP/ 10.009,91 zł,  

- dod. mieszk. 324,00 zł,  

- ZFŚS 2.700,00 zł. 

Liczba uczniów do VIII/2011 - 28 uczniów, od IX/2011 29 uczniów.  

Przedszkole 257.872,56 zł na plan 265.821,00 zł, co stanowi 97,0% planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniami 205.488,428 zł, na plan 205.871,00 zł, co stanowi 99,0% planu  

- wynagrodzenia osobowe 164.238,53 zł,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 12.080,64 zł  

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 29.169,25 zł,  

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1.636,63 zł na plan 3.192,00 zł, co stanowi 51,00% planu.  

- dodatki mieszkaniowe 1.098,00 zł, 

- ekw.za odzież ochronną, pranie 538,63 zł.  

Wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkola 50.747,51 zł, na plan 56.758,00 zł, co stanowi 89,0% 

planu.  

Środki wydatkowano na:  

- ZFŚS 10.508,00 zł,  

- polisa PZU 181,00 zł,  
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- środki czystości, art. przem. 812,10 zł,  

- druki, publikacje 566,75 zł,  

- rozmowy tel. stacjonarne 584,06 zł,  

- energia, gaz, woda 8.000,00 zł,  

- ścieki 1.216,73 zł,  

- opał 2.471,98 zł, 

- zakup środków żywności 19.969,23 zł, 

- poz. wydatki/wyw. nieczystości stałych, prenumerata, pranie dywanów, p.gaśnic, usł. komin., przegl. 

budynków/ 2.441,85 zł,  

- odkurzacz, wykładzina, zlew, blat 995,81 zł,  

- drzwi wejściowe 3.000,00 zł.  

Liczba dzieci do VIII/2011 - 41 uczniów, od IX/2011 49 uczniów.  

Pozostała działalność 24.000,00 zł na plan 24.000,00 zł, tj.100,0%.  

- ZFŚS emeryci 24.000,00 zł  

Doskonalenia i dokształcanie nauczycieli 15.342,27 zł na plan 17.007,00 zł, co stanowi 88,0% planu  

- szkolenia nauczycieli 14.567,57 zł,  

- koszty delegacji 441,30 zł,  

- art. spoż. 333,40 zł.  

Szkoła Podstawowa w Gołkowie 862.704,80 zł na plan 874.982,00 zł, co stanowi 98,6% planu.  

Oddziały 1-6 wydatki 803.062,7 zł na plan 810.484,00 zł, co stanowi 99,1% planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniami oddz. 1-6 to kwota 649.629,75 zł na plan 649.824,00 zł. co stanowi 

100% planu  

- wynagrodzenia osobowe 519.724,49 zł, w tym nagr. jubileuszowa 7.527,00 zł  

- dodatkowe wynagr. Roczne 35.291,02 zł, 

- pochodne od wynagr./ ZUS, FP/ 94.614,24 zł,  

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 4.361,52 zł na plan 6.550,00 zł, tj.66,6% planu  

- dodatki mieszkaniowe 3.743,00 zł,  

- f. zdrowotny nauczycieli 150,00 zł,  

- ekwiwalent za odzież ochronną i pranie 468,52 zł.  

Pozostałe wydatki to kwota 149.071,43 zł, na plan 154.110,00 zł, tj.96,3% planu  

- ZFŚS 32.910,00 zł,  

- Delegacje 316,61 zł  

- rozmowy tel. stacjonarne 1.371,90 zł,  

- art. czystości, mat. biurowe 538,38 zł,  

- węgiel, miał węglowy 32.059,66 zł, 

- usługi materialne/ksero, usł. komin., wywóz nieczyst. stałych, usł. transp./ 531,94 zł,  

- polisa PZU 228,00 zł,  

- druki 535,04 zł,  

- prenumerata, publikacje 930,12 zł,  

- akcesoria /konfiguracja - montaż projekt., ekran, szuflada, kabel, uchwyt/ 2.598,00 zł,  

- remonty /wymiana okien7 szt., naprawa rynien, elektryka) 12.737,18 zł, 

- energia, gaz 11.973,46 zł, 

- koszty transportu/wyjazdy dzieci/, BUS, GIMBUS 541,23 zł,  

- opłata bankowa i pocztowa 1.012,79 zł,  

- mat. przemysłowe 4.075,50 zł,  

- badania lekarskie 310,00 zł,  

- wywóz nieczystości stałych 325,80 zł,  

- przegląd gaśnic 319,82 zł.  

Wydatki na inwestycje 45.756,00 zł /przydomowa oczyszczalnia dla szkoły/ na plan 50.000,00 zł, co 

stanowi 91,5% planu.  

Subwencja na 2011 r. na 1 ucznia wynosi 6.888,22 zł, co daje kwotę 330.633,96 zł i na uczniów 

niepełnosprawnych 78.807,94 zł.  

Liczba uczniów 48 do VIII/2011, a od IX/2011 44 uczniów.  

Pozostała działalność 6.836,40 zł na plan 7.540,00 zł, co stanowi 90,1% planu  

- ZFŚS – emeryci 3.540,00 zł,  

- zakup mebli dla Szkoły Podstawowej (środki sołectw) 3.296,40 zł. 

Doskonalenia i dokształcanie nauczycieli 880,00 zł na plan 4.590,00 zł, co stanowi19,0% planu  
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Oddział przedszkolny 51.925,70 zł na plan 52.368,00 zł, co stanowi 99,2 80296,40 zł. oły Podstawowej 

(środki sołectw) abelkową 12.727,25 zł., gii nawierzchni tłuczniowej o długości % planu  

Wydatki związane z wynagrodzeniem:  

- wynagrodzenia osobowe 38.238,71 zł,  

- dod. wynagrodzenie roczne 3.070,00 zł,  

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 7.484,99 zł,  

- ZFŚS 2.700,00 zł,  

- dodatki mieszkaniowe 432,00 zł.  

Pozostałe wydatki to kwota 0,00 zł, na plan 200,00 zł, tj. 0,0% planu.  

Liczba uczniów10 do VIII/2011, a od IX/2011 6-latków czworo.  

Wypłata jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za rok 2010, dla nauczycieli Szkoły 

Podstawowej w Miesiączkowie w kwocie 3.007,17 zł. 

Zakupy pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie i wyposażenie sali sportowej 

i pomieszczeń adaptowanych na sale lekcyjne w kwocie 69.999,99 zł.  

Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Miesiączkowie prowadzonej przez SPSK 

w Częstochowie w kwocie 163.022,00 zł na plan 163.022,00 tj. 100% planu.  

Dotacja dla Niepublicznego Gimnazjum w Gołkowie 247.778,00 zł na plan 247.778,00 zł, co stanowi 100% 

planu.  

Dowóz dzieci 208.170,10 zł, na plan 256.803,00 zł, tj. 81,06% planu  

wydatki związane z wynagrodzeniem 68.169,51 zł na plan 69.788,00 zł tj.97,1%  

- wynagrodzenie osobowe 53.179,07 zł, 

- dod. wynagrodzenie roczne 4.440,00 zł,  

- pochodne od wynagrodzeń/ ZUS, FP, FEP/ 10.550,44 zł.  

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 500,00 zł, na plan 500,00 zł, co stanowi 100% planu, wydatkowano 

na odzież ochronna i pranie dla pracowników.  

Pozostałe wydatki:139.500,59 zł na plan 186.965,00 zł, tj.74,6%  

- ZFŚS 2.675,00 zł,  

- pod. od środków transportu 806,00 zł,  

- badanie lekarskie pracownika 30,00 zł,  

- materiały (art. przem. środki czystości, mycie opla, przegląd) 1.362,63 zł,  

- szkolenie BHP, przewóz uczniów na program szkoleniowy 690,00 zł,  

- Autobus (szyba, wymiana oleju, przegląd tachografu, amortyzatory, lampa, sworzeń resoru, wymiana tarczy 

sprzęgła, łożyska i pokrywy, zakup opon) 14.165,77 zł, 

- Bus Vivaro (akumulator, klocki hamulcowe, filtry, części, końcówki kierownicy, naprawa elektroniki) 

2.289,94 zł,  

- ubezpieczenie 8.354,00 zł,  

- paliwo bus, autobus 39.231,22 zł,  

- ryczałt - Górzno Wyb., Gołkowo 13.165,64 zł,  

- dowóz dzieci (przewoźnik prywatny) 55.769,19 zł,  

- Bilet miesięczne na busa do gimnazjum 961,20 zł,  

Pozostała działalność w oświacie 42.399,91 zł.  

Wydatki w kwocie 39.999,91 na plan 40.000,00 zł dotyczą prac remontowych w budynku szkoły 

w Miesiączkowie (wymiana instalacji elektrycznej, malowanie, centralne ogrzewanie).  

Wydatki ze środków Sołectwa Miesiączkowo na remonty w Szkole podstawowej w Miesiączkowie (remont 

instalacji c.o.) 2.000,00 zł.  

Wydatki w kwocie 400,00 zł na obsługę komisji na awans zawodowy nauczycieli.  

Ochrona zdrowia 58.437,43 zł.  

Wydatki związane z działaniem przeciwalkoholowym 58.108,63 zł na plan 58.118,00 zł, co stanowi 99,9% 

planu  

- diety, u-wy zlec. i pochodne 18.015,69 zł,  

- programy profilaktyczne, spektakle m.in.: ”Zachowaj Trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Być sobą, to 

żyć wolnym”, „Trzeźwość na co dzień”, „Szacunek i tolerancja”, ”Piękna i bestia”, „Akcja pomocy 

dzieciom z rodzin patol.” 5.693,50 zł, 

- świetlice środowiskowe: Zaborowo 1.064,37 zł, Górzno 491,81 zł, Fiałki 468,00 zł, Gołkowo 500,00 zł, 

Szczutowo 525,00 zł, Miesiączkowo 498,00 zł, Przedszkole 500,00 zł, 

- dofinans. do obozów, grupa sport. kajakarze 8.715,17 zł, 

- wynajem pomieszczenia na św. terapeutyczną 1.200,00 zł, 
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- delegacje 626,17 zł, 

- mat. biurowe 4.306,75 zł, 

- paliwo Policja 1.224,09 zł, 

- Mikołajki gm. 1.500,00 zł, 

- dof. do biletów wstępu na basen, usł. transp. Gołkowo 1.280,08 zł, 

- dof. dotransp. festyny, wycieczki 6.258,66 zł, 

- prenumerata, publikacja, opłata tel. „Niebieska Linia” 448,76 zł, 

- szkolenie członków komisji 644,40 zł, 

- nagrody na turnieje, zawody 4.148,18 zł. 

Pozostała działalność 328,80 zł na plan 5.230,00 zł, co stanowi 6,3% planu  

Wydanie decyzji dla osoby bezrobotnej 230,00 zł, środki czystości dla pomieszczeń zajmowanych przez 

karetkę 98,80 zł.  

Pomoc społeczna 1.502.560,94 zł na plan 1.577.842,00 zł, co stanowi 95,2%.  

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górznie.  

wydatki 1.484.931,92 zł, na plan 1.554.122,00 zł, co stanowi 95,5% planu.  

Utrzymanie GOPS - to kwota 134.765,79 zł, w tym dotacja 64.990,00 zł. na plan 143.339,00 zł, co stanowi 

94,02% planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniem 113.300,21 zł, na plan 115.779,00 zł, co stanowi 97,86% planu  

- wynagrodzenia osobowe 87.583,07 zł,  

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.388,04 zł,  

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP/ 17.329,10 zł.  

Inne wydatki to kwota 21.465,58 zł na plan 27.560,00 zł, co stanowi 77,89% planu  

- ZFŚS 4.277,28 zł, 

- energia 2.717,97 zł, 

- materiały, druki 6.188,39 zł, 

- szkolenia 1.111,70 zł, 

- Delegacje 1.077,90 zł, 

- rozmowy tel. stacjonarne 1.077,25 zł, 

- opłaty pocztowe, bankowe, ksero, bus 4.205,61 zł, 

- Internet 309,48 zł, 

- szkolenia bhp, ubezpieczenia 500,00 zł.  

Dokonano wypłaty świadczeń 119.598,96 zł, na plan 145.500,00 zł, co stanowi 82,20%  

- zasiłki stałe /zadania zlecone/ 29.987,20 zł,  

- zasiłki stałe /zadania własne/ 7.496,80 zł,  

- zasiłki celowe /zadania własne 22 363,06 zł,  

- zasiłki okresowe /zadania zlecone/ 59.751,90 zł.  

Zasiłki stałe – 11 rodzin.  

Zasiłki okresowe – 49 rodzin.  

Zasiłki celowe – 45 rodzin.  

Wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkole to kwota 57.576,23 zł, w tym dotacja 21.000,00 zł na 

plan 64.000,00 zł, co stanowi 89,96% planu.  

Z dożywiania skorzystało 102 uczniów.  

Rodziny zastępcze. 

Kwota 11.043,37 zł, na plan 22.500,00 zł co stanowi 49,08% planu.  

Świadczenia wypłacone 2 rodzinom zastępczym.  

Obsługa stanowiska ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  

wydatki 1.151.815,33 zł, na plan 1.168.309,00 zł (przekazana dotacja 1.145.842,53 zł), co stanowi 98,59% 

planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniem 26.803,38 zł na plan 31.933,81 zł, co stanowi 83,78% planu  

- wynagrodzenia osobowe 21.641,25 zł, 

- pochodne od wynagrodzeń /ZUS, FP) 3.887,10 zł, 

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.275,03 zł. 

Pozostałe wydatki 12.543,47 zł, na plan 1.305,89 zł, co stanowi 94,27% planu  

- ZFŚS 1.093,93 zł,  

- energia 1.000,00 zł,  

- materiały biurowe, druki 3.416,30 zł,  

- usługa informatyczna Rensoft 460,66 zł,  
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- opieka autorska Rensoft 1.940,90 zł,  

- rozmowy tel. stacjonarne 400,00 zł,  

- delegacje 66,70 zł,  

- opłaty pocztowe 1.383,80 zł,  

- przegląd drukarki 547,35 zł,  

- opłata bankowa 1.038,50 zł,  

- koszty egzekucji 59,47 zł,  

- koszty busa 109,56 zł,  

- obsługa prawna 996,30 zł,  

- badania lekarskie 30,00 zł.  

Składki na ubezpieczenia społeczne podopieczni 12.336,73 zł w tym dotacja 100%.  

Świadczenia rodzinne 1.100 131,75 zł na plan 1.110 732,57 zł, co stanowi 99,05%planu  

- zasiłki rodzinne z dodatkami 1.013.318,57 zł,  

- jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka 50.000,00 zł, 

- fundusz alimentacyjny 36.813,18 zł.  

Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.432,24 zł w tym dotacja 100% na plan 4.674,00 zł, co stanowi 

94,83%.  

Pomoc dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 5.700 zł na plan 5.800 zł, co stanowi 98,28%.  

Dodatki mieszkaniowe 14.161,46 zł.  

Dokonano wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 14.161,46 zł. na plan 19.000,00 zł, co stanowi 

74,5% planu:  

Środki przekazane zostały do:  

- Właściciele domków jednorodzinnych – 1 rodzina 941,96 zł,  

- Wnioskodawcy – 1 rodzina 58,36 zł,  

- Zarządcy (SHR, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wspólnota mieszkaniowa) – 5 rodzin 13.161,14 zł.  

Prace Społeczne – Użyteczne 3.467,56 zł.  

Dokonano wypłat świadczeń w ramach prac społeczno-użytecznych 3.467,56 zł na plan 4.720,00 zł. co 

stanowi 73,5% planu. W ramach prac społecznie-użytecznych pracowało 5 osób, przepracowując miesięcznie 

40 godzin, dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy 60% do każdej przepracowanej godziny.  

Pozostała działalność – realizacja projektu z POKL.  

Rozdział 85395 - 2007, 2009, wydatki 98.204,90 zł, na plan 98.220,35 zł, co stanowi 99,98% planu.  

Środki wydatkowano na: kursy i szkolenia 43.050,00 zł, zatrudnienie pracownika socjalnego, księgowej 

projektu, kierownika projektu, pracownika socjalnego zaangażowanego do zadania „Aktywna integracja” 

41.545,92 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika socjalnego 1.756,27 zł, ZUS od wynagrodzeń 

7.757,97 zł promocja projektu 4.094,74 zł.  

 

Edukacyjna Opieka Wychowawcza 99.805,00 zł.  

Dokonano wypłat stypendiów dla uczniów w kwocie 99.805,00 zł, co stanowi 100% planu z udziałem 

środków własnych gminy. Na stypendia i zasiłki szkolne wydatkowano kwotę 92.620,00 zł. (w tym wkład 

gminy 18.525,00 zł.). Na wyprawkę szkolną wydatkowano 7.185,00 zł.  

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.802.113,00 zł.  

Poniesione wydatki 2.802.113,00 zł. na plan3.693.220,00 zł, co stanowi 75,9% planu.  

Opłaty za korzystanie ze środowiska 4.767,12 zł na plan 7.000,00 zł, co stanowi 68,1% planu.  

Gospodarka odpadami – wydatki związane z usuwaniem azbestu 25.617,00 zł (dotacja 100% WFOŚiGW).  

Wydatki związanie z oświetleniem ulic 96.188,92 zł na plan 104.350,00 zł, co stanowi 92,2% planu.  

Konserwacją urządzeń elektrycznych to kwota 23.531,32 zł, na plan 23.600,00 zł, co stanowi 99,7% planu.  

Prace związane z remontami oświetlenia to kwota 29.147,70 zł na plan 30.000,00 zł, co stanowi 97,2% 

planu w ramach remontów wykonano oświetlenie ulic Jana Pawła II, Walasiewiczówny i prace 

przygotowawcze do oświetlenia Pólka tj. mapy i opata za przyłącze.  

Wydatki z wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

11.811,27 zł na plan 15.000,00 zł, co stanowi 78,7% planu.  

Dokonano Wydatków w kwocie 11.811,27 zł. na opłaty z tytułu wywozu śmieci segregowanych oraz 

uzupełnienia nasadzeń zieleni.  

Wydatki związane z gospodarką komunalną to kwota 2.609.049,67 zł na plan 3.482.970,00 zł, co stanowi 

74,9% planu.  

Wydatki związane z wynagrodzeniami 249.321,33 zł na plan 254.000,00, zł co stanowi 98,2% planu  

- wynagrodzenia osobowe 199.406,26 zł,  
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- dodatkowe wyn. roczne 14.556,46 zł,  

- pochodne od wynagrodzeń/ ZUS i FP 35.358,61 zł.  

Umowy zlecenia 27.046,98 zł na plan 27.300,00 co stanowi 99,1% umowy na prace związane 

z oczyszczaniem miasta 6.525,00 zł, umowy zlecenia – operat wodno-prawny, wyceny nieruchomości 

5.784,00 zł, obsługa plaży (ratownicy, obsługa kasy) 14.737,98 zł.  

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 2.900,00 zł, na plan 2.900,00 zł., co stanowi 100% planu w  

woda mineralna 447,53 zł, rękawice ochronne, kamizelki 1.213,24 zł, ekwiwalent za odzież ochronną 

i pranie 1.239,23 zł.  

Składki na PEFRON w kwocie 111,00 zł. na plan 1.000,00 zł, co stanowi 11,1% planu  

Pozostałe wydatki bieżące 183.536,21 na plan188.370,00 zł  

- ZFŚS 12.210,58 zł,  

- badania lekarskie pracowników 330,00 zł,  

- psy/schronisko/ 5.005,30 zł,  

- zakupy na plażę (apteczka, śr. czystości, farby, deski na pomosty, żywica do kajaków,11.715,58 zł,  

- olej napędowy – ciągniki 19.594,60 zł,  

- paliwo do kosiarki, wykaszarki, piły 3.515,10 zł,  

- zieleń miejska (kwiaty, nawozy, trawa nożyce do żywopłotu) 11.218,33 zł,  

- szalet miejski, targowisko 776,48 zł,  

- badanie wody 570,72 zł,  

- ścieki 1.036,40 zł,  

- naprawy sprzętu, zakup opon, części (ciągniki, kosiarki, przyczepa „PRESKO”) 13.717,37 zł, 

- rozmowy tel. Stacjonarne 787,38 zł,  

- usługi Ekoinwest i KOMES (nieczystości, selektywna zbiórka nieczystości) 648,90 zł, 

- energia 11.000,00 zł,  

- podatek VAT 5.457,00 zł, 

- delegacje, ryczałt 1.930,50 zł,  

- ubezpieczenia 2.247,00 zł,  

- czynsz za wynajem garaży 4.732,00 zł,  

- pozostałe usługi (wymiana baterii, naprawa pompy do fontanny, bus, usługi abonament RTV, pocztowe) 

4.324,51 zł,  

- projekty decyzji o warunkach zabudowy (Piotr Morczyński) 8.700,00 zł,  

- prace ziemne na Wisiałkach (środki Samorządu Mieszkańców) 1.510,40 zł, 

- akcja zimowa (naprawy sprzętu, skrzyń, zakup piasku i soli) 8.325,96 zł, 

- remonty ulic – naprawy ubytków w ulicach miasta 37.400,75 zł, 

- materiały drogowe, znaki drogowe, słupki, tabliczki (w tym SM 3.861,26 zł.) 7.429,71 zł, 

- remont pomieszczeń oczyszczalni na garaże 7.097,10 zł, 

- art. przemysłowe do bieżącej konserwacji 2.254,54 zł. 

Środki na inwestycje przekazane na rachunek inwestycyjny w kwocie 2.146.134,15 zł (modernizacja 

promenady wokół jeziora górznieńskiego etap I część 1, dokumentacja promenady wokół jeziora 

górznieńskiego etap I cześć 2, budowa wodociągu z przyłączami w ul. Leśnej i kanalizacji sanitarnej we wsi 

Fiałki i w ulicy Leśnej, Wczasowej kanalizacji, modernizacja budynku na mieszkania socjalne, prace na ulicy 

Floriana).  

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe146.000,00 zł.  

Środki zostały przekazane na rachunki instytucji kultury w formie dotacji:  

- Biblioteka Publiczna 55.000,00 zł na plan 55.000,00 zł, co stanowi 100% planu,  

- Gminny Ośrodek Kultury 91.000,00 zł na plan 91.000,00 zł, co stanowi 100% planu.  

Kultura fizyczna i sport 96.411,11 zł.  

Poniesione wydatki 96.411,11 zł na plan 98.000,00 zł, co stanowi 98,4% planu.  

Wydatki związane z organizacją turniejów 13.041,51 zł  

- impreza rozrywkowo-rekreacyjna 8.000,01 zł, 

- koszty busa 41,50 zł, 

- dotacja na organizację Turnieju „Żadnych granic” 5.000,00 zł.  

Wyjazdy dzieci na zawody, nagrody 2.443,00 zł.  

Bieg nocny Walasiewiczówny, turniej Plażowej piłki Siatkowej 467.72 zł.  

Wydatki związane z organizacją Triathlon-u 75.835,10 zł.  

- nagrody dla uczestników triathlonu w ustalonych kategoriach 20.950,00 zł,  

- umowy zlecenia dla sędziów 3.840,00 zł,  
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- rozmowy tel. 500,00 zł,  

- delegacje sędziów 1.335,00 zł,  

- ubezpieczenie zawodników1.957,00 zł,  

- pod. VAT 7.000,00 zł,  

- koszulki 1.500,00 zł,  

- medale i puchary, dyplomy 2.499,18 zł,  

- art. spożywcze, woda mineralna 550,99 zł,  

- art. przemysłowe (czepki, gwizdki, farby, guma) 1.838,32 zł,  

- obsługa artystyczna, konferansjer 20.611,00 zł,  

- zabezpieczenie triathlonu przez WOPR 3.000,00 zł,  

- opłata za prawo organizacji MP w Triathlonie 3.000,00 zł,  

- usługa prowadzenia pomiaru czasu 3.300,00 zł,  

- koszty busa 924,61 zł,  

- druki numerów startowych, mat. Reklamowych 1.538,73 zł,  

- obsługa triathlonu (medyczna zabezpieczenie trasy, stanowisk, zakwaterowanie, wyżywienie) 1.490,27 zł.  

Wydatki SM 4.623,68 zł.  

Dzień Dziecka – słodycze 299,68 zł.  

Wieczór Sobótkowy-nagrody150,00 zł.  

Nagrody – puchary 174,00 zł.  

prace na Wisiałkach 4.000,00 zł.  

Przychody i rozchody budżetu Gminy Górzno:  

Plan 3.830.928,00 Wykonanie 3.791.455,08.  

W planowanych przychodach uwzględnione zostały wolne środki z przeznaczeniem na spłaty pożyczek 

i kredytów w kwocie 444.605,00 zł, oraz na pokrycie deficytu w kwocie 629.423,00 zł.  

W wykonanych przychodach są środki z pożyczek w kwocie 1.434.846,55 zł, w tym pożyczki na 

wyprzedzające finansowanie w kwocie 668.187,00 zł, oraz wykonanie zgromadzonych wolnych środków, 

z których dokonano spłat kredytów i pożyczek w okresie sprawozdawczym w kwocie 437.296,26 zł.  

W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 766.659,55 zł. na 

realizowaną inwestycję pn. „Budowa wodociągu z przyłączami w ulicy Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami we wsi Fiałki i ulicy Leśnej, Wczasowej, Mirabelkowej w Górznie”, oraz pożyczkę na 

wyprzedzające finansowanie w/w inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 668.187,00 zł.  

Gmina w okresie sprawozdawczym dokonała spłat pożyczek na kwotę124.557,10 zł, kredytów na kwotę 

171.739,16 zł, oraz dokonała wykupu obligacji na kwotę 141.000,00 zł, a WFOŚiGW umorzył pożyczkę 

w kwocie 7.308,00 zł, która dotyczyła dokumentacji w/w inwestycji.  

Zobowiązanie Gminy na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 4.314.587,88 zł Na saldo zadłużenia 

składają się: pożyczki WFOŚiGW 1.005.113,45 zł, pożyczka BGK 902.187,00 zł (na wyprzedzające 

finansowanie), obligacje bez rynku wtórnego 2.159.000,00 zł, kredyty 248.140,42 zł Zobowiązania wymagalne 

z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2011 r. wyniosły 147,01 zł.  

Zobowiązanie Gminy w relacji do wykonanych wydatków ogółem kształtuje się na poziomie 35,6%, a po 

wyłączeniu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 28,2%.  

Stan środków na rachunku bankowym „depozyty na żądanie” wyniósł 1.313.359,36 zł, (w tym środki na 

wydatki niewygasające 298.126,35 zł) natomiast rachunek depozytów terminowych 600.000,00 zł.  

Wydatki na obsługę długu wyniosły w okresie sprawozdawczym 206.597,75 zł, co stanowi 1,7% wydatków 

ogółem.  

W okresie sprawozdawczym Burmistrz Gminy nie poręczał żadnych kredytów, jest aktualne poręczenie 

pożyczki z roku 2010, która nie została jeszcze spłacona w całości przez „Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Region Północ” w kwocie 50.000,00 zł.  

 

SPRAWOZDANIE  

Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINY GÓRZNO za 2011 rok 

 

Na realizację inwestycji przekazane zostały środki w wysokości 2.519.146,52 zł  

Źródłami finansowania były:  

- Środki budżetu 1.084.300,17 zł,  

- Kredyty i pożyczki 1.434.846,55 zł.  

Realizacja zadań:  

1. Dokończenie zadania „Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I”  
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Wartość całej inwestycji wyniosła 241.343,18 zł.  

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 3500 zł za kosztorys (firma KA-PROJEKT Agnieszka 

Kraszkiewicz).  

W 2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 238.558,18 zł.  

Zakres prac wykonanych w ramach zadania.  

Wymieniono nawierzchnię chodnika wzdłuż ulicy Leśnej. Lokalizacja chodnika pozostała bez zmian. 

W ramach zadania wyremontowano schody terenowe (zejście z chodnika na boisko sportowe) i zamontowano 

bariery ochronne. Wykonano zjazd do posesji nr 5.Przebudowano ciąg pieszojezdni chodnika i schodów 

chodnikowych na odcinku od skrzyżowania z ul. Freta do zjazdu na działkę numer 180/4 w strefie ulicy Leśnej. 

Zamontowano bariery wzdłuż schodów po obu stronach.  

Wykonawca robót: Budownictwo Ogólne - Usługi Gółkowski Krzysztof.  

2. Dokończenie zadania „Budowa wodociągu z przyłączami w ulicy Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami we wsi Fiałki i w ulicy Leśnej, Wczasowej, Mirabelkowej w Górznie.  

Wartość całej inwestycji wyniosła 2 130.326,68 zł (roboty budowlane, nadzór, odsetki od pożyczki 

w trakcie trwania inwestycji).  

W 2010 roku poniesiono nakłady w wysokości 401 990 zł za (roboty budowlane), 4000 zł przygotowanie 

przetargu, 147 zł wypis z rejestru gruntów.  

W 2011 roku poniesiono nakłady w wysokości 1.730.179,78 zł. 

Wykonawca robót: Zakład Wielobranżowy Usługowo-Produkcyjny „Fiszer” inż. Zdzisław Fiszer Brodnica.  

3. Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę chodnika we wsi Szczutowo.  

Na w/w zadanie podpisaliśmy umowę dotacyjną z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w dniu 

31.05.2011 r.  

17.06.2011 roku podpisaliśmy umowę na przygotowanie procedury przetargowej na kwotę 4000 zł brutto 

(płatność w dwóch ratach). W2011 zapłaciliśmy kwotę w wysokości 2.550,00 zł.  

Zadanie zostało rozpoczęte procedurą przetargową, która została zakończona w lipcu 2011 r. Wyłoniony 

został wykonawca: firma Budownictwo Ogólne – Usługi Gółkowski Krzysztof z siedzibą w Brodnicy przy 

ulicy Granicznej 9. Umowa została podpisana w dniu 25.08.2011 r. na kwotę 259 254,75 zł brutto. Zadanie 

zostanie zakończone do 30.04.2012 r. Do końca 2011 roku wykonano część chodnika, za który gmina nie 

dokonywała płatności. W trakcie zadania stwierdzono konieczność wykonania:  

- 5 szt. tzw. przepustów chodnikowych,  

- 5 szt. zjazdów przejazdowych przez chodnik,  

- zmiany konstrukcji projektowanego ścieku o dł. 1247 mb, z kostki betonowej (2 rzędy kostki o wymiarach 

16*16/14cm) na ściek z prefabrykatu betonowego o szerokości 30cm i gr. 12/15 cm.  

- wzdłuż krawędzi w obszarze jezdni przylegającej do chodnika (na połączeniu z korytkiem ściekowym) 

warstwy ochronno-uszczelaniającej w formie podwójnego powierzchniowego utwardzenia grysami 

i emulsją - na dł. 1183 mb o szer. 0,6 m i na dł. 64 mb o szer. 1m.  

W związku z tym 14.09.2011 r. podpisaliśmy z wykonawcą aneks do umowy oraz umowę na roboty 

dodatkowe. Wartość prac to kwota 33 181,60 zł.  

Wartość prac do wykonania w 2012 roku to kwota 298.126,35 zł.  

4. Budowa sieci wodociągowej Czarny Bryńsk.  

Gmina zleciła wykonanie projektu sieci wraz z kosztorysem firmie „Biobox” z Torunia. W 2011 r. 

zapłacono za dokumentację kwotę 17.080,00 zł. W związku z tym, że dopiero pod koniec 2011 r. Urząd 

Marszałkowski ogłosił konkurs o przyznanie pomocy dla operacji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej 

w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wniosek zostanie złożony w styczniu 2012 r. Dlatego też 

środki na realizację inwestycji będą zabezpieczone w budżecie na lata 2012-2013.  

5. Budowa przyzagrodowej oczyszczalni ścieków dla szkoły w Gołkowie  

Gmina złożyła w Starostwie w Brodnicy zgłoszenie rozpoczęcia robót w/w zadania. Wykonawca robót: Bio-

tech Gruszczyn.  

Wartość zadania wyniosła 45.756,00 zł.  

6. Modernizacja pomieszczeń na mieszkania socjalne.  

Przeprowadzenie procedury przetargowej.  

Realizacja inwestycji w okresie od sierpnia do października 2011 r. w kwocie 102 644, 56 zł.  

W ramach inwestycji powstały 2 mieszkania. Jedno mieszkanie pokój z aneksem kuchennym, drugie pokój 

kuchnia. Korytarz i łazienki wspólne dla dwóch mieszkań.  

7. Zakup sprzętu pływającego.  

W związku z brakiem zewnętrznego dofinansowania nie zakupiliśmy sprzętu pływającego.  
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8. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociągu tłocznego z miejskiej 

oczyszczalni w Górznie do oczyszczalni w Miesiączkowie”.  

Gmina Górzno zakończyła inwentaryzację odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych w Górznie. Do 

mieszkańców zostały wysłane pisma z terminami naprawienia przez nich usterek, które zostały 

zinwentaryzowane. Przystąpiliśmy do rozmów z odbiorcą ścieków firmą Unifreeze (jesteśmy w trakcie 

negocjowania zapisów umowy). W związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane w 2011 roku. Za zgodą 

Urzędu Marszałkowskiego aneksem do umowy dotacyjnej przesunęliśmy inwestycję do 31 października 

2012 roku.  

Planowana wartość inwestycji: 2 132 000,00 zł.  

9. Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Górznie; Budynek 

administracyjny Urząd Gminy i GOPS.  

W związku ze zbyt niskim poziomem dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w/w inwestycji zadanie nie 

zostało rozpoczęte w 2011 roku.  

10. Projekt-remont i rozbudowa kąpieliska miejskiego w Górznie  

Umowa na projekt wraz z kosztorysem na w/w zadanie została zlecona Pracowni Architektonicznej PLAN 

Przemysława Macieja Kwiatkowskiego z Lidzbarka. Umowa została podpisana w dniu 4 października 2011 r. 

na kwotę 38 000 zł brutto. W roku 2011 gmina wydatkowa na dokumentację 13.300,00 zł.  

11. „Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I część 2” dokumentacja.  

Na potrzeby w/w inwestycji wykonano: 4.534,00 zł.  

- kosztorys 1500 zł,  

- operat wodno-prawny 1500 zł,  

- adaptacja projektu 1534,00 zł.  

W dniu 20.09.2011 r. podpisaliśmy umowę dotacyjną z UM Toruń. Planowana wartość inwestycji to 

430 543,27 zł.  

Czas realizacji do 31.12.2012 rok.  

12. Inwentaryzacja odbiorców usług wod.-kan. w Górznie. Umowa z wykonawcą Panem Wiśniewskim 

została podpisana na kwotę 42.804,00 zł. Zadanie przeprowadzono w okresie od lipca do listopada 2011 r. 

Zinwentaryzowano 419 nieruchomości (Fiałki 1, Miesiączkowo 48, Górzno 370).  

13. Remont ul. Floriana - natrysk asfaltowy.  

Remont polegający na utwardzeniu nawierzchni od CPN-u do drogi powiatowej z masy mineralno-

asfaltowej na kwotę 9.000,00 zł.  

14. Wykonanie pochylni dla wózków, ul. Leśna.  

Pochylnia została wykonana w II połowie roku.  

Planowana wartość inwestycji 5.113,63 zł.  

15. Zakup komputerów  

Zakupiono 3 komputery na 3 stanowiska na kwotę 5.800,02 zł, zakupiono kserokopiarkę dla  

Urzędu Gminy w Górznie za kwotę 3.700,00 zł. 

  

Burmistrz Gminy  

Robert Stańko  
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