
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 19/2015 

WÓJTA GMINY KSIĄŻKI 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 

 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 

poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626), art. 30 ust. 1 i art. 61 ust. 2 ustawy 

z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 13 

pkt.7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1.  Realizując zapisy ustawowe przedstawiam roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok. 

 

§ 2.1.  Realizacja dochodów i wydatków budżetowych oraz wynikający z różnicy pomiędzy osiągniętymi 

dochodami a wykonanymi wydatkami niedobór budżetu przedstawia się następująco: 

1)  Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 18.076.525,70 zł, zostały zrealizowane w wysokości 

17.916.121,93 zł, co stanowi 99,11% planu, w tym: 

a)  bieżące zaplanowane w kwocie 14.811.900,44 zł, zostały wykonane w wysokości 14.651.497,09 zł, co 

stanowi 98,92% planu, 

b)  majątkowe zaplanowane w kwocie 3.264.625,26 zł, zostały wykonane w wysokości 3.264.624,94 zł, co 

stanowi 100,00% planu; 

2)  Wydatki budżetowe zaplanowane w kwocie 19.223.672,91 zł, wykonano w wysokości 18.989.807,57 zł, co 

stanowi 98,78% planu, w tym: 

a)  bieżące zaplanowane w kwocie 13.488.337,88 zł, zostały wykonane w wysokości 13.355.593,09 zł, co 

stanowi 99,02% planu, 

b)  majątkowe zaplanowane w kwocie 5.735.335,03 zł, zostały wykonane w wysokości 5.634.214,48 zł, co 

stanowi 98,24% planu; 

3)  Niedobór budżetu zaplanowany w wysokości -1.147.147,21 zł, wyniósł – 1.073.685,64 zł. 

2.  Szczegółowy opis realizacji budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i realizacją 

WPF stanowi załącznik nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3.  Informację o wykonaniu planu finansowego Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka 

Sienkiewicza w Książkach za 2014 rok, określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 4.  Informację o wykonaniu planu finansowego Gimnazjum w Książkach za 2014 rok, określa załącznik 

nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 5.  Informację o wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Książkach za 

2015 rok, określa załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 6.  Informację o wykonaniu planu finansowego GOK w Książkach za 2014 rok, określa załącznik nr 6 do 

niniejszego zarządzenia. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2015 r.

Poz. 1634



§ 7.  Informację o przebiegu wykonania planu finansowego GPB w Książkach za 2014 rok, określa 

załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 8.  Informację o przebiegu wykonania planu finansowego SGZOZ w Książkach za 2014 rok, określa 

załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 9.1.  Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok Radzie Gminy w Książkach. 

2.  Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Bydgoszczy – Zespół w Toruniu. 

 

§ 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Wójt Gminy 

Jerzy Dutkiewicz 
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KSIĄŻKI ZA 2014 r. 

 

Budżet dla Gminy Książki na 2014 r. uchwalony został przez Radę Gminy, Uchwałą Nr XL/205/13, dnia 

18.12.2013 r. Dochody zaplanowane zostały w wysokości 17 768 435,43 zł, a wydatki 18 328 290,22 zł –

deficyt budżetu wnosił 559 854,79 zł. W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu bieżącego roku 

(10 razy uchwałami Rady i 36 razy zarządzeniami Wójta ) budżet na dzień 31 grudnia wynosi odpowiednio: 

dochody 18 076 525,70 zł, wydatki 19 223 672,91 zł. Planowany deficyt budżetu w kwocie 1 147 147,21 zł. 

Zwiększenie planu dochodów budżetowych lub ich zmniejszenie w stosunku do kwot zatwierdzonych przez 

Radę Gminy w dniu 18.12.2013 r. następowało głównie z tytułu: dotacji na zadania zlecone /27 razy/ kwota 

zwiększenia 657 916,52 zł, środków na inwestycje pozyskanych z poza sektora finansów publicznych /5 razy/ 

kwota zwiększenia 31 592,72 zł, środków na inwestycje przekazywanych z budżetu Unii Europejskiej /8 razy/ 

kwota zmniejszenia 68 527,93 zł, odsetek od zaległości i odsetek bankowych /8 razy/ kwota zwiększenia 

3 837 zł, podatków i opłat lokalnych /9 razy/ kwota zmniejszenia 37 701 zł, różnych dochodów /13 razy/ kwota 

zwiększenia 40 211 zł, z tytułu sprzedaży usług /18 razy/ kwota zmniejszenia 335 651 zł, dotacje na zadania 

bieżące współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej /2 razy/ zwiększenie 2 085,46 zł, dotacji na zadania 

własne gminy /16 razy/ zwiększenie 660 330,37 zł, dotacji na inwestycje własne gminy od sektora finansów 

publicznych /5 razy/ zmniejszenie 711 820, 73 zł /po przetargu/, darowizn pieniężnych /5 razy/ zwiększenie 

16 166 zł, subwencji z Budżetu Państwa /2 razy/ zwiększenie 83 886 zł, środków na zakupy inwestycyjne 

z państwowych funduszy celowych /1 raz/ zwiększenie 20 000 zł, dotacji na zadania bieżące z funduszy 

samorządowych /3 razy/ zmniejszenie 38 755,14 zł, zwrotu wydatków inwestycyjnych niewygasających roku 

2013 /1 raz/ zwiększenie 43 728,00 zł, najmu /4 razy/ zwiększenie 5 994 zł, opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska /3 razy/ zwiększenie 1 461 zł, sprzedaży majątku /1 raz/ zmniejszenie 65 859 zł, przekształcenia 

prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /1 raz/ zwiększenie 819 zł, za użytkowanie wieczyste 

/1 raz/ zmniejszenie 416 zł, zwrotu wypłaconych świadczeń od dłużników alimentacyjnych /1 raz/ zmniejszenie 

2 300 zł. 

Realizacja budżetu po stronie dochodów postanowiła osiągnąć zaplanowane dochody w wysokości 

17 916 121,93 zł, co stanowi 99,11% planu, natomiast wykonanie wydatków wynosi 18 989 807,87 zł tj. 

98,78% planu. Na koniec bieżącego roku budżet zmyka się deficytem 1 073 685,64 zł. 

Stopień realizacji dochodów z poszczególnych źródeł zależy od kondycji finansowej podatników, jak 

również od terminów realizacji zaplanowanych zadań, w których dochody te powinny wpływać. Podobnie 

przedstawia się realizacja wydatków. W przypadku wydatków bieżących realizowane są one równomiernie na 

przestrzeni całego roku na przykład wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe., z wyłączeniem 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS i FP, oraz opłat za centralne ogrzewanie. Natomiast 

wydatki inwestycyjne – poziom ich wykonania uzależniony jest od przygotowania procesu inwestycyjnego 

i długości terminów realizacji prac inwestycyjnych. 

1.  WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 

W okresie 2014 r. dochody zrealizowane zostały w kwocie 17 916 121,93 zł, co stanowi 99,11% kwoty 

planowanej. Dochody wg źródeł wpływu przedstawiają się następująco: dochody własne w stosunku do planu 

zrealizowano w wysokości 97,32%, podatki i opłaty lokalne zostały wykonane w wysokości 97,01% planu, 

dochody majątkowe osiągnięto w wysokości 3 264 624,84 zł tj. 100,00% planu. Wpływy z usług (ścieki, woda, 

czynsze mieszkaniowe, centralne ogrzewanie, odpłatność za wyżywienie w stołówce szkolnej, wynajmowanie 

pomieszczeń pozostających w zasobach gminnych, usługi opiekuńcze itp.) wykonano w wysokości 

1 244 628,36 zł tj. 97,61% planu. Darowizny pieniężne zostały wykonane w 100,00%; Dochody z najmu 

i dzierżawy zostały wykonane w wysokości 100,92% planu. Za wieczyste użytkowanie wykonano w wysokości 

100,00% planu. Za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 88,27% planu. Odsetki wykonano 

w wysokości 87,89% planu. Z opłaty za zagospodarowanie odpadów wykonano w wysokości 100,45% planu. 

Pozostałe dochody wykonano w wysokości 51 914,74 zł. tj. 100,69% planu. Dochody bieżące z tytułu 

uczestnictwa gminny w programach unijnych osiągnięto w wysokości 85,55% planu. Udział w podatku 

dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) za 2014 r. został osiągnięty odpowiednio 

6,60% ogólnych wpływów. Są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów i urzędy skarbowe. 

Subwencję ogólną w okresie 2014 r. wykonano w wysokości 5 990 954 zł tj. 100,00% planu. Dotacje celowe 

z budżetu państwa wykonane zostały w wysokości 3 200 186,19 zł tj. 99,18% planu. Dotacje na zadania 

bieżące pozyskane z innych źródeł otrzymano w wysokości 39 235,44 zł tj. 82,68% planu. 
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W strukturze dochodów największy udział w budżecie, wg źródeł pozyskania, mają: subwencja ogólna 

33,44%, dochody własne gminy 22,75%, dotacje celowe 18,99%, dochody majątkowe 18,22%, w tym własne 

1,16%, udział w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 6,60%. 

W 2014 r. Wójt Gminy umorzył w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwotę 965,00 zł 

i w podatku rolnym od osób fizycznych 1 626,00 zł odsetki od zaległości 417,00 zł. Skutki obniżenia górnych 

stawek w podatku od nieruchomości w okresie sprawozdawczym wyniosły 244 780,00 zł, w podatku rolnym 

259 914 zł. Skutki obniżenia górnych stawek w podatku od środków transportowych w okresie 

sprawozdawczym zamknęły się kwotą 71 810,00 zł. Rozłożono na raty podatek od nieruchomości w kwocie 

4 771 zł i podatek rolny w kwocie 2 658 zł. W trakcie 2014 r. w zakresie ściągalności podatków wysłano 

1.513 upomnień, wystawiono 177 tytułów wykonawczych. W zakresie należności cywilno-prawnych 

wystosowano 401 wezwań do zapłaty w tym 84 przedsądowe, spisano 25 ugód, wysłano 24 powiadomienia 

o odcięciu dostaw wody. W wyniku powiadomień dwunastu odbiorców spłaciło zaległość w całości, 

z dwunastoma podpisano ugody. W jednym lokalu mieszkalnym dokonano eksmisji za długi. Dokonano wpisu 

na hipotekę zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej. 

2.  WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 

W ramach zaplanowanych wydatków ogółem udział wydatków bieżących wynosi 70,17% a majątkowych 

29,83%. Realizacja wydatków za 2014 r. wyniosła kwotę 18.989.807,57 zł tj. 98,78% planu. Z kwoty tej na 

wydatki bieżące przeznaczono 13.335.593,09 zł tj. 99,02% planu, w tym na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń wydatkowano środki w wysokości 5.993.609,14 zł tj. 99,93% planu. 

Na dotacje wygospodarzono środki w wysokości 385.470,30 zł tj. 99,87% planu. Dotacje przeznaczone 

zostały na: zadanie zlecone do realizacji Gminnemu Klubowi Sportowemu „Zryw” w Książkach, w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w wysokości 22.000 zł, na zadanie zlecone do realizacji 

Grudziądzkiemu Stowarzyszeniu „NADZIEJA”, w zakresie pomocy rodzinom dzieci w wieku od 3-17 lat 

polegającej na terapii uzależnień, oraz pomocy ochrony zdrowia psychicznego – 1.200 zł, dotację dla 

samorządowej instytucji kultury, na dofinansowanie działalności – GOK 287.974,00 zł, dotację dla 

samorządowej instytucji kultury, na sfinansowanie działalności – Biblioteki 58 304,00 zł, dotację na ochronę 

zabytków 10 000 zł, dotację dla Powiatu Wąbrzeskiego 2.999,67 zł, z przeznaczeniem dla PSP, dotację dla SG 

ZOZ 2.992,63 zł na sfinansowanie programu zdrowotnego /zakup szczepionek/. 

Na obsługę długu (opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) przeznaczono środki 

w wysokości 148.408,74 zł tj.97,69% planu. W strukturze stanowią one 0,78% poniesionych wydatków 

ogółem. 

W 2014 r. nie poniesiono żadnych wydatków na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji. Na wydatki 

majątkowe przeznaczono kwotę 5.634.214,48 zł tj. 98,24% planu. W strukturze wykonania wynoszą one 

29,67% poniesionych wydatków ogółem. Dodatkowo w 2014 r. realizowano wydatki bieżące i inwestycyjne 

z niewygasających wydatków 2013 r. w wysokości 52.217,76 zł, zaś kwota 43.728,24 zł dotycząca wydatków 

inwestycyjnych powróciła na dochody Gminy. Na rachunku niewygasających wydatków po I półroczu nie 

pozostała żadna kwota. 

Przebieg realizacji wydatków za bieżący rok w poszczególnych działach jest zróżnicowany i kształtuje się 

w granicach od 37,66% – dział „Różne rozliczenia” do 100,00% w dziale „Turystyka”. Największy udział 

w wykonanym budżecie stanowiły wydatki przeznaczone na „Transport i łączność” – 27,37%, „Oświatę 

i wychowanie” – 25,06%, „Pomoc społeczna – 15,52%, „Administracja publiczna” – 10,97%. 

Realizacja wydatków bieżących za bieżący rok przebiegała w miarę rytmicznie. Ze względu na charakter 

niektórych wydatków nie poniesiono ich w ogóle lub zaangażowanie było nieznaczne. Dotyczy to między 

innymi działu „Różne rozliczenia”. Niewykonane w tym zakresie kwoty planowanych wydatków to rezerwy 

ogólna i celowa. W przypadku wydatków inwestycyjnych, których poziom jest uzależniony od przygotowania 

procesu inwestycyjnego i terminów realizacji zadań, wykonanie za bieżący rok wynosi 98,24% planu. Zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo finansowym dalsze wydatki w tym zakresie będą uruchamiane z niewygasających 

wydatków 2014 r. lub przejdą do realizacji na 2015 r. Przebieg realizacji wydatków dotyczących 

poszczególnych dziedzin działalności Gminy w okresie 2014 roku przedstawia się następująco: 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 

Planowane wydatki w wysokości 732 070,31 zł, to sfinansowanie zakupionych usług w zakresie wykonania 

prób glebowych – 1 000 zł, wydatkowano 99,91% planowanych środków. Zadanie inwestycyjne – „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki” – 209 526,22 zł, wydatkowano 100,00% 

planowanych środków, realizacja zadania na etapie rozliczonej płatności z Urzędem Marszałkowskim. Wpłaty 

gmin na rzecz izb rolniczych planowane w kwocie 19 691 zł, wykonano w wysokości 99,99%. W pozostałej 

działalności w ramach zadania zleconego i otrzymanej dotacji z budżetu państwa na ten cel realizowano 

wypłaty z tytułu zwrotu akcyzy dla rolników z terenu Gminy w wysokości 475 847,03 zł, pokryto koszty 
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obsługi wypłat w kwocie 9 516,94 zł, oraz na zadanie inwestycyjne „Budowa stacji gazowej wysokiego 

ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacja Dębowa-Łąka- Książki- Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią 

rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki i gminy Jabłonowo Pomorskie” – 16 450 zł, 

wykonano 16 450 zł, tj. 100,00% planu. Środki na opłacenie przygotowania dokumentacji i procedur 

przetargowych pod koncesjonowanie robót. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 

zamknęły się kwotą 1 136,04 zł i dotyczyły wpłat gminy na rzecz izby rolniczej za miesiąc grudzień. 

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 

Wydatki związane z nadzorem, utrzymaniem i wytwarzaniem centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej 

wody pod potrzeby mieszkańców gminy. Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 

zamknęły się kwotą 101 212,57 zł i dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze 

składkami za 2014 rok, płatnego do końca marca 2015 roku /7 488,50 zł/, faktur za olej opałowy i zakup 

materiałów /61 693,50 zł/, faktur za zakup energii /8 259,25 zł/, faktur za zakup usług pozostałych 

/1 897,58 zł/, naliczonych opłat środowiskowych za 2014 r. /21 873,74 zł/. 

Dział 600 Transport i łączność 

Na działalność związaną z drogami gminnymi zaplanowano środki w wysokości 5 233 345,28 zł z tego na 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 270 862,59 zł tj.5,18%, na wydatki inwestycyjne – rekultywacja 

drogi gminnej w Brudzawkach,, „Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze ścieżką dla 

pieszych w miejscowości Zaskocz Gmina Książki”, modernizację drogi gminnej Dębowa Łąka- Osieczek- 

Książki, remont ul. Bankowej w Książkach, opłacenie dokumentacji pod inwestycje 2015-2020, przebudowę 

jezdni w ul. Osiedlowej w m. Książki, chodnik ul. Osiedlowa, wykonanie barierek ochronnych droga 

w Blizienku plan 4 962 482,69 zł tj. 94,82%. Na koniec 2014 r. na wydatki bieżące przeznaczono 268 850,33 zł 

tj.99,27% planu. W ramach wydatków 73 673,05 zł realizowano z Funduszy Sołeckich. Na wydatki 

inwestycyjne wydatkowano kwotę 4 928 698,92 zł tj.99,32% planu. Z wykonanych wydatków kwotę 

145 967,64 zł na opłacenie faktur za jezdnię w ulicy Osiedlowej przekazano na rachunek niewygasających 

wydatków roku 2014. Zobowiązania niewymagalne w tym dziale na koniec okresu sprawozdawczego 

zamknęły się kwotą 280,05 zł i dotyczyły zakupu materiałów. 

Dział 630 Turystyka 

Na zadania w zakresie upowszechniania turystyki – zakup kajaków zaplanowano zakupy inwestycyjne 

w kwocie 18 034,27 zł. Zadanie na etapie złożonego wniosku o płatność. W dziale nie wystąpiły zobowiązania 

na koniec okresu sprawozdawczego. 

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 

Na działalność związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 

280 411 zł wykonano 280 301,47 zł tj. 99,96%. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 24 040,37 zł, 

i dotyczyły naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2014 rok, płatnego do 

końca marca 2015 roku /14 734,88 zł/, faktur za zakup materiałów /2 316,48zł/, faktur za zakup energii 

/6 475,41 zł/, faktur za zakup usług dotyczących zajmowanego mieszkania w obcych zasobach po wyroku 

sądowym z eksmisji /426,53 zł/, naliczonych opłat środowiskowych za 2014 r. /87,07 zł/. 

Dział 710 Działalność usługowa 

Wydatki przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej /plan 6 700 zł/, plan zagospodarowania 

przestrzennego plan 91 600 zł/ i cmentarz komunalny /plan 5 563 zł/. Zadanie dotyczące utrzymania miejsc 

pamięci narodowej w tym dziale finansowane jest z dotacji w wysokości 2 500 zł i środków własnych 4 200 zł, 

wykonano w wysokości 99,49% planu. Wydatki inwestycyjne związane z planem zagospodarowania 

przestrzennego wykonano w wysokości 43,48% planu. Wydatki związane z cmentarzem komunalnym 

wykonano w wysokości 99,99% planu W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 270 zł 

i dotyczyły projektu zabudowy. 

Dział 750 Administracja publiczna 

Wydatki administracji związane są z finansowaniem działalności Urzędu Gminy Książki łącznie z realizacją 

zadań administracji rządowej, dotacji dla starostwa powiatowego, Rady Gminy, Sołtysów, poboru podatków 

i promocji gminy. Wydatki na powyższe cele zaplanowano w wysokości 2 108 451 zł, a ich wykonanie za rok 

wynosi 2 083 756,58 zł, tj. 98,82% kwoty planowanej. W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 66 800 zł 

na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki rzeczowe dla pracowników realizujących zadania 

administracji rządowej wydatkowano 100,00% planu. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej 

dotacji z budżetu państwa. Dotację dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie zaplanowano w kwocie 

75 000 zł i wykonano w 99,99%, w tym na zadania bieżące 2 999,67 zł. Wydatki planowane na 

funkcjonowanie Rady Gminy w Książkach wynoszą 64 641 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na 

ten cel kwotę 61 862,94 zł, tj. 95,70%. Poniesione wydatki w najwyższej kwocie dotyczyły wypłaty diet – 

45 230 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 212,01 zł i dotyczyły zakupu materiałów i usług 
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telefonicznych. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Urzędu Gminy i pobór podatków wraz z dietami 

sołtysów zaplanowane zostały w wysokości 1 818 192 zł. W okresie sprawozdawczym wykonanie wydatków 

wyniosło 1 800 196,84 zł, tj. 99,01% kwoty planowanej. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 

237 233,82 zł i dotyczyły naliczonych odpraw w wysokości 114 652,02 zł, naliczonego dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami w wysokości 118 439,88 zł, zakupu materiałów /533,58 zł/, energii 

/1.966,45 zł/, pozostałych usług /1066,45 zł/, usług telefonicznych /51,36 zł/, kosztów podróży służbowych 

/96,95 zł/, opłat za korzystanie ze środowiska /231,86 zł/ i należności za egzekucję komorniczą /195,46 zł/. 

Wydatki związane z promocją gminy na plan 83 848 zł, wydatkowano 79 897,12 zł to jest 95,28% planu. 

Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 6 195,50 i dotyczyły zakupu usług. 

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

sądownictwa 

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i aktualizację rejestru wyborców na plan 721 zł wykonano 721,00 zł, 

tj. 100,00%. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowego Biura 

Wyborczego. Wydatki przeznaczone na wybory do rady gminy i wójta gminy na plan 35 190 zł wykonano 

24 496 zł, tj. 69,61%. Wydatki zostały zrealizowane do wysokości otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowego 

Biura Wyborczego. Wydatki przeznaczone na wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 12 496 zł 

wykonano 12 495,98 zł, w tym z dotacji 12 004 zł. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 

Na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową zaplanowano 

wydatki bieżące w wysokości 95 961 zł, z których wydatkowano 95 945,38 zł, tj.99,98% planu. W okresie 

sprawozdawczym zrealizowano zakupy paliwa dla policji /3.000 zł/. Na wydatki inwestycyjne związane 

z karosacją samochodów bojowych OSP Blizenko i OSP Książki wydatkowano 100,00%. W okresie 

sprawozdawczym uruchomiono dotację na zakupy inwestycyjne dla OSP Książki w 100,00%, oraz zakupiono 

dla OSP Książki stację DSP w kwocie 5 600 zł /100% z kwoty odszkodowania/. Wydatki bieżące związane 

z utrzymaniem gotowości bojowej OSP zamknęły się kwotą 92 945,38 zł, w tym z Funduszu Sołeckiego 

1 600 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 3 632,16 zł i dotyczyły ekwiwalentów za wyjazd do 

akcji w IV kwartale 2014 r. 2 599,84 zł, zakupu paliwa 651,66 zł, zakupu energii 312,72 zł, opłat za 

korzystanie ze środowiska 67,94 zł. 

Dział 757 Obsługa długu publicznego 

Na obsługę długu publicznego zaplanowano wydatki w wysokości 151 912,93 zł. Wykonanie za okres 

sprawozdawczy wynosi 148 408,74 zł, tj. 97,69% planu. W dziale tym nie wystąpiły żadne zobowiązania. 

Dział 758 Różne rozliczenia 

Na opłacenie prowizji bankowych zaplanowano środki w wysokości 20 360 zł. Wykonanie za 2014 rok 

wynosi 20 355,63 zł, tj. 99,97%. Rezerwa ogólna na zadania bieżące /123,94 zł./, celowa na zarządzanie 

kryzysowe /34 000 zł./, wykonano 0,00%. Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 

z przeznaczeniem 263 zł. W dziale nie wystąpiły żadne zobowiązania. 

Dział 801 Oświata i wychowanie 

Z ogólnej kwoty planu wydatków na prowadzenie działalności oświatowej w wysokości 4 759 764,97 zł 

wykonano 4 759 073,81 zł, tj. 99,99% planu. Zadanie planowane: z subwencji oświatowej w wysokości - 

3 714 807 zł, z różnych dochodów w wysokości - 1 993 zł, odpłatności za przedszkole 1 zł - 7 353 zł, 

odpłatności za dożywianie w stołówce szkolnej - 132 883 zł, z wpłat za wynajem boiska i pomieszczeń 

szkolnych - 14 177 zł, z dotacji na podręczniki w Szkole Podstawowej – 4 499,55 zł, ze środków dotacji 

pozabudżetowych – 12 210 zł, z darowizn pieniężnych – 66 zł, z dotacji na oddziały „0” - 31 407 zł, z dotacji 

dla przedszkola - 84 558 zł, ze środków własnych gminy - 749 841,42 zł. 

Wykonane wydatki w kwocie - 4 759 073,81 zł: z subwencji oświatowej w wysokości - 3 714 806 zł, 

różnych dochodów w wysokości - 1 993,18 zł, odpłatności za przedszkole 1 zł - 7 215,56 zł, odpłatności za 

dożywianie w stołówce szkolnej - 131 321,77 zł, z wpłat za wynajem boiska i pomieszczeń szkolnych – 

14 257,20 zł, z dotacji na podręczniki w Szkole Podstawowej – 4 158,80 zł, ze środków dotacji 

pozabudżetowych – 12 210 zł, z darowizn pieniężnych – 65,43 zł, z dotacji na oddziały „0” - 31 407 zł, 

z dotacji dla przedszkola - 83 464,62 zł, ze środków własnych gminy - 758 174,28 zł, w tym ze środków 

Funduszy Sołeckich 698,54 zł. 

Nadmienić należy że zgodnie z art.90 b i art. 92a ustawy o systemie oświaty do zadań z nią związanych 

należy zapewnienie stypendiów szkolnych oraz wypoczynku. W związku z powyższym zakres dalszego 

dofinansowania zostanie omówiony w dziale 851 i 854. 

Zadania oświatowe realizuje: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach im. Henryka Sienkiewicza 

w kwocie wydatków 3 163 612,83 zł w dziale 801, oraz w kwocie 10 325,00 w dziale 854 /zadania omówione 

przez Kierownika Jednostki Budżetowej w dalszej części/. Gimnazjum w Książkach w kwocie wydatków 
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1 381 317,61 zł w dziale 801, oraz w kwocie 675,00 w dziale 854 /. zadania omówione przez Kierownika 

Jednostki Budżetowej w dalszej części/. Urząd Gminy Książki w kwocie wydatków dziale 801 – 293 176,24, 

w dziale 854 – 186 559,86 zł. / te zadania podlegają omówieniu w tej części/. 

801 oświata i wychowanie – Szkoła Podstawowa wydatki 3.098,54 zł, w tym świadczenia zdrowotne 

2 400 zł, oraz zakup materiałów 698,54 zł. 

Przedszkole powstanie nowego placu zabaw w ramach remontu starego 11 000 zł; 

Gimnazjum wydatki w kwocie 7 706 zł, w tym świadczenia zdrowotne 300,00 zł, oraz 7 406,00 język 

angielski EFRWP. Kwotę 4 103,36 zł przekazano na rachunek niewygasających wydatków roku 2014. 

Dowóz dzieci - 245 445,09 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 

99 451,93 zł. Na zakup materiałów w tym paliwa wydatkowano 82 493,11, na zakup usług remontowych 

i pozostałych kwotę 50 779,52 zł /30 586,60 zł obcy przewoźnik/. Pozostałe koszty związane z realizacją 

zadania to kwota 12 720,53 zł; 

Dokształcanie nauczycieli – 19 926,61 zł tj. 98,52% planu. Program finansowany ze środków EFRWP – 

6 000 zł. 

Zobowiązania niewymagalne w zakresie zadań realizowanych przez Urząd Gminy Książki zamknęły się 

kwotą 18 549,19 zł i dotyczyły naliczeń dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. w kwocie 7 175,72, 

zakupu paliwa w miesiącu grudniu w kwocie 6 984,51 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 3 933,40 zł oraz 

opłat środowiskowych w kwocie 455,56 zł. 

Dział 851 Ochrona zdrowia 

Na realizację wydatków związanych z ochroną zdrowia zaplanowano wydatki w wysokości 63 300 zł 

z czego wykonano 55 584,54 zł tj. 87,81%. W ramach planowanych dotacji na sfinansowanie programów 

zdrowotnych dla Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przekazano kwotę 2 992,63 zł, tj. 

99,98% planu, na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego 10 000 zł tj. 100% planu. Na zadania prowadzone 

w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano kwotę 42 591,91 zł tj. 84,66% 

planu. Planowane środki w ramach tego zadania całkowicie pochodzą z planowanych opłat za zezwolenia 

alkoholowe. W dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 014,55 zł, z tytułu wypłat umów 

zleceń za zajęcia świetlicowe w wysokości 929 zł i zakup energii 85,55 zł. 

Dział 852 Pomoc społeczna 

Na realizację zadań związanych z pomocą społeczną zaplanowano wydatki w wysokości 2 957 850,50 zł, 

z czego w okresie sprawozdawczym wykorzystano 2 947 751,17 zł tj. 99,66% planu. Środki wykorzystane na 

powyższe zadania pochodziły; z dotacji budżetu państwa w kwocie - 2 325 120,23 zł, z wpływów od 

dłużników alimentacyjnych - 8 995,83 zł, z odpłatności za usługi opiekuńcze - 21 275,03 zł, z darowizn 

pieniężnych na wigilię dla samotnych - 1 400 zł, dochodów własnych gminy - 590 961,08 zł. 

Zadanie w dziale prowadzone przez GOPS w Książkach – wydatki w kwocie 2.801.060,54 zł szczegółowo 

omówione w części dotyczącej sprawozdania kierownika jednostki, Urząd Gminy Książki – wydatki w kwocie 

146 690,63 zł, podlegają omówieniu w tej części sprawozdania. 

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowane wydatki w wysokości 143 596,78 zł zostały wykonane 

w kwocie 138 465,22 zł, to jest 96,42%. Źródła finansowania: dochody własne gminy 134 947,70 zł /dodatki 

mieszkaniowe/, dotacja 3.517,52 zł /dodatki energetyczne/. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowane wydatki na zakup usług remontowych w wysokości 

200 zł zostały wykonane w kwocie 189,01 zł, tj. 94,51%. 

Pozostała działalność zaplanowane wydatki w kwocie 8 037 zł zostały wykonane w wysokości 8 036,40 zł, 

tj. 99,99% planu. W ramach tego rozdziału finansowano prace społeczno użyteczne. W dziale realizowanym 

przez Urząd Gminy Książki nie wystąpiły żadne zobowiązania. 

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 

Planowane wydatki 306 392,69 zł, wykonano w kwocie 279 084,07 zł, tj. 91,09% planu. GOPS w dziale 

tym realizując dalej zadanie rozpoczęte w 2008 r. z Kapitału ludzkiego pozyskał na 2014 rok środki 

w wysokości159 183,03 zł. Z łącznej kwoty w 2014 roku zrealizowano 134 168,77 zł tj. 84,28% planu. 

Realizacja zadania omówiona w części sprawozdania kierownika jednostki. 

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach od 2013 roku realizuje zadanie z kapitału ludzkiego 

w zakresie indywidualizacji procesu nauczania w klasach I-III. Środki planowane na ten cel w wysokości 

29 786,66 zł, wykorzystano w kwocie 27 493 zł, tj. 92,29% planu. 

Dodatkowo w dziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne zakup samochodu do przewozu osób 

niepełnosprawnych planowane nakłady 117 423 wykonano 117 422,30 zł tj.99,99% planu. Na powyższe 

zadanie otrzymano dotację z PFRON w wysokości 80 000 zł. 

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 
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Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą zaplanowano wydatki w wysokości 

204 301 zł, z czego wykorzystano 198 909,86 zł tj. 97,36% planu. W ramach zaplanowanych środków na 

kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej wykonano 28 346,38 zł tj. 

99,98%, w tym z Funduszy Sołeckich 2.200,00 zł. Są to dalsze nakłady gminy ze środków własnych na 

prowadzone zadania oświatowe. Pomoc materialna dla uczniów zaplanowane wydatki w wysokości 175 651 zł 

zostały wykonane w wysokości 170 263,48 zł tj. 96,93% planu, w tym z dotacji 134 427,20 zł. 

Powyższe zadanie realizowały: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Książkach w zakresie finansowania 

wyprawki szkolnej w kwocie 10 325 zł /z dotacji/, Gimnazjum w Książkach w zakresie finansowania wyprawki 

szkolnej w kwocie 1 725 zł /z dotacji/, oraz dofinansowania usługi kolonii i obozów w kwocie 300 zł /ze 

środków własnych Gminy/, Urząd Gminy Książki w zakresie stypendiów szkolnych w kwocie 158 213,48 zł, 

w tym ze środków własnych 35 836,28 zł. Są to dalsze nakłady Gminy na zadania oświatowe. 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

Na realizację zadań związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano wydatki 

w wysokości 814 485,11 zł, z czego wykorzystano 795 797,74 zł tj. 97,70% planu. Wydatki zrealizowane 

dotyczyły gospodarki ściekowej plan 376 827 zł, wykonano 376 812,65 zł, tj. 99,99% planu. Na 

wynagrodzenia i składki od nich wydatkowano kwotę 58 744,98 zł, na zakup materiałów, energii, usług 

remontowych i usług pozostałych wydatkowano 258 012,28 zł. Na zakup inwestycyjny wydatkowano 

6 847,90 zł. Pozostałe wydatki na zadaniu zamknęły się kwotą 53 207,49 zł /w tym 47 011 zł podatek od 

nieruchomości/. W rozdziale zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 23 526,98 zł i dotyczyły 

naliczonego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami za 2014 rok w kwocie 3 014,78 zł, zakupu materiałów 

w kwocie 705,25 zł, zakupu usług pozostałych w kwocie 19 784,12 zł, opłat środowiskowych w kwocie 

22,83 zł. Gospodarka odpadami plan 355 658,85 zł, wykonano 355 652,17 zł, tj. 99,99%. W ramach działania 

zadania sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 41 676,82 zł, zakup materiałów 

energii i usług pozostałych w kwocie 311 655,20 zł, pozostałe wydatki związane z realizacją zadania w kwocie 

2 320,15 zł, w tym inwestycyjne dotyczące punktu PSZOK 676,82 zł. Zobowiązania niewymagalne w rozdziale 

zamknęły się kwotą 1 725,66 zł i dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze 

składkami za 2014 rok. Na rachunek niewygasających wydatków roku 2014 przekazano kwotę 25 596 zł na 

opłacenie faktury za grudzień, okres kończący zamówienie publiczne w temacie odbioru odpadów 

komunalnych. Planowane wydatki ze środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 35 244,86 zł wykonano 

w kwocie 27 206,57 zł tj. 77,19% planu. Nadmienić należy, że powyższe zadania zrealizowano w 100% 

potrzeb. Sfinansowanie pobytu zwierząt w schronisku sfinansowano w wysokości 100,00% planu. Oświetlenie 

uliczne, które wykonano w wysokości 28 691,16 zł tj. 77,88% planu, w tym ze środków Funduszy Sołeckich 

20 685,46 zł. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 3 426,17 zł i dotyczyły zakupu energii 

w kwocie 2 334,54 zł, usług remontowych 1 091,63 zł. Wydatki związane z edukacją ekologiczną zrealizowano 

66,73% planu. Zobowiązania niewymagalne zamknęły się kwotą 121,77 zł i dotyczyły zakupu usług. 

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 

Na realizację zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki 

w wysokości 421 228,35 zł, z czego wykonano 418 561,45 zł tj. 99,36% planu. Gminny Ośrodek Kultury 

w Książkach działający jako samorządowa osoba prawna z zaplanowanej dotacji w wysokości 287 974 zł 

otrzymał kwotę 287 974,00 zł tj. 100,00% planu. Świetlice wiejskie na plan 48 350,35 zł, wykorzystały 

46 233,73 zł, tj. 95,62% planu, w tym wydatki inwestycyjne 18 689,11 zł. Powyższe wydatki realizowano 

w kwocie 30 244,36 zł z Funduszy Sołeckich w tym 3 000,00 w wydatkach inwestycyjnych. Zobowiązania 

niewymagalne w rozdziale zamknęły się kwotą 1 074,50 zł i dotyczyły zakupu energii. 

Gminna Biblioteka Publiczna działająca jako samorządowa osoba prawna z planowanej dotacji w wysokości 

58 304 zł otrzymała kwotę 58 304,00 zł tj. 100,00% planu. 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z planowanych kwot uruchomiono 100,00% dotacji tj. kwotę 

10 000 zł. W pozostałej działalności Fundusz Sołecki środki planowane na realizację przedsięwzięć w kwocie 

16 600 zł wykonano 16 049,72 zł tj. 96,68% planu. W rozdziale tym nie wystąpiły żadne zobowiązania. 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 

Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości 

22 500 zł zrealizowano kwotę 22 000 zł tj.97,77% planu. 

W ramach dotacji planowanej dla Gminnego Klubu Sportowego „ZRYW” przekazano kwotę 22 000 zł tj. 

100,00% planu. Nie złożono wniosku o realizację zadania na 500 zł, planowanego ze środków Funduszu 

Sołeckiego. W dziale nie wystąpiły zobowiązania. 

3.  WYDATKI INWESTYCYJNE 
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W budżecie na 2014 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 5 735 335,03 zł. Wykonanie wyniosło 

kwotę 5 634 214,48 zł tj. 98,24% planu. Udział planowanych wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem 

wynosi 29,67%. 

Realizacja zadań inwestycyjnych za 2014 rok przedstawia się następująco: 

010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 225 976,22; wykonanie 225 976,22 tj. 00,00% 

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi-plan 209 526,22; wykonanie 209 526,22 tj. 100,00%. 

W roku 2014 przebiega kontynuacja 3 etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki”. Umowę z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu podpisano 

w dniu 27 lutego 2014 r. NR WS-I-W.052.2.67.163.2013 00006-6921-UM0200067/13 na realizacji operacji 

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Książki”. Wybudowano 20 kompletnych 

przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie projektem budowlanym dla każdej oczyszczalni. 

Wybudowano następujące rodzaje oczyszczalni: z osadnikiem gnilnym z drenażem rozsączającym (ciąg 

technologiczny składa się z następujących urządzeń: przykanalik, przepływowy osadnik gnilny o min. 

pojemności od 2500 l do 3000 l, studzienki rozdzielczej, przepompowni ścieków, drenaż rozsączający, 

studzienki zamykającej, wentylacji wysokiej połączonej z niską; szt.4, z osadnikiem gnilnym z drenażem 

rozsączającym (ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń: przykanalik, przepływowy osadnik 

gnilny o min. pojemności od 2500 l do 3000l, studzienki rozdzielczej, drenaż rozsączający, studzienki 

zamykającej, wentylacji wysokiej połączonej z niską; szt. 15, oczyszczalnia biologiczno-mechaniczna oparta 

o technologię hybrydową złoża biologicznego i osadu czynnego bioreaktor, osadnik gnilny i drenaż 

rozsączający /tunele filtracyjne /- szt.1 

Termin zakończenia inwestycji 23.06. 2014 r. Wniosek o płatność złożono w dniu 31.07.2014 r. Kwotę 

dofinansowania przekazano 30 grudnia 2014 r. 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych określona we wniosku to kwota 228.426,44 zł, zaś 

płatność 133.710 zł. W powyższym zadaniu nastąpił spływ płatności w 2014 roku, oraz dokonano spłaty 

pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 121.710 zł. Gmina całkowicie rozliczyła się 

z mieszkańcami z tytułu prowadzonej inwestycji. Do ewidencji pozabilansowej przyjęto nakłady inwestycyjne 

związane z realizacją zadania w kwocie 228.426,44 zł. Nakłady dodatkowe dotyczące rozliczeń odsetkowych 

od pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 775,28 zł przeksięgowano na konto 800 ponieważ nie 

stanowiły zwiększenia wartości środka trwałego. 

01095 Pozostała działalność –plan 16 450; wykonano 16 450,00 tj. 100,00% „Budowa stacji gazowej 

wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia relacji Dębowa Łąka –Książki-Jabłonowo Pomorskie 

wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie gminy Książki gminy Jabłonowo Pomorskie”. 

W powyższych nakładach finansowano opinię prawno podatkową w kwocie 8 450 zł, oraz opracowanie 

studium wykonalności po zmianach w kwocie 8 000 zł. 

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę zakresu ilości przyłączy gazowych dla etapu I 

i Etapu II. Zmiana wniosku spowodowana była negocjacjami podczas wyboru koncesjonariusza w 2013 r. 

Zmieniony wniosek przygotowywała firma zewnętrzna. Część planowanych środków pochodzi z powrotu 

niewygasających wydatków roku 2013 /6.150 zł/, które to zostaną wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy 

z koncesjonariuszem. Ogłoszono koncesję na etap I dotyczący gminy Dębowa Łąka i gminy Książki. Na 

moment sporządzenia części opisowej Gmina złożyła rezygnację z realizacji zadania w Urzędzie 

Marszałkowskim, spowodowaną brakiem pozytywnie zakończonych negocjacji. Nakłady związane 

z inwestycją w kwocie 208 879,06 zł zostały przeksięgowane na fundusz jednostki i nie stanowią zwiększenia 

wartości środka trwałego. 

600 Transport i łączność-plan 4 962 482,69; wykonano 4 928 698,92 tj. 99,32%. 

60016 Drogi publiczne gminne –plan 4 769 464,61; wykonano 4 735 680,84 tj. 99,29%. 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brudzawki plan 92 828,35 zł, 

wykonano 92 828,35 zł. Wykonano w miesiącu czerwcu br. wznowienie oraz rozgraniczenie granic drogi, 

wykonano mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 w wersji papierowej oraz cyfrowej. 

Wykonano w miesiącu sierpniu br. dokumentację - projekt budowlany. Droga w Brudzawkach od 0,000 do 

km 0,800 dojazdowa do gruntów rolnych. Nawierzchnia o szerokości 4 m i grubości 15 cm wykonana 

z kamienia z podtorza kolejowego odebrana protokołem odbioru z dnia 27.10.2015 r. Dotacja z FOGR do 

wysokości 40 000,00 zł z planowanych 52 828,35 zł /planowano 1 km drogi, środki przyznano na 0,8 km/. 

Zakończenie i rozliczenie wykonania zadania nastąpiło w terminie określonym umową. W dniu 31.10.2014 r. 

nastąpiło zwiększenie wartości środków trwałych z tytułu przyjęcia wartości z inwestycji na kwotę 

92 828,35 zł. 

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki –Osieczek -Dębowa łąka o długości 8,995km plan 

4 103 640,28 zł wykonano 4 103 640,28 zł. Zadanie realizowane wspólnie z gminą Dębowa Łąka i Powiatem 
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Wąbrzeskim. Gmina Dębowa Łąka poniesie 50% wartości zadania na swoim odcinku /280 224,64 zł, podobnie 

gmina Książki /1 701 595,50 zł. Powiat Wąbrzeski udzieli dotacji Gminie Książki w wysokości 70 000 zł. 

Reszta wydatków pochodzić będzie z dotacji Wojewody Kujawsko Pomorskiego w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2 051 820,14 zł. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie zatoka 

autobusowa, chodniki, lampy solarne, ustawione znaki pionowe i poziome, barierki sprężyste i ochronne. 

Nawierzchnia jezdni to czterokrotne powierzchniowe utrwalenie grysami kamiennymi i emulsją asfaltową 

kationową. Zadnie zrealizowane zostało do końca września 2014 r. W miesiącu październiku 2014 r. przyjęto 

na majątek gminy wartość 4 103 640,28 zł. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki-Osieczek-

Dębowa łąka o długości 8,995 km- roboty dodatkowe poza zadaniem zleconym plan 90.120,16 zł /w tym 

15 000 zł inspektor nadzoru/ wykonano 90 030,18 zł. 

W ramach dodatkowej umowy z wykonawcą zostało wykonane poszerzenie planowanej nawierzchni na 

odcinku 2,304 km o jeden metr szerokości, przebudowano przepust drogowy i wybudowano studzienkę 

odwadniającą teren /wartość 75.018,18 zł/. W miesiącu listopadzie 2014 r. dokonano zwiększenia z tytułu 

przyjęcia na majątek gminy nakładów od początku realizacji inwestycji w wysokości 120 109,38 zł. 

Opracowanie dokumentacji w zakresie dróg i ulic pod inwestycje 2015-2020 plan 70 880,88 zł wykonano 

37 188,00 zł. Wykonano mapy do celów projektowych wraz z ustaleniem stanu prawnego odcinków dróg 

gminnych w miejscowości Książki- Łopatki, oraz dokumentację – projekt budowlany, studium wykonalności. 

Na powyższe zadanie złożono wniosek do Wojewody Kujawsko Pomorskiego w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Powyższe wydatki pozostają w nakładach inwestycyjnych do czasu 

zakończenia zadania. 

Remont nawierzchni ul. Bankowa Książki plan 127 550,24 zł wykonano 127 550,24 zł. Na podstawie 

kosztorysu ofertowego zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o grubości do 9 cm. część drogi musi 

zostać poszerzona i zostanie tam wykonana podbudowa z tłucznia kamiennego. Chodniki istniejące przy drodze 

zostaną przebudowane we własnym zakresie przez pracowników Urzędu Gminy. Zadanie wykonane w 100%. 

W miesiącu grudniu dokonano zwiększenia środków trwałych na kwotę 127 550,24 zł. 

Przebudowa jezdni w ul. Osiedlowej w m. Książki plan 145 967,64 zł wykonanie 145 967,64 zł. Kwota 

trafiła na niewygasające wydatki 2014 r. W dniu 31 grudnia przedłożono fakturę na podstawie protokołu 

końcowego odbioru robót. W wyniku dokonanej inwestycji w grudniu nastąpiło przyjęcie na stan środków 

trwałych z inwestycji kwoty 151 951,64 zł. 

Przebudowa jezdni w ul. Osiedlowej w m. Książki – roboty dodatkowe plan 2 338 zł wykonano 2 337,29 zł. 

W miesiącu grudniu przyjęto zwiększenie środków trwałych na kwotę 2 337,29 zł. 

Wykonanie barierek ochronnych droga w Blizienku plan 7 386,80 zł wykonano 7 386,80 zł. W związku 

z przeprowadzoną kontrolą przez Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wąbrzeźnie na drodze gminnej 

nr 070441C w Blizienko zalecono wymianę barier ochronnych na przepuście drogowym. Zakupiono 40 mb. 

bariery drogowej wraz z łącznikami ukośnymi. Prace wykonano we własnym zakresie przy użyciu koparko – 

ładowarki JCB. W miesiącu listopadzie zwiększono stan środków trwałych z tytułu przyjęcia z inwestycji na 

kwotę 7 386,80 zł. Chodnik ul. Osiedlowa w m. Książki plan 128 752,26 zł, wykonanie 128 752,06 zł. 

W miesiącu grudniu przyjęto na stan środków trwałych wartość z inwestycji w wysokości 128 752,06 zł. 

60095 Pozostała działalność – plan 193 018,08; wykonano 193 018,08 tj. 100,00%. 

Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze ścieżką dla pieszych w miejscowości Zaskocz. 

Wniosek o dofinansowanie złożono LGD Wieczno w ramach LIDERA do Urzędu Marszałkowskiego 

w Toruniu. W ramach inwestycji zostanie wykonany chodnik po lewej stronie przy drodze powiatowej oraz 

plac rekreacyjno-wypoczynkowy do parku wraz z ławeczkami i stolikami oraz miejscem do palenia ogniska. 

W miesiącu grudniu dokonano przyjęcia środka trwałego z inwestycji na kwotę 203 108,08 zł. 

630 Turystyka – plan 18 034,27; wykonano 18 034,27 tj. 100,00% 

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki-plan 18 034,27; wykonano 18 034,27 tj.100,00%. 

Zakup sprzęt turystycznego - kajaków. W ramach inwestycji zakupiono 12 kajaków (dwuosobowych) wraz 

z kamizelkami asekuracyjnymi i wiosłami. Sprzęt będzie przechowywany ze względu na miejsce w OSP 

Osieczek. Wypożyczany będzie nieodpłatnie mieszkańcom gminy. W miesiącu grudniu dokonano zwiększenia 

wartości środka trwałego na kwotę przyjętą z realizacji zakupu inwestycyjnego w wysokości 18 034,27 zł. 

700 Gospodarka mieszkaniowa- plan 10 572; wykonano 10 571,78 tj. 100,00%. 

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami- plan 10 572; wykonano 10 571,78 tj. 100,00%. 

Zakup spawarki plan 3 555 zł wykonano 3 554,78 zł, oraz samochodu osobowo-dostawczego plan 7 017 zł 

wykonano 7 017 zł. Powyższe zakupy przyjęto na stan majątku gminy w wartości nakładów 10 571,78 zł. 

710 Działalność usługowa- plan 97 163; wykonano 45,397,36 tj. 46,72%. 

71004 Plan zagospodarowania przestrzennego- plan 91 600; wykonano 39 834,66 tj. 43,48%. 
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Realizacja zadania obejmowania sfinansowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkowo Uchwałą Rady Gminy w Książkach 

przystąpiono do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Książki 

oraz do sporządzenia 13 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Książki. 

Studium po wyłożeniu do publicznego wglądu zostało ponownie przesłane go uzgodnień z niektórymi 

organami opiniującymi. Planowany wstępnie termin uchwalenia na listopad br. Miejscowe plany w obecnym 

momencie znajdują się na etapie uzgadniania przez komisję urbanistyczną z Rogóźna, którą wypożyczyliśmy 

do celów planistycznych dzięki uprzejmości Pana Wójta tamtej gminy. Zadanie w trakcie realizacji. 

71035 Cmentarze-plan 5 563; wykonano 5 562,70 tj. 99,99%. 

Cmentarz komunalny plan 5 563 zł wykonano 5 562,70 zł. Finansowano projekt zamienny oraz jego 

uzgodnienia oraz materiały do przyłącza wodociągowego. Dalsze nakłady inwestycyjne przechodzą do 

wykonania 2015 r. 

750 Administracja publiczna - plan 104 098; wykonano 88 529,40 tj. 85,04%. 

75020 Starostwa powiatowe - plan 72 000; wykonano 72 000,00 tj. 100,00%. 

Pomoc finansowa dla jst na zakup inwestycyjny dotyczący zakupu namiotu dla PSP Wąbrzeźno 

wykorzystywanego do akcji ratowniczych oraz dofinansowania dokumentacji dotyczącej drogi Wąbrzeźno-

Książki przez Łopatki. 

75023 Urzędy gmin- plan 32 098; wykonano 16 529,40 tj. 51,50%. 

Na dzień sporządzenia części opisowej zadanie oczekujące na realizację w zakresie planowanych zakupów 

inwestycyjnych, w ramach programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski – e. urząd. Do dnia 

30.06.2014 r. została dostarczona do Urzędu Gminy stacja graficzna HP z monitorem HP do obsługi Systemu 

Informacji Przestrzennej „ERGO”. Na którą została wystawiona nota księgowa w kwocie 1622 zł, którą 

opłacono z niewygasających wydatków 2013 roku. Pozostała kwota tj. 10 809,40 zł dotyczyła zapłaty dla 

Urzędu Marszałkowskiego, która została uruchomiona po przetargu na e-Administrację pn. Dostawa 

i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą licencji na oprogramowanie, 

szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego” w ramach projektu „Infostrada Kujaw 

i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- plan 163 371; wykonano 163 370,40 tj. 

100,00%. 

75412 Ochotnicze straże pożarne-plan 163 371; wykonano 163 370,40 tj. 100,00%. 

Wykonanie nadwozia pożarniczego samochodu STAR 244 GBA 2,5/16 OSP Blizienko plan 69 660 zł 

wykonano 69 660,00 zł. W kwietniu - 23.04.2014 - został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie nadwozia, 

wygrała firma Zakład Wielobranżowy „BONEX” Mirosława Nowowiejskiego z Kamienicy Polskiej 

k/Częstochowy. Zamówienie zostało wykonane zgodnie z SIWZ. Odebrano samochód protokólarnie 

w dniu21.06.2014 r. (gwarancja 36 miesięcy ). Środki własne w tym pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu 

w wysokości 55.728,00 zł. Spłata w okresie 30.06.2015 – 30.06.2021 r.. Koszt zadania 69.660,00 zł. Samochód 

jest przystosowany do prowadzenia działań ratowniczo-chemiczno-ekologicznych. Powyższe nakłady zostały 

przyjęte na stan majątku trwałego gminy. Wykonanie nadwozia pożarniczego samochodu STAR 244 GBA 

2,5/16 OSP Blizenko – roboty dodatkowe plan 4 320 wykonano 4 320,00 zł. Powyższe nakłady zostały przyjęte 

na zwiększenie majątku Gminy. Wykonanie nadwozia pożarniczego JELCZ 004 GCBA 6/32 OSP Książki plan 

79 791 zł wykonano 79 790,40 zł. W lipcu – 17.07.2014 – został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie 

nadwozia, wykonawca Zakład Wielobranżowy „BONEX” Mirosława Nowowiejskiego z Kamienicy Polskiej 

k/Częstochowy. Samochód zaprowadzono do naprawy w dniu 25.07.2014 r.. Termin wykonania zabudowy 

nadwozia do 31.08.2014 r. Odbiór w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odbioru. Środki własne w tym pożyczka 

z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 63.832,32 zł. Koszt zadania po przetargu 79.790,40 zł, powyższe 

zadanie wykonano w 100%.. Samochód jest przystosowany do prowadzenia działań ratowniczo-chemiczno-

ekologicznych. Powyższe nakłady zostały przyjęte na zwiększenie majątku Gminy. Wymiana stacji DSP 52 

oraz terminala DTG 52 w OSP Książki plan 5 600 zł wykonano 5.600 zł. Powyższe nakłady zostały przyjęte na 

zwiększenie stanu majątku Gminy. W związku z wyładowaniem atmosferycznym w dniu 26.05.2014 r. 

nastąpiło całkowite zniszczenie urządzeń stacji DSP 52 wraz z terminalem DTG 52. Ze względu na zagrożenie 

bezpieczeństwa spowodowane brakiem selektywnego wywoływania członków OSP Ksiązki do akcji, podjęto 

decyzję o natychmiastowym zakupie i montażu nowego urządzenia tego typu – koszt 5.600,00 zł. Powstałą 

szkodę majątkową zgłoszono do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Biuro Regionalne w Toruniu. 

Nr szkody 27/14/72/60. Dostarczono wymagane dokumenty ubezpieczycielowi. W dniu 17.07.2014 r. 

otrzymano pismo z TUW w Toruniu informujące, że nie została uznana odpowiedzialność Towarzystwa za 

szkodę. Od decyzji wniesiono odwołanie do Zarządu Towarzystwa. Na dzień sporządzenia części opisowej 

odszkodowanie przekazano w 100% na rachunek Gminy. Dofinansowanie zakupu zestawu dla ratownictwa 
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wodnego – dotacja OSP Książki plan 4.000 zł wykonano 4 000,00 zł. Dofinansowaliśmy jednostkę OSP 

Książki kwotą 4.000,00 zł z przeznaczeniem zakupu deski lodowej z wyposażeniem, która będzie wchodziła 

w skład zestawu do ratownictwa wodnego. Jednostka otrzymała również dotację 4.000,00 zł z MSW. Powyższe 

zadanie rozliczono całkowicie w terminie określonym w umowie. 

851 Ochrona zdrowia – plan 10 000; wykonano 10 000,00 tj. 100,00%. 

SG ZOZ –plan 10 000; wykonano 10 000,00 tj. 100,00%. 

Dofinansowanie zakupu fotela stomatologicznego w SG ZOZ w Książkach. Dotację rozliczono na 

podstawie dokumentacji finansowej z dokonanego zakupu. 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 117 423; wykonano 117 422,30 tj. 100,00%. 

85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych- plan 117 423; wykonano 117 422,30 tj. 

100,00%. 

Przetarg rozstrzygnięto w dniu 17.04.2014 r. zakupiono samochód Opel Vivaro, silnik diesel, 4 cylindrowy 

o poj. 1995 cm3 i mocy 15 KM, zużycie paliwa 7,8 l /100 km. Kwota zakupu 113.506,80 zł. Samochód będzie 

przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Celem zakupu 

samochodu jest zminimalizowanie różnic transportowych, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 

terenu gminy Książki. Pomoc niepełnosprawnym w przemieszczaniu się do szkół, gabinetów rehabilitacji oraz 

lekarzy specjalistów. Gmina Książki nie posiadała żadnego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. 

Korzystać z niego będą między innymi osoby niepełnosprawne dowożone do Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Dębowej Łące. Na zakup samochodu otrzymaliśmy dofinansowanie z PERON 

w wysokości 80.000,00 zł. Powyższe nakłady zostały przyjęte na zwiększenie majątku Gminy. 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7 524,85; wykonano 7 524,72 tj. 100,00%. 

90001 Gospodarka ściekowa- plan 6 848; wykonano 6 847,90 tj. 100,00%. 

Zakup pompy na przepompownię Zaskocz. 

90002 Gospodarka odpadami – plan 676,85; wykonano 676,82 tj. 100,00%. 

Dalsze nakłady pod budowę placu pod punkt selektywnej zbiórki odpadów zakupiono 3 sztuki lam 

oświetleniowych. Powyższe nakłady zostały przyjęte na zwiększenie majątku Gminy. 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 18 680; wykonano 18 679,11 tj. 99,99%. 

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby-plan 18 680; wykonano 18 679,11 tj. 99,99%. 

Budowa placu zabaw w miejscowości Blizienko 3 284,10 zł wykonano w 100,00%. Uzupełniono plac 

zabaw o dodatkową zabawkę o nazwie Placek nr kat 122 wraz z dowozem i montażem. Koszt inwestycji 

3.284,10 zł, tj. 100% planu. Zadanie zrealizowane. 

Wymiana okien w świetlicy wiejskiej Szczuplinki plan 4.000 zł wykonano 3.950 zł tj. 98,75%. 

Wykonanie wymiany stolarki okiennej wraz z obróbką w budynku Świetlicy Wiejskiej w Szczuplinkach. 

Wykonawca: PPHU „AMEX -BĄCZEK” K. Bączek Spółka Jawna reprezentowana przez Mirosława 

Bączek, Falknowo 13. Wartość przedmiotu zamówienia ustalono ryczałtowo na kwotę brutto 3 950,00 zł 

Opis przedmiotu zamówienia: Wymiana 4 szt. okien w Świetlicy Wiejskiej w Szczuplinkach. 

Gabaryty i kształt okien zgodny z rysunkami zawartymi w załączniku do oferty. – stanowiącym zał. nr 1 

niniejszej umowy. Montaż okien. Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety PVC w kolorze białym. 

Informacje techniczne: Profil PVC – DECCO70: pięciokomorowy, kolor okien zgodny z zestawieniem 

stanowiącym załącznik do oferty, grubość ościeżnicy 70, grubość skrzydła 70 mm, stal systemowa w skrzydle 

w profilu zamkniętym; Szyba- szkło zespolone jednokomorowe 4/16/4Tm o współczynniku przenikania ciepła 

U=1.1 W/m2K; Okucie – producent: Siegenia-Aubi, typ: Favorit, skrzydła uchylne zaopatrzone w ogranicznik, 

w skrzydłach uchylno-rozwiernych mikrowentylacja. Parapety wewnętrzne PVC w kolorze białym. Gabaryt: 

1130 x 1880 – szt. 3. Listwa: Okrągła CZARNA, Szpros: SZPROS BIAŁY 18 MM, U = 1.6, Uszczelka: 

CZARNA, Rama: 7110 Okienna (64), Skrzydło: 7121 Ok (78) półlico, Okucie: RU+Mikro,U splat, Klamka: 

Klamka ALU zwykła, Kolor klamki: BIAŁY, Kolor osłonek: BIAŁE, Gabaryt: 1110 x 1730 – szt.1, System: 

DECCO 71 półlico, Kolor:. BIAŁY,BIAŁY podstawowy, Szkło: 4/16/4 U=1, 1 EN673, Listwa: Okrągła 

CZARNA, Szpros: SZPROS BIAŁY 18 MM 

U = 1.6, Uszczelka: CZARNA, Rama: 7110 Okienna (64), Skrzydło: 7121 Ok (78) półlico, Okucie: 

RU+Mikro,U splat, Klamka: Klamka ALU zwykła, Kolor klamki: BIAŁY, Kolor osłonek: BIAŁE 

Utwardzenie placu przed świetlicą wiejską w Blizienku plan 11 455,90 zł wykonano 11 445,01 zł. 

W czerwcu br. przed świetlicą wiejską w Blizienko położono 131 m2 kostki brukowej (6 cm) szarej oraz 

wykonano odwodnienie placu korytkami ściekowymi na długości 24 mb. W zakresie powyższych nakładów 

dokonano zwiększenia wartości majątku z tytułu środków trwałych na kwotę 18 679,11 zł. 

4. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

010 Rolnictwo i łowiectwo 

01095 Pozostała działalność 
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W ramach przekazanej dotacji w wysokości 485 363,97 zł, wypłacono dopłaty do akcyzy dla rolników 

z terenu gminy w kwocie 475 847,03 zł, na obsługę zadania zrealizowano wydatki w wysokości 9 516,94 zł. 

Zadanie zrealizowano w 100,00%. Na wypłatę w/w świadczeń złożono 526 wniosków, na które wydano 

pozytywne decyzje. 

750 Administracja publiczna 

75011 Urzędy Wojewódzkie 

Z przekazanej dotacji w wysokości 66 800 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących 

zadnia administracji rządowej wydatkowano kwotę 57 395,00 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 

9 405,00 zł. Środki z przekazanej dotacji wykorzystano w 100,00%. 

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

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 

W ramach przekazanej dotacji w wysokości 721 zł realizowano wydatki związane z aktualizacją 

i utrzymaniem rejestru wyborców. Środki z przekazanej dotacji wykorzystano w 100,00%. 

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. 

W ramach przekazanej dotacji w wysokości 24 496 zł zrealizowano wydatki związane z wyborami do 

organów gminy. Środki z przekazanej dotacji wykorzystano w 100,00%. 

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego. 

W ramach przekazanej dotacji w wysokości 12 004 zł zrealizowano wydatki związane z wyborami do 

Parlamentu Europejskiego. Środki z przekazanej dotacji wykorzystano w 100,00%. 

801 Oświata i wychowanie 

80101 Szkoły podstawowe 

W ramach otrzymanej dotacji w wysokości 4 158,80 zł, finansowano zakup materiałów edukacyjnych 

i ćwiczeniowych w kwocie 4 115 zł, oraz ich koszty obsługi w wysokości 43,80 zł. Dotację wykorzystano 

w 100%. 

852 Pomoc społeczna 

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Dotację na realizację zadania otrzymano w wysokości 1 531 101,93 zł. Na świadczenia rodzinne i zaliczki 

alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia społeczne od niektórych świadczeń wydatkowano kwotę 

1 486 506,73 zł, a na obsługę tych świadczeń 44 595,20 zł. Łącznie wykorzystano 100,00% przekazanej 

dotacji. 

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji 

społecznej 

Dotację na realizację zadania otrzymano w wysokości 5 352,00 zł. Z przekazanej dotacji finansowano 

ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań 

zleconych. Dotację wykorzystano w 100,00%. 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 517,52 zł, realizowano wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 

3 448,55 zł, oraz koszty obsługi zadania w kwocie 68,97 zł. Dotację wykorzystano w 100,00%. 

85219 Ośrodki pomocy społecznej 

Z otrzymanej dotacji w wysokości 3 654 zł, realizowano wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych 

sprawujących opiekę nad osobami ubezwłasnowolnionymi w kwocie 3.600,00 zł 

i obsługę zadania w paragrafie 4300 w kwocie 54 zł (1,5% wydatków). 

85295 Pozostała działalność 

Dotację w wysokości 42.766,41 w całości wykorzystano na wypłatę jednorazowych dodatków do świadczeń 

rodzinnych w wysokości 41 200,00 zł i ich obsługę w kwocie 1.236 zł oraz koszt wydawanych kart dla rodzin 

wielodzietnych w wysokości 330,41 zł 

5.  PRZYCHODY I ROZCHODY ORAZ WYNIK FINANSOWY 

W wyniku zrealizowanych dochodów i wydatków w wielkościach przedstawionych w niniejszej informacji 

na koniec bieżącego roku budżet gminy zamyka się niedoborem w wysokości 1 073 685,64 zł mimo 

planowanego deficytu 1 147 147,21 zł. Z planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi w wysokości 1 323 552,56 zł, wykonano 1 295 904 zł, tj. 97,91% planu. Nadwyżka powyższa 

w pełni zabezpieczyła spłaty starych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 560 397 zł 

i pozwoliła na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 735 507 zł. Gmina w 2014 roku realizowała 

przychody z tytułu zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 1 918 818,84 zł, w tym na 
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wyprzedzające finansowanie 247 147,54 zł. Z tytułu wyprzedzającego finansowania do spłaty w 2015 roku 

pozostała kwota 125 437,54 zł. Ze sprawozdania o nadwyżce i deficycie (Rb – NDS ) wynika, że planowane 

spłaty zobowiązań (kredyty i pożyczki bez środków unijnych) wynoszą 560 397 zł. W 2014 roku spłacono raty 

kredytów i pożyczek (zgodnie z harmonogramem spłat) w wysokości 560.397 zł tj.100,00% planu. Ze środków 

zaciąganych pożyczek na wyprzedzające finansowanie spłacono 538 264,57 zł, w tym dotyczących 2013 r. 

416 554,57 zł /z dochodów inwestycyjnych/ i dotyczących 2014 roku 121 710 zł. 

Po stronie przychodów zrealizowano spłatę pożyczki udzielonej dla OSP Osieczek na wyprzedzające 

finansowanie projektu w wysokości 6.000 zł oraz GOK Książki w wysokości 22 004 zł. Grupa LGD 

WIECZNO spłaciła pożyczkę udzieloną w 2014 r. uwzględnioną po stronie rozchodów w wysokości 18 000 zł. 

Na koniec 2014 roku po stronie przychodów w wysokości 308 499,94 zł planowanych z wolnych środków 

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych wykonano 308 499,94 zł tj. 100,00% 

planu. Środki powyższe przeznaczono na inwestycje. Po stronie rozchodów budżetu dokonano udzielenia 

pożyczki dla GOK na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w wysokości 9 514 zł. 

Reasumując Gmina Książki w 2014 roku w zakresie zadań inwestycyjnych posiadała potrzeby w zakresie 

finansowania ze środków własnych w kwocie 2 660 706,67 zł na które zaciągnęła zobowiązania z tytułu 

kredytów i pożyczek w kwocie 1 671 671,30 zł. Różnica 989 035,37 zł 

Pokrycie wydatków inwestycyjnych nastąpiło z nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi 

735 507 zł, z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 

253 528,37 zł. 

6.  NADWYŻKA/DEFICYT ZA 2014 ROK 

Gmina Książki rok budżetowy 2014 zamyka niedoborem budżetowym w wysokości 1 073.685,64 zł. 

wynikającym z faktu, że dochody budżetowe wykonano w kwocie 17 916 121,93 zł, a wydatki budżetowe 

w kwocie 18 989.807,57 zł. Z powyższego niedoboru sfinansowano różnicę pomiędzy przychodami 

i rozchodami w kwocie 1 073 685,64 zł. W związku z powyższym Gmina Książki posiada na rok 2014 wolne 

środki pozostające z rozliczeń kredytów na rynku krajowym w kwocie 73 461,57 zł. Z planowanych spłat 

pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków europejskich z 2013 roku, 

do spłaty w 2014 roku uruchomiono kwoty spłat pożyczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 

416 554,57 zł. W związku z nie rozliczeniem się, w zakresie płatności, do końca roku 2014 zadania 

inwestycyjnego „Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze ścieżką dla pieszych 

w miejscowości Zaskocz Gmina Książki” pozostała do spłaty kwota 125 437,54 zł. Z powyższym zaplanowano 

spływ środków unijnych i rozchody związane z tym zadaniem w 2015 roku. 

7.  WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI 

IPORĘCZEŃ NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU. 

Według ksiąg rachunkowych i sprawozdania Rb – Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za okres 

od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wynika, że kwota zobowiązań wynosi 5 247 823,43 zł. W tym 

z tytułu pożyczek na wyprzedzające finansowanie inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii 

Europejskiej 125 437,54,00 zł, w WFOŚ i GW w Toruniu 1 354 855,91 zł, kredytów długoterminowych 

2 767 529,98 zł i pożyczki w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 1 000 000,00 zł. Na koniec 

2013 roku Gmina posiadała zadłużenie w wysokości 4.427.666,16 zł. W 2014 roku dokonano spłat kredytów 

i pożyczek długoterminowych w wysokości 560 397 zł, oraz na wyprzedzające finansowanie w kwocie 

538 264,57 zł. Łącznie spłaty zamknęły się kwotą 1 098 661,57 zł. W planowanym deficycie budżetowym 

zaciągnięto kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 1 671 671 30 zł oraz na wyprzedzające finansowanie 

inwestycji z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 247 147,54 zł. Łącznie 

zaciągnięto 1 918 818,84 zł. W związku z powyższym. stan zobowiązań długoterminowych na koniec 

2014 roku wynosi 5 122 385,89 zł i z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 125 437,54 zł. Łączna 

kwota zobowiązań to 5 247 823,43 zł. i w stosunku do dochodów planowanych w 2014 roku wynosi 29,29%. 

Gmina Książki nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji. 

8.  WYKAZ NALEŻNOŚCI DZIEŃ 31.12.2014 r. 

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 299 304,38 zł. Na koniec 2013 r. wynosił 

364 681,79 zł, zmniejszono saldo zaległości o 17,93%. 

Zaległości z tytułu odpłatności za przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne - 0,00 zł. Należności na koniec 

2013 r. 1 012,16 zł. zmniejszono saldo zaległości o 100,00%. 

Zaległości za odprowadzone ścieki - 28 758,56 zł. Należność na koniec 2013 r. 47 414,39 zł. zmniejszono 

saldo zaległości o 39,35%. 

Zaległości z tytułu dostawy wody - 32 408,43 zł. Należności na koniec 2013 r. 45 843,38 zł. zmniejszono 

saldo zaległości o 29,31%. 
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Zaległości za zarząd i użytkowanie wieczyste - 10 878,13 zł. Należności na koniec 2013 r. 10 933,92 zł. 

zmniejszono zaległość o 0,51%. 

Zaległości z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 17 251,77 zł. Należności na koniec 2013 r. 

17 042,48 zł. zwiększono saldo zaległości o 1,23%. 

Zaległości z tytułu wykupu gruntów i mieszkań - 158,58 zł. Należność na koniec 2013 r. 5 019,84 zł 

zmniejszono saldo zaległości o 96,84%. 

Zaległości z tytułu co - 13,13 zł. Należność na 31.12.2013 r. 678,60 zł. zmniejszono saldo zaległości 

o 98,07%. 

Należności z tytułu czynszu mieszkaniowego - 546,44 zł. Zaległości na koniec 31.12.2013 r. 2 584,89 zł, 

zmniejszono saldo zaległości o 78,86%. 

Należności z różnych dochodów - 945,30 zł. Zaległości od początku powstania salda /przypisana zapłata za 

umiejscowienia psa w schronisku/ 

Zaległości z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej - 672,00 zł. Dochody przekazywane 

przez Urzędy Skarbowe./zaległość na koniec 2013 r. 660 zł/ 

Zaległości w podatku od nieruchomości osób prawnych- 19 918,82 zł. Należność na koniec 2013 r. 

16 388,92 zł, zwiększono saldo zaległości o 21,53%. 

Zaległości w podatku rolnym osób prawnych - 0,00 zł. Należność na koniec 2013 r. 194,00 zł, zmniejszono 

zaległość o 100,00%. 

Zaległość w podatku leśnym osób prawnych- 0,00 zł. Należność na koniec 2013 r. 1,00 zł, zmniejszono 

zaległość o 100,00%. 

Zaległość w podatku od środków transportowych osób prawnych- 534,58 zł. Należność w 2013 r. nie 

występowała. 

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych- 101 200,91 zł. Należności na koniec 2013 r. 

100 147,18 zł. zwiększono zaległość o 1,05%. 

Zaległości w podatku rolnym osób fizycznych-44.610,94 zł. Należności na koniec 2013 r. 78 591,10 zł. 

zmniejszono zaległości o 43,24%. 

Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych - 36,00 zł. Należności na koniec 2013 r. 76,00 zł. 

zmniejszono saldo zaległości o 52,63% 

Zaległość w podatku od środków transportowych osób fizycznych -12 538,68 zł Należność na koniec 

2013 r. 16 372,89 zł. zmniejszono zaległości o 23,42%. 

Zaległości z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin -6 912,00 zł. Kwota zaległości pozostająca 

na poziomie 31.12.2009 r. 

Zaległość z tytułu opłaty za odpady komunalne - 15 740,85 zł. Należność na koniec 2013 r. 5 769,60 zł, 

zwiększono zaległość o 172,82%. 

Zaległości z tytułu opłaty za przedszkole- 1 836,56 zł Należność na koniec 2013 r. 2 477,22 zł. zmniejszono 

saldo zaległości o 25,86%. 

Zaległości z tytułu odpłatności za wyżywienie - 4 331,70 zł. Należność na koniec 2013 r. 4 948,64 zł. 

zmniejszono saldo zaległości o 12,47%. 

Zaległości z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze - 0,00 zł. Należność na koniec 2013 r. 121,90 zł. 

zmniejszono saldo zaległości o 100,00%. 

Sprawozdanie z należności w okresie sprawozdawczym zawiera dane o stanie środków na rachunkach 

bieżących budżetu 544.098,86 zł, oraz o pozostałych należnościach 571.924,94 zł. Do najbardziej znaczącej 

pozycji w należnościach pozostałych należy zaliczyć zwroty od dłużników alimentacyjnych w kwocie 

317.006,62 zł. Z tytułu udzielonej pożyczki dla GOK należności wyniosły 9 514 zł. 

W trakcie 2014 r. w zakresie ściągalności podatków wysłano 794 upomnień, wystawiono 173 tytuły 

egzekucyjne oraz 4 tytuły egzekucyjne i 3 wezwania do zapłaty w zakresie podatku od środków 

transportowych. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami wystosowano 719 upomnień. 

Należności cywilno-prawne objęte zakresem wezwań do zapłaty, wysłano w zakresie wody 264 wezwania, 

w zakresie ścieków 70 wezwań, w pozostałych należnościach 32 wezwania. Dodatkowo w zakresie wody 

wysłano 52 wezwania przesądowe oraz 24 zawiadomienia o zamiarze odcięcia wody. W wyniku powyższych 

czynności 12 właścicieli spłaciło zaległość w całości, 12 właścicieli spłaca zaległość w ramach zawartej ugody. 

W trakcie 2014 roku funkcjonowały 2 nakazy sądowe zapłaty. W zakresie zaległości za czynsz mieszkaniowy 

zawarto jedną ugodę oraz dokonano eksmisji jednego najemcy. Dokonano wpisu na hipotekę należności 

z tytułu opłaty eksploatacyjnej /zaległość od 2009 r./ 

9.  WYKONANIE PODSTAWOWYCH DOCHODÓW PODATKOWYCH ZA 2014 ROK. 

Podstawowe dochody podatkowe to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 11 435,59 zł/ i od 

osób fizycznych /1 172 047 zł/, podatek rolny /1 018 202,75 zł/, podatek od nieruchomości /910 856,41 zł/, 
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podatek leśny /728 zł/, podatek od środków transportowych /81 550,61 zł/, podatek od osób fizycznych 

opłacany w formie karty podatkowej /1 438 zł/, podatek od czynności cywilnoprawnych /50 291 zł/, wpływy 

z opłaty skarbowej /12 784,37 zł/. W 2014 roku wykonano ogółem 3 259 333,73 zł podstawowych dochodów 

podatkowych które stanowiły 18,19% dochodów ogółem. Skutki obniżenia górnych stawek podatków 

wynikające z podjętych uchwał Organu Stanowiącego Gminy dotyczyły podatku rolnego – 259 914,00 zł, 

podatku od nieruchomości – 244 780,00 zł i podatku od środków transportowych 71 810,00 zł. Łączna kwota to 

576 504,00 zł. W 2014 r. w zakresie dochodów podatkowych Wójt Gminy umorzył w podatku od 

nieruchomości od osób fizycznych kwotę 965,00 zł i w podatku rolnym od osób fizycznych 1 626,00 zł. 

Decyzją organu podatkowego rozłożono na raty spłaty w podatku od nieruchomości w wysokości 4 771,00 zł 

i w podatku rolnym 2 658 zł. 

10.  ROCZNE SPRAWOZDANIE O STANIE ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH 

Sprawozdanie dotyczy środków pieniężnych będących na rachunkach budżetu gminy w dniu 31 grudnia 

2014 roku. Ich wysokość to 554 098,86 zł. W środkach tych gmina posiada nie wygasające wydatki 

w wysokości 175 667,00 zł. /wchodzące w skład niezrealizowanych wydatków 2014 roku/, przekazaną 

subwencję oświatową na styczeń 2015 r. w wysokości 287 563 zł, oraz środki do zwrotu z tytułu 

niewykorzystanych dotacji 2014 roku w wysokości 7 407,29 zł. 

11.  INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA 2014 ROK 

Gmina Książki wykonuje bezpośrednio prawa własności w stosunku do: obiektów i pojazdów szkolnych, 

obiektów i pojazdów OSP, świetlic wiejskich, obiektów związanych z dostawą wody i ścieków, lokali 

mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność gminy, gruntów stanowiących własność gminy, obiektu 

Urzędu Gminy, budynku przekazanego w użyczenie GOK, budynku przekazanego w użyczenie Bibliotece, 

budynku przekazanego w użyczenie SG ZOZ. 

Stan powyższy wynika z faktu, że w stosunku do obiektów szkolnych, OSP, świetlic wiejskich, nie 

podejmowano stosownych uchwał, co do zakresu ich przekazania, a decyzje przekazania w użyczenie nie 

zmieniają zasad ewidencji środków trwałych. Gmina Książki nie posiada przedsiębiorstwa komunalnego, 

dlatego majątek w zakresie objętym usługami komunalnymi również nigdy nie podlegał przekazaniu. 

Gmina Książki posiada ograniczone prawa własności z tytułu nieruchomości będących w wieczystym 

użytkowaniu, oczyszczalni przydomowych, które po okresie 7 lat / I etap 539.570,74 zł w 2017 roku, II etap 

704.470,23 zł w 2020 roku/ podlegać będą przekazaniu na własność osób fizycznych /warunek wynikający 

z umowy współfinansowania ze środków europejskich/. Wartość budynków samorządowych osób prawnych 

oraz oczyszczalnie przydomowe znajdują się w ewidencji pozabilansowej środków trwałych. Lokale użytkowe 

w ilości 8 sztuk o powierzchni 281,85 m², oraz grunty o powierzchni 66,92 ha objęto umowami najmu 

i dzierżawy w ilości 87 sztuk, oraz 10 sztuk użytkowników działek nauczycielskich. Z tytułu tych umów 

osiągnięto w 2014 roku dochód w wysokości 155.802,36 zł. Wykonując prawa z tytułu użytkowania 

wieczystego na rachunek budżetu w 2013 roku wpłynęły dochody z opłat rocznych w wysokości 16.458,20 zł. 

Dalsza część osób fizycznych skorzystała z prawa przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo 

własności i z tego tytułu dochody gminy w 2014 roku zamknęły się kwotą 819,00 zł. W zakresie ewidencji 

środków trwałych w trakcie 2014 roku występowały następujące zdarzenia: 

Zwiększenia i zmniejszenia w zakresie zdarzeń obrazuje /ewidencja środków trwałych/: 

-  tabela nr 1 – grunty – zmniejszenia, zwiększenia; 

-  tabela nr 2 – środki trwałe - przyjęcia; 

-  tabela nr 3 – wyposażenie - przyjęcia; 

-  tabela nr 4 – środki trwałe – zbycie; 

-  tabela nr 5 – wyposażenie – zbycie; 

-  tabela nr 6 – wartości niematerialne i prawne – zbycie. 

Zwiększenia i zmniejszenia wartości środków trwałych: 

-  łącznie wszystkich rodzajów obrazuje tabela nr 8; 

-  środków trwałych obrazuje tabela nr 8; 

-  środków trwałych w użytkowaniu /powyżej 500 zł/ tabela nr 9; 

-  wartości niematerialnych i prawnych /oprogramowanie/tabela nr 1/. 
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Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a2 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a3 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a4 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a5 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a6 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a7 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a8 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a9 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a10 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a11 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a12 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr a13 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 117 – Poz. 1634



Załącznik Nr 1a14 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a15 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a16 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a17 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a18 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 1a19 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2014-2022 nie ze względu na przedsięwzięcia lecz ze 

względu na czasookres zaciągniętych zobowiązań. Poziom zadłużenia gminy na koniec 2014 roku według 

tytułów dłużnych wyniósł 5 247 823,43 zł i stanowił 29,29% dochodów wykonanych. Na powyższe 

zobowiązania złożyły się kredyty i pożyczki, nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw 

towarów i usług oraz poręczeń i gwarancji. Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych 

w przepisach art.169 i 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. obowiązujących 

w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – przepisy wprowadzające ustawę o finansach 

publicznych. Obciążenie budżetu dokonanymi i planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami 

po wyłączeniach w 2014 r. wyniósł 3,87% wykonanych dochodów, a w 2015 roku wyniesie 5,56% 

prognozowanych dochodów. Wielkości planowanego zadłużenia Gminy jak i spłaty zadłużenia mieszczą się 

w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust. 1 i 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 

o finansach publicznych. Natomiast indywidualny wskaźnik ustalony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych obowiązujący od 2014 roku przedstawia się następująco: 

 

Lata objęte zadłużeniem Prognozowany wskaźnik spłat 
Dopuszczalny wskaźnik spłat po 

wyłączeniach 

1 2 3 

2014 3,87 4,21 

2015 5,36 5,77 

2016 7,43 7,57 

2017 7,40 12,12 

2018 5,96 15,76 

2019 5,65 18,45 

2020 4,20 17,64 

2021 2,06 17,05 

2022 0,89 16,71 

 

I kształtuje się w poziomie dopuszczalnego wskaźnika. Z planowanych przedsięwzięć na 2014 rok nastąpiła 

realizacja: Wydatków bieżących: dalszej części programu z kapitału ludzkiego dotyczącego aktywizacji 

ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym – program realizowany przez GOPS o przewidzianych 

nakładach 2014 roku 175 112,13 zł. W 2014 roku wykonano 150 157,36 zł, indywidualizacja procesu 

nauczania i wychowania uczniów klas I-III – program realizowany przez Urząd Gminy plan 27.701,10 zł. 

W I półroczu wykonano 27.493 zł. odsetki i prowizje od rachunków pożyczek na wyprzedzające finansowanie 

plan 6 997 zł, wykonano 6 949,20 zł. 

Wydatków inwestycyjnych: „Budowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia, sieci gazowej średniego ciśnienia 

relacji Dębowa Łąka-Książki-Jabłonowo Pomorskie wraz z siecią rozdzielczą średniego ciśnienia na terenie 

gminy Książki gminy Jabłonowo Pomorskie”. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o zmianę 

zakresu ilości przyłączy gazowych dla etapu I i Etapu II. Zmiana wniosku spowodowana była negocjacjami 

podczas wyboru koncesjonariusza w 2013 r. Zmieniony wniosek przygotowywała firma zewnętrzna. Część 

planowanych środków pochodzi z powrotu niewygasających wydatków roku 2013 /6.150 zł/, które to zostaną 

wydatkowane dopiero po podpisaniu umowy z koncesjonariuszem. Z planowanych środków 16 450 zł 

wydatkowano 100,00%. Do dnia 30.06.2014 r. została dostarczona do Urzędu Gminy stacja graficzna HP 

z monitorem HP do obsługi Systemu Informacji Przestrzennej „ERGO”. Na którą została wystawiona nota 

księgowa w kwocie 1622 zł, którą opłacono z niewygasających wydatków 2013 roku. Pozostała kwota tj. 

26 378 zł do zapłaty dla Urzędu Marszałkowskiego zostanie przesunięta w czasie ponieważ trwają przetargi na 

e-Administrację pn. Dostawa i wdrożenie elektronicznej administracji (e-Administracja) wraz z dostawą 

licencji na oprogramowanie, szkoleniem, dostawą urządzeń oraz usługą wsparcia technicznego” w ramach 

projektu “Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Ze 

środków 2014 roku wydatkowano 10 809,40 zł. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

Gminy Książki”. Wybudowano 20 kompletnych przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie projektem 

budowlanym dla każdej oczyszczalni. Wybudowano następujące rodzaje oczyszczalni: z osadnikiem gnilnym 

z drenażem rozsączającym (ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń: przykanalik, 
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przepływowy osadnik gnilny o min. pojemności od 2500 l do 3000 l, studzienki rozdzielczej, przepompowni 

ścieków, drenaż rozsączający, studzienki zamykającej, wentylacji wysokiej połączonej z niską - szt. 4, 

z osadnikiem gnilnym z drenażem rozsączającym (ciąg technologiczny składa się z następujących urządzeń: 

przykanalik, przepływowy osadnik gnilny o min. pojemności od 2500 l do 3000l, studzienki rozdzielczej, 

drenaż rozsączający, studzienki zamykającej, wentylacji wysokiej połączonej z niską - szt. 15, oczyszczalnia 

biologiczno-mechaniczna oparta o technologię hybrydową złoża biologicznego i osadu czynnego bioreaktor, 

osadnik gnilny i drenaż rozsączający /tunele filtracyjne /- szt. 1. 

Termin zakończenia inwestycji 23.06. 2014 r. Wniosek o płatność złożono w dniu 31.07.2014 r. 

Wartość poniesionych nakładów inwestycyjnych określona we wniosku to kwota 228.426,44 zł, zaś 

płatność 133.710 zł. W powyższym zadaniu nastąpił spływ płatności do końca 2014 roku, oraz spłacono 

pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 121.710 zł. Gmina do końca roku dokonała całkowitego 

rozliczenia się z mieszkańcami z tytułu prowadzonej inwestycji, utworzenie placu rekreacyjno-

wypoczynkowego wraz ze ścieżką dla pieszych w miejscowości Zaskocz. Wniosek o dofinansowanie złożono 

LGD Wieczno w ramach LIDERA do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ramach inwestycji zostanie 

wykonany chodnik po lewej stronie przy drodze powiatowej oraz plac rekreacyjno-wypoczynkowy do parku 

wraz z ławeczkami i stolikami oraz miejscem do palenia ogniska. Zadanie zrealizowano do końca 2014 roku, 

zakup sprzęt turystycznego - kajaków. Złożono wniosek za pośrednictwem LGD Wieczno do Urzędu 

Marszałkowskiego. W ramach inwestycji zakupiono 12 kajaków (dwuosobowych) wraz z kamizelkami 

asekuracyjnymi i wiosłami. Zadanie zrealizowane do końca 2014 roku. Sprzęt będzie przechowywany ze 

względu na miejsce w OSP Osieczek. Wypożyczany będzie nieodpłatnie mieszkańcom gminy, przebudowa 

dróg gminnych w miejscowości Książki –Osieczek -Dębowa łąka o długości 8,995km plan 4.103.640,28 zł 

wykonano 0,00 zł. Zadanie realizowane wspólnie z gminą Dębowa Łąka i Powiatem Wąbrzeskim. Gmina 

Dębowa Łąka poniosła 50% wartości zadania na swoim odcinku podobnie gmina Książki. Powiat Wąbrzeski 

udzielił dotacji Gminie Książki w wysokości 70 000 zł. Resztę wydatków pochodziło z dotacji Wojewody 

Kujawsko Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Do końca czerwca 

wykonano ¼ zadania. W ramach prowadzonej inwestycji powstanie zatoka autobusowa chodniki lampy solarne 

ustawione znaki pionowe i poziome barierki sprężyste i ochronne. Nawierzchnia jezdni to czterokrotne 

powierzchniowe utrwalenie grysami kamiennymi i emulsją asfaltową kationową. Zadnie zrealizowano do 

końca września 2014 r. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Książki –Osieczek -Dębowa łąka 

o długości 8,995km- roboty dodatkowe poza zadaniem zleconym plan 92.320 zł /w tym 15.000 zł inspektor 

nadzoru/ wykonano 90 030,18 zł. W ramach dodatkowej umowy z wykonawcą zostało wykonane poszerzenie 

planowanej nawierzchni na odcinku 2,304 km o jeden metr szerokości, przebudowano przepust drogowy 

i wybudowano studzienkę odwadniającą teren /wartość 77.320 zł/, opracowanie dokumentacji w zakresie dróg 

i ulic pod inwestycje 2015-2020 plan 57.810 zł wykonano 37 188,00 zł. Zlecono wykonanie map do celów 

projektowych wraz z ustaleniem stanu prawnego odcinków dróg gminnych w miejscowości Łopatki tzw. 

ul. Kwiatowa. Mapy zostały dostarczone do gminy do listopada 2014 r., remont nawierzchni ul. Bankowa 

Książki plan 150.000 zł wykonano 127 550,24 zł. Na podstawie kosztorysu ofertowego zostanie wykonana 

nawierzchnia bitumiczna o grubości do 9 cm część drogi została poszerzona i została tam wykonana 

podbudowa z tłucznia kamiennego. Chodniki istniejące przy drodze zostały przebudowane we własnym 

zakresie przez pracowników Urzędu Gminy. Zadanie wykonano do końca października 2014 r. chodnik 

ul. Osiedlowa w m. Książki plan 128 752,26 zł, wykonanie 128 752,06 zł. W miesiącu grudniu przyjęto na stan 

środków trwałych wartość z inwestycji w wysokości 128 752,06 zł, przebudowa jezdni w ul. Osiedlowej 

w m. Książki plan 145 967,64 zł wykonanie 145 967,64 zł. Kwota trafiła na niewygasające wydatki 2014 r. 

W dniu 31 grudnia przedłożono fakturę na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. W wyniku 

dokonanej inwestycji w grudniu nastąpiło przyjęcie na stan środków trwałych z inwestycji kwoty 

151 951,64 zł. Przebudowa jezdni w ul. Osiedlowej w m. Książki – roboty dodatkowe plan 2 338 zł wykonano 

2 337,29 zł. W miesiącu grudniu przyjęto zwiększenie środków trwałych na kwotę 2 337,29 zł. W ramach 

umów, których realizacja niezbędna jest dla zapewnienia ciągłości działania jednostek jest: dostawa energii i jej 

przesył, wykonywanie w trakcie półrocza wszelkich innych zamówień zgodnych z planem rocznym. 

Podsumowując WPF należy podkreślić, że planowana nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami 

bieżącymi w wysokości 1 323 552,56 zł, została wykonana w kwocie 1 295 904 zł, tj. 97,91% planu. 

Nadwyżka powyższa w pełni zabezpieczyła spłaty starych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 

w wysokości 560 397 zł i pozwoliła na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 735 507 zł. 
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Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Wydatki budżetowe w Szkole Podstawowej i w Przedszkolu w Książkach na dzień 1 stycznia 2014 r. 

zaplanowano w kwocie 3.176.149,00 zł co odzwierciedla załącznik nr 7 do Uchwały Nr XL/205/13 Rady 

Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan po zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu, 

na podstawie planów finansowych Kierownika Jednostki, zatwierdzanych przez Radę Gminy lub Wójta Gminy 

24 razy w ciągu roku wyniósł: 3.174.299,97 zł. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknęły się 

w kwocie 3.173.937,83 zł. tj.99,99% kwoty planowanych wydatków. Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

w Książkach w swych strukturach realizuje zadanie w 2 działach i w 5 rozdziałach: 80101- Szkoły 

podstawowe, 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104- Przedszkola, 80148- Stołówki 

szkolne i przedszkolne, 85415- Pomoc materialna dla uczniów. W poszczególnych rozdziałach wydatki 

przedstawiają się następująco: 

Rozdział 80101-Szkoły podstawowe. Zrealizowane wydatki w rozdziale 80101 na dzień 31 grudnia 2014 r. 

zamknęły się w kwocie 2.478.127, 38. zł co stanowi 99,98% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od 

wynagrodzeń wydano:1.917.350,85 zł (§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120). § 3020 – wydatki osobowe 

niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli, bhp 

pracowników obsługi i nauczycieli, odzież robocza) zamknęły się kwotą 111.928,59 zł. Z tego dodatek 

mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wypłacono w kwocie 110.511,00 zł. 

Wydatki z zakresu BHP to kwota 1417,59 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 

w 2014 r. 29.549,37 zł. Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu materiałów do bieżących napraw 

i remontów, zakupu etyliny do kosiarki, a także materiałów do bezpośredniego zużycia. Kwotę w wysokości: 

4.476,95 zł przeznaczono na zakup środków czystości. Zakupiono komputer do biblioteki w wysokości 

2.051,49 zł. Ponadto zakupiono meble do sali 39 (biurko, krzesło, stoliki, szafki) oraz wykładzinę dywanową 

do tej klasy, na ten cel wydano ogólnie.8.751,09 zł. Środki na utworzenie sali 39 otrzymano z ministerstwa 

finansów na uprzednio napisany wniosek w tym celu. 

Na zakup leków i materiałów medycznych (§4230) w szkole podstawowej wydano 472,18 zł - zakup 

niezbędny dla zabezpieczenia pierwszej pomocy dzieciom uczęszczającym na zajęcia lekcyjne. 

Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki w§ 4240 wydatkowano 6.405,21 zł. Kupiono: płyty i książki do 

biblioteki szkolnej, sprzęt sportowy.(801,81 zł) Na pomoce dydaktyczne do nowo-utworzonej pierwszej klasy 

wydano 1488,40 zł. Otrzymano 4.115,00 zł dotacji celowej na materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wydatki 

w §4260 tj. na energię elektryczną wyniosły 4.864,79 zł, na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i zimną wydano 

249.371,42 zł Ogółem w powyższym paragrafie wydano 254.236,21 zł. Dalsze wydatki kształtują się 

następująco: na zdrowotne tj. badania okresowe pracowników wydano 950,00 zł, przeprowadzono badania 

sanitarno-epidemiologiczne oraz badania okresowe-profilaktyczne, pozostałe usługi tj. głównie: prowizje 

bankowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego, prowadzenie spraw bhp, ścieki, wywóz nieczystości itp. 

zamknęły się kwotą: 28.247,22zł. Znacząca część wydatków w tym paragrafie dotyczy opłat za ścieki 

w wysokości 11.572,31 zł oraz wywozu nieczystości w wysokości 5.754,00 zł. Wydatki związane 

z prowadzeniem spraw bhp wyniosły 3.108,00 zł. Pozostałą kwotę wydatkowano na przewóz uczniów na 

zawody sportowe, konkursy przedmiotowe, wycieczki programowe i edukacyjne i inne usługi jak: przegląd 

gaśnic, konserwację kserokopiarki, okresową kontrolę przewodów kominowych i instalacji gazowej. 

Wydatki za Internet opłacono w 2014 r. w kwocie 1.175,54 zł, opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.690,47 zł, wydatki na podróże służbowe (§ 4410) 

zamknęły się kwotą 2.682,28zł. Finansowane dojazdy na nauczanie indywidualne stanowią znaczną część 

wydatków w powyższym paragrafie, pozostałe wydatki § 4410 dotyczą wyjazdów na szkolenia, narady, 

konkursy itp. różne opłaty i składki zawarte w § 4430 poniesiono w kwocie 2.460,01 zł i dotyczą opłaty 

abonamentowej RTV oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, odpis na ZFŚS w 2014 r. zamknął się kwotą 

120.109,19 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym 

funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2014 r. (ustawowy termin do końca maja), 25% 

(ustawowy termin do końca września) przekazano 23.09.2014 r. Na koniec 2014 r. tj. 12.12.2014 r. dokonano 

korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 

2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, na szkolenia 870,26 (wydatki dotyczące szkoleń pracowników 

administracyjnych oraz dyrektora szkoły w zakresie oceny pracy nauczycieli). Zobowiązania niewymagalne 

w szkole podstawowej zamknęły się kwotą 192.991,33 zł i dotyczyły faktur, które wpłynęły w miesiącu 

styczniu 2014 r. tj. abonament internetowy (92,01 zł) rozmowy telefoniczne (96,92, zł),energia elektryczna 
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(2.241,03 zł) ekwiwalentu za urlop (2.046,68 zł), c.o. i c.w. za miesiąc grudzień 47.920,42 zł, faktury za olej 

napędowy do samochodu volkswagen(328,28), oraz zobowiązanie dotyczące wypłaty dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego za 2014 r. w wysokości 140.265,99 zł. płatnego zgodnie z ustawą, do końca marca 

2015 r. 

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Wydatki budżetowe w oddziałach 

przedszkolnych na 01.01.2014 r. zaplanowano w kwocie 144.447,00 zł. Plan po zmianach wyniósł 

114.884,40 zł. Zrealizowane wydatki w wyżej wymienionej strukturze na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknęły 

się w kwocie 114.879,33 zł. tj.99,99% kwoty planowanych wydatków. 

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 91.340,53 (§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120), § 3020 

– wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy 

i wiejski nauczycieli zamknęły się kwotą 4.446,39 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano 

w 2014 r. 741,05 zł. Wydatki dotyczyły zakupu środków czystości a także materiałów i artykułów do bieżących 

potrzeb i bezpośredniego zużycia. Wydatki w § 4260 tj. na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę wyniosły 

12.690,14 zł. Dalsze wydatki kształtują się następująco: na usługi zdrowotne tj. badania okresowe 

pracowników wydano 200,00 zł. Przeprowadzono badania profilaktyczne pracowników, pozostałe usługi 

dotyczące opłat za ścieki wyniosły 1.112,99 zł, odpis na ZFŚS w 2014 r. zamknął się kwotą 4.348,23 zł. 

Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2014 r. (ustawowy termin do końca maja) 25% (ustawowy termin 

do końca września) przekazano 23.09.2014 r. Na koniec 2014 r. tj.12.12.2014 r. dokonano korekty naliczeń 

odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. Zobowiązania niewymagalne w klasach zerowych zamknęły się kwotą 9.183,76 zł i dotyczyły opłat 

za energię elektryczną w kwocie 653,18 zł, centralne ogrzewanie i ciepła woda za miesiąc grudzień w kwocie 

1.820,26 zł oraz  dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. w wysokości 6.710,32 zł płatnego zgodnie 

z ustawą, do końca marca 2015 r. 

Rozdział 80104 Przedszkola. Wydatki budżetowe w przedszkolu na 01.01 2014 r. zaplanowano w kwocie 

170.047,00 zł. Plan po zmianach, które dokonano w 2014 r. wyniósł: 303.768,02 zł. Zrealizowano wydatki 

w wysokości: 303.765,58 zł. tj.99,99% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano 

233.785,64 zł.(§ 4010 §,4040, § 4110, § 4120), § 3020 –wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 

ekwiwalent za pranie odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli wyniósł 18.131,09 zł. Na zakup 

materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2014 r. 1.536,96 zł. Z wydatkowanej kwoty kupiono środki 

czystości, artykuły do bezpośredniego zużycia oraz materiały do bieżących napraw. Wydatki w § 4260 tj. na 

energię elektryczną wyniosły 7.111,19 zł, na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę 28.317,03 zł,. Ogółem 

w powyższym paragrafie wydano: 35.428,22 zł. Dalsze wydatki kształtują się następująco: usługi zdrowotne tj. 

badania okresowe pracowników wydano 130,00 zł. Badaniami objęto 3 pracowników, usługi pozostałe(§ 4300) 

wydatkowano kwotę 2.917,68 zł, dotyczy ona głównie opłat za ścieki, odpis na ZFŚS w 2014 r. zamknął się 

kwotą 11.835, 99 zł. Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy 

o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2014 r. (ustawowy termin do końca 

maja) 25% (ustawowy termin do końca września) przekazano 23.09.2014 r. Na koniec 2014 r. tj. 12.12.2014 r. 

dokonano korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na 

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zobowiązania niewymagalne w przedszkolu zamknęły się kwotą 

25.349,47zł. i dotyczyły opłaty faktur za energię elektryczną w kwocie 1.959,51 zł, centralnego ogrzewana 

i ciepłej wody za miesiąc grudzień w wysokości 5.465,07 zł., oraz wypłaty dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2014 r. płatnego, zgodnie z ustawą do końca marca 2015 r. w wysokości 17.924,89 zł. 

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne. Wydatki budżetowe w stołówce szkolnej zaplanowano 

w kwocie 282.408,00 zł. Plan po zmianach, wyniósł: 266.844,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 

266.840,54 zł. tj.98,99% planu. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 87.999, 53 zł (§ 4010 

§,4040, § 4110, § 4120). § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(ekwiwalent za pranie 

odzieży, bhp pracowników obsługi, odzież robocza) zamknęły się kwotą 949,90 zł. Na zakup materiałów 

i wyposażenia (§ 4210 ) wydano w 2014 r. 2.954, 53 zł. Znacząca część wydatków dotyczyła zakupu środków 

czystości oraz artykułów do bezpośredniego zużycia i materiałów do bieżących potrzeb. Na zakup artykułów 

spożywczych wydano 127.838,63 zł. Wydatki w § 4260: na centralne ogrzewanie, ciepłą i zimną wodę 

opiewają na kwotę 34.946,72 zł. 

Dalsze wydatki kształtują się następująco: na usługi remontowe(§4270) wydano 1.876,00 zł, na usługi 

zdrowotne (§4280) wydano 80,00 zł-badaniami objęto pracowników stołówki, były to badania profilaktyczno-

sanitarne, pozostałe usługi(§4300) dotyczące opłat za ścieki, przeglądu dźwigu, przeglądu patelni elektrycznej, 
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kuchni gazowej, kotła warzelnego wyniosły 5.655,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej(§4370) wyniosły 1.018,44 zł, odpis na ZFŚS w 2014 r. zamknął się kwotą 3.3281,79 zł. 

Odpisu dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu 

świadczeń socjalnych 75% przekazano 29.05.2014 r. (ustawowy termin do końca maja) 25% (ustawowy termin 

do końca września) przekazano 23.09.2014 r. Na koniec 2014 r. tj. 12.12.2014 r. dokonano korekty naliczeń 

odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie 

sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych. Wydatki w (§4700) szkolenia 240,00 zł. Zobowiązania niewymagalne w stołówce szkolnej 

zamknęły się kwotą 11.487,89 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. płatnego, 

zgodnie z ustawą, do końca marca 2015 r. w wysokości 6.518,89 zł oraz faktury za centralne ogrzewanie 

i ciepłą wodę w kwocie 4.969,00 zł. Poza opisanymi rozdziałami Szkoła Podstawowa i Przedszkole 

w Książkach poniosła wydatki w rozdziale 85415-Edukacyjna opieka wychowawcza, dotyczącego pomocy 

materialnej dla uczniów. W ramach otrzymanej dotacji, sfinansowano zakup podręczników. Ogólnie w § 3260 

wydano 10.325,00 zł (udzielono pomocy 41 uczniom z klas I-IV). 

Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia w Szkole Podstawowej i Przedszkolu w roku 2014 

Środki trwałe i wyposażenie-stan na 01.01.2014 r. wynosi ogółem: 426.215,68 zł. Bilans otwarcia składa 

się: środki trwałe-189.003,56 zł, wyposażenie-147.655,33 zł, zbiory biblioteczne- 67.586,43 zł, wartości 

niematerialne i prawne-1.970,36 zł. W roku 2014 wartość środków trwałych, wyposażenia oraz zbiorów 

bibliotecznych zwiększyła się o kwotę: 85.020,74 zł. Urząd Gminy przekazał szkole samochód osobowy-

Volkswagen, którego wartość wyniosła 75.000 zł. Ponadto wartość zbiorów bibliotecznych zwiększono 

o nabyte w 2014 r. książki i pomoce dydaktyczne w kwocie 392,98 zł. oraz otrzymano podręczniki rządowe dla 

klas pierwszych o wartości 559,86 zł. W wyniku końcowego rozliczenia inwentaryzacji dokonano odpisania 

zniszczonych zbiorów w kwocie 3.758,00 zł, do biblioteki szkolnej zakupiono komputer stacjonarny w kwocie: 

2051,49 zł oraz monitor o wartości 400,00 zł, do sekretariatu drukarkę - 690,00 zł, do nowo utworzonej sali 

39 (klasy pierwszej) zakupiono nowe meble tj.(biurko, krzesło, stoliki, szafki). Powyższy wydatek poczyniono 

w wyniku otrzymania środków z rezerwy celowej subwencji oświatowej w wysokości 7.851,09 zł.(złożono 

wniosek do ministerstwa finansów). Ponadto otrzymano z Urzędu Gminy ze środków alkoholowych komputer 

w kwocie 1.833,32 zł. Powyższy komputer Urząd Gminy zakupił dla młodzieży szkolnej w celu prowadzenia 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii. Umorzenie środków trwałych i wyposażenia: BO środków trwałych- 

325.934,79 zł, umorzenie w ciągu roku-103.760,37 zł. Stan na 31.12.2014 r.-429.695,16 zł. Rozliczenie 

końcowe na 31.12.2014 r. Wartość środków trwałych -511.236,42 zł, Umorzenie - 429.695,16 zł. Ze względu 

na okres użytkowania wartość środków trwałych po umorzeniu wynosi 81.541,26 zł. 
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Załącznik Nr 3a do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Wydatki budżetowe w Gimnazjum na 2014 r. zaplanowano w kwocie 1.298.620 zł. co odzwierciedla 

załącznik nr 8 do Uchwały Nr XL/ 205/13 Rady Gminy w Książkach z dnia 17 grudnia 2013 r. Plan po 

zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu na podstawie planu finansowego Kierownika Jednostki, 

zatwierdzanego przez Radę Gminy lub Wójta Gminy 12 razy w ciągu roku wyniósł 1.304.333 zł. Zrealizowane 

wydatki na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknęły się w kwocie 1.304.309,74 zł co stanowi 100,00% kwoty 

planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydano: 1.085.185,63 zł (§ 4010 

§, 4040, § 4110, § 4120). § 3020 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: ekwiwalent za pranie 

odzieży, dodatek mieszkaniowy i wiejski nauczycieli, bhp pracowników obsługi i nauczycieli, odzież robocza, 

zamknęły się kwotą 70.674,38 zł. 

Na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) wydano w 2014 r. 7.291,38 zł. Znacząca część wydatków 

dotyczyła zakupu materiałów na bieżące potrzeby (artykuły biurowe do bezpośredniego zużycia, benzynę do 

kosiarki, różnego rodzaju druki, dyplomy dla uczniów na zakończenie roku, toner do kserokopiarki i inne 

niezbędne materiały). Na zakupy na bieżące naprawy i drobne remonty wydano 1.223,98 zł., środki czystości 

zakupiono w kwocie: 2.134,92zł. Na zakup leków i materiałów medycznych (§4230) w gimnazjum wydano 

199,99 zł.- zakup niezbędny dla zabezpieczenia pierwszej pomocy dzieciom uczęszczającym na zajęcia 

lekcyjne. Pomoce naukowe, dydaktyczne, książki (§ 4240) zamknął się kwotą 599,37 zł. Wydatki w § 4260 tj. 

na energię elektryczną wyniosły 7.906,23 zł., na centralne ogrzewanie, ciepłą wodę i na zimną wodę 

56.084,93 zł Ogółem w powyższym paragrafie wydano: 63.991,16 zł. Dalsze wydatki kształtują się 

następująco: na usługi remontowe wydano: 246,00 zł.(naprawiono kserokopiarkę), na zdrowotne tj. badania 

okresowe pracowników wydano 120,00 zł., badaniami objęto pracowników gimnazjum, były to badania 

profilaktyczne, pozostałe usługi tj. głównie prowizje bankowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego, 

prowadzenie spraw bhp, ścieki, wywóz nieczystości, usługi transportowe w celu przewozu uczniów na zawody 

sportowe, konkursy przedmiotowe itp. zamknęły się kwotą 18.643,55 zł. Znacząca część wydatków w tym 

paragrafie dotyczy opłat za ścieki w wysokości 5.619,26 zł. oraz wywozu nieczystości w wysokości 

6.339,00 zł., wydatki za Internet opłacono w kwocie 1.313,64 zł, opłaty z tytułu zakupu usługi 

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wyniosły 1.311,67 zł, wydatki na podróże służbowe (§4410) 

zamknęły się kwotą 1.694,72 zł. Finansowane dojazdy na nauczanie indywidualne stanowią znaczną część 

wydatków w powyższym paragrafie. Pozostałe wydatki dotyczą wyjazdów na szkolenia, narady, konkursy itp. 

różne opłaty i składki zawarte w § 4430 poniesiono w kwocie 978,01 zł. i dotyczą opłaty abonamentowej RTV 

oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Odpis na ZFŚS w 2014 r. zamknął się kwotą 49.016,83 zł. Odpisu 

dokonano w ustawowych terminach określonych w art. 6 ust 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń 

socjalnych. Z tego 75% przekazano 23.05.2014 r. (ustawowy termin do końca maja), natomiast pozostałe 25% 

(ustawowy termin do końca września) przekazano 30.09.2014 r. Na koniec 2014 r. tj. 13.12.2014 r. dokonano 

korekty naliczeń odpisu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 

2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych, na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

przeznaczono kwotę 1018,41 zł. (wydatki dotyczące szkoleń pracowników administracyjnych oraz dyrektora 

szkoły). 

W dziale 854 (Edukacyjna Opieka Wychowawcza) w rozdziale 85415, który dotyczy pomocy materialnej 

dla uczniów w ramach otrzymanej dotacji, sfinansowano zakup podręczników. Ogólnie w § 3260 wydano 

1.725,00 zł. (realizując 3 wnioski). Zobowiązania niewymagalne w gimnazjum zamknęły się kwotą 

89.934,91 zł. i dotyczyły: opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę za grudzień 2014 r. w wysokości 

10.443,52 zł., opłaty z tytułu energii elektrycznej w kwocie 1120,51 zł oraz dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego za 2014 r. płatnego, zgodnie z ustawą, do końca marca 2015 r. w kwocie 78.370,88 zł. 

Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia w Gimnazjum w 2014 roku. 

Środki trwałe i wyposażenie-stan na 01.01.2014 r. wynosi ogółem-110.997,64 zł. Bilans otwarcia składa się: 

środki trwałe-15.367,65 zł, wyposażenie-77.428,24 zł, zbiory biblioteczne-8.582,11 zł, wartości niematerialne 

i prawne -9.619,64 zł. W roku 2014 wartość środków trwałych i wyposażenia oraz zbiorów bibliotecznych 

zwiększyła się o kwotę 4.630,00 zł. Zakupiono zbiory biblioteczne (książki) w wysokości 300,00 zł Z Urzędu 

Gminy ze środków alkoholowych zakupiono projektor multimedialny w kwocie 2.530,00 zł. Projektor ten 

zakupiono w celu profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Ponadto otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z Wydziału Projektów Edukacyjnych i Stypendiów ławę optyczną 
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o długości 2 m z zasilaczem i pełnym wyposażeniem o wartości 1800,00 zł. Umorzenie środków trwałych 

i wyposażenia: BO środków trwałych i wyposażenia-107.281,37 zł, umorzenie w ciągu roku 8.060,39 zł. Stan 

końcowy na 31.12.2014 r.-115.341,76 zł. Rozliczenie końcowe na 31.12.2014 r. Wartość środków trwałych-

115.627,64 zł. Umorzenie-115.341,76 zł. Ze względu na okres użytkowania wartość środków trwałych po 

umorzeniu wynosi 285,88 zł. 
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Załącznik Nr 4a do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

realizując politykę społeczną umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Stara się 

zaspakajać niezbędne potrzeby osób i rodzin. Wykonujemy jako jednostka organizacyjna zadania własne 

i zlecone gminie w zakresie świadczeń pomocy społecznej. Zadania zlecone realizowane są zgodnie 

z ustawami w ramach kwot określonych w decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Zadania własne 

realizuje się zgodnie z uchwałami Rady Gminy. 

Wydatki budżetowe na początek 2014 roku zaplanowano w kwocie 2.430.794,66 zł. Plan finansowy po 

zmianach, które dokonano w trakcie realizacji budżetu w ciągu roku 2014 na wniosek Kierownika jednostki, 

zatwierdzonymi przez Radę Gminy 6 razy i Wójta Gminy 30 razy wyniósł 2.965.199,75 zł. Częstotliwość 

zmian planu budżetowego wynikała z procentowego przekazywania dotacji na poszczególne zadania z Urzędu 

Wojewódzkiego, oraz zmian bieżących wynikających z realizacji budżetu przez jednostkę Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknęły się kwotą 2.935.229,31 zł 

co stanowi 98,99% kwoty planowanych wydatków. Zadania w dziale 852 ”Pomoc Społeczna” realizowane są 

w 11 rozdziałach, i tak: 85202 – Domy Pomocy Społecznej, 85206 – Wspieranie rodziny, 85212 – Świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe 

z ubezpieczenia zdrowotnego, 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. 85214 – Zasiłki okresowe i celowe, 

85216 – Zasiłki stałe, 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej, 

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85295 – Pozostała działalność, 85395 - 

Pozostała działalność – EFS. W poszczególnych rozdziałach pomocy społecznej wydatki przedstawiają się 

następująco: 

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej. W rozdziale 85202 realizowano pobyt pięciu osób z terenu 

Gminy Książki w Domach Pomocy Społecznej w Grabie, w Nowej Wsi, w Grudziądzu, w Wąbrzeźnie 

i w Ludzisku. Zadanie realizowano w dwóch paragrafach: w § 4300 wydatkowano kwotę 36.713,43zł za pobyt 

dziecka niepełnosprawnego w DPS Grabie prowadzonym przez siostry zakonne. Kwota ta stanowi 99,98zł 

planowanych wydatków, w § 4330 wydatkowano kwotę 85.992,74 zł za pobyt czterech osób przebywających 

w pozostałych DPS, co stanowi 99,99% planowanych wydatków. 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny. W rozdziale 85206 realizowano wydatki na wynagrodzenia asystenta 

rodziny w paragrafach 4010, 4110 i 4120. Na realizację zadania otrzymano dotację w wysokości 20.000,00 zł 

z budżetu państwa. Wydatki własne w tym rozdziale wyniosły 400,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 

20.400,00 zł. Środki na asystenta rodziny planowano na okres 8 miesięcy od maja do grudnia i zrealizowano je 

w100%. Asystent rodziny miał pod opieką 21 rodzin składających się z 96 osób - w tym 47 dzieci, z którymi na 

bieżąco współpracował i udzielał pomocy w celu prawidłowego funkcjonowania rodziny. Rozdział 85212 – 

Świadczenia rodzinne. 

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek z funduszu alimentacyjnego budżet gminy otrzymuje w 100% 

dotację. Dodatkowo zwiększa się kwotę wydatków o zwrot 20% funduszu alimentacyjnego od dłużników 

alimentacyjnych. Wydatki na świadczenia rodzinne w § 3110 wykonano w kwocie 1.150.208,38 zł, Fundusz 

Alimentacyjny wykonano w kwocie 152.438,38 zł, zasiłek dla opiekunów w kwocie 127.882,73zł. Łącznie 

wydatkowano kwotę 1.430.529,49 zł na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz dodatek 

opiekuńczy. Składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe od świadczeń rodzinnych wyniosły kwotę 

30.247,27zł, od zasiłku dla opiekunów 25.729,97 zł, łącznie 55.977,24zł. Obsługa w wysokości 3% od kwoty 

wypłaconych świadczeń i składek ZUS stanowi kwotę 44.595,20 zł. Łączne wydatki z tytułu świadczeń 

rodzinnych na koniec roku 2014 wyniosły 1.531.101,93 zł. Na wydatki te Gmina otrzymała w pełnej wysokości 

dotację z budżetu państwa, z której wydatki zostały pokryte. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7.545,66 zł 

ze zwrotu środków z tytułu funduszu alimentacyjnego. Dodatkowo przeksięgowano wynagrodzenie z tytułu 

zwrotu zaliczek alimentacyjnych do wysokości planów środków własnych w kwocie 1.298,36zł. Wydano 

łącznie 531 decyzji na świadczenia rodzinne z podziałem na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 258 decyzji, 

zasiłek dla opiekuna - 21 decyzji, specjalny zasiłek opiekuńczy - 1 decyzja, świadczenia pielęgnacyjne – 

44 decyzji, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 27 decyzji, decyzje żądające zwrotu dla 

dłużników alimentacyjnych - 37 decyzji, fundusz alimentacyjny –78 decyzji, zasiłki pielęgnacyjne - 65 decyzji. 

W rozdziale tym na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego w § 4040; § 4110 i w § 4120 kwocie 4.002,38 zł płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2015 r. 
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Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne. Wydatki w § 4130 na fundusz zdrowotny od 

wypłaconych zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych wykonano łącznie w kwocie 15.944,03 zł. 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych zamknęły się kwotą 10.592,03 zł i składki FZ od 

świadczeń rodzinnych kwotą 5.352,00 zł. Składki zdrowotne od zasiłków stałych i od świadczeń rodzinnych 

w 100% zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. W związku z brakiem środków z budżetu państwa na 

pokrycie składek zdrowotnych za grudzień 2014 roku - w rozdziale 85213 powstały zobowiązania 

niewymagalne od zasiłków stałych w kwocie 850,09 zł i świadczeń rodzinnych w kwocie 543,60 zł. 

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe i celowe. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w roku 2014 

procentowy udział finansowania zadań kształtuje się następująco - dotacja 94,20% i środki własne 5,80%. 

W § 3110 wydano łączną kwotę 430.039,68 zł. Na kwotę tę składają się wypłaty zasiłków okresowych 

w kwocie – 405.168,87 zł pokryte w 100% z dotacji z budżetu państwa i zasiłków celowych w kwocie – 

24.870,81 zł pokrytych ze środków własnych gminy. 

W rozdziale tym realizowano również zasiłki celowe w ramach programu unijnego EFS w kwocie – 

15.988,59 zł ze środków własnych gminy, (jedyny udział gminy w tym zadaniu). Łącznie w rozdziale tym 

zrealizowano wypłatę zasiłków na kwotę 446.028,17 zł. W roku 2014 na zasiłki okresowe wydano 475 decyzji, 

a na zasiłki celowe wydano 170 decyzji. Pomocą objęto 224 rodziny z terenu gminy Książki. Wypłacono 

średnio miesięcznie świadczenia na zasiłki okresowe na kwotę 33.764,07 zł finansowanych z budżetu państwa 

i świadczenia zasiłków celowych na kwotę 3.404,95 zł finansowanych ze środków własnych budżetu gminy. 

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale 85214 – zasiłki celowe i pomoc w naturze powstały 

zobowiązania niewymagalne w kwocie 370,60 zł tytułu zasiłków celowych. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. Na zasiłki stałe w roku 2014 wydano 33 decyzje. Wydatki na zasiłki stałe 

w § 3110 zamknęły się kwotą 121.500,74 zł. W całości zostały pokryte z dotacji budżetu państwa. Wypłacono 

349 świadczeń dla 28 osób pobierających zasiłki stałe, średniomiesięcznie była to kwota 10.125,06zł. Na 

koniec okresu sprawozdawczego powstały zobowiązania niewymagalne kwocie 379,40 zł, 

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. W rozdziale 85218 § 3110 zrealizowano wydatki 

w kwocie 8.781,56 zł za pobyt dziecka z rodziny niezaradnej życiowo umieszczonego w rodzinie zastępczej. 

Na koniec roku powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 360,00 zL. Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy 

Społecznej. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 332.429,74zł. W rozdziale 85219 § 3030 w roku 

2014 realizowano wynagrodzenie dla trzech opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad osobami 

ubezwłasnowolnionymi w kwocie 3.600,00 zł i na obsługę tego zadania w paragrafie 4300 w kwocie 54,00 zł 

koszt obsługi zadania wynosi 1,5% od wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 

85219 w §§ 3020,4010,4040, 4110, 4120 wydano kwotę 272.634,71 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia 

w § 4210 wydano w 2014 roku kwotę 13.965,45 zł. Znaczna część wydatków dotyczyła zakupów materiałów 

biurowych, piśmiennych, tonerów do drukarek i akcesoriów komputerowych - 6.921,72zł, zakup środków 

czystości - 674,74zł, zakup laptopa - 3.400,00 zł, zakup programu antywirusowego - 324,72zł, licencja na 

oprogramowanie - 2.428,02zł, zakup książek pomocniczych do pracy - 216,25zł. Na zakup energii elektrycznej 

w § 4260 wydano 4.918,17 zł. W tej kwocie wydatkowano na energię - 2.652,59zł i na rozliczenie CO za 

2014 r. 2.265,58zł. Zakup usług zdrowotnych – wydatki w § 4280 to kwota 60,00 zł na badania okresowe 

pracowników. Zakup usług pozostałych w § 4300 zamknął się kwotą 17.412,51 zł. Główne wydatki w tym 

paragrafie to: usługi przewozu żywności z Grudziądzkiego Banku Żywności w Grudziądzu - 974,16zł, opłaty 

skredytowane - 4.845,00 zł, opieka autorska i aktualizacja oprogramowania - 1.500,00 zł, zakup podpisu 

elektronicznego - 378,50 zł, usługi informatyczne 4.207,00 zł, pozostała kwota to prowizje bankowe, za 

prowadzenie rachunków i pozostałe wydatki. 

W § 4350 - abonament dostępu do Internetu zamknął się kwotą 878,63 zł. Wydatki z tytułu usług 

telekomunikacyjnych wyniosły za 2014 rok kwotę 1.068,44 zł. Są to wydatki za abonamenty i rozmowy 

telefoniczne. W § 4410 podróże służbowe krajowe mieszczą się wydatki w kwocie 2.213,48 zł. Ryczałty dwu 

pracownic socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 2.139,68 zł oraz wyjazdy służbowe 

pracowników na podstawie delegacji służbowych krajowych w kwocie 73,80 zł. Różne opłaty i składki 

w § 4430 zamknęły się kwotą 10.617,24 zł. Na wydatki tym paragrafie składają się: składki na Grudziądzki 

Bank Żywności w kwocie 10.200,00 zł (850,00 zł miesięcznie), oraz ubezpieczenie mienia Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej i ubezpieczenie opiekunek społecznych w kwocie 413,00 zł. Gmina Książki w roku 2014 

w ramach programów PEAD otrzymała z Grudziądzkiego Banku Żywności dwie dostawy żywności w ilości 

19.080kg o wartości 56.390,80 zł. W roku 2014 dostawy dotyczyły pozostałości artykułów żywnościowych 

z programu PEAD 2013. Z programu PEAD korzystało 610 rodzin (1643 osób z których średnio każda 

otrzymała 11,61kg żywności o wartości 34,32zł). W ramach działalności statutowej GBŻ otrzymano 

w 2014 roku 1.000 kg jabłek o wartości 700,00 zł, warzyw 1.640 kg o wartości 10.680,00 zł, różne słodycze 

256,15 kg o wartości 8.266,04 zł. Łącznie otrzymano 2.896,15 kg o wartości 18.946,04zł. W naszej gminie 
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w dniach 28-29 listopada 2014 r. zorganizowano świąteczną zbiórkę żywności. Zebrano w 3 sklepach 

107,14 kg żywności którą w formie paczek przekazano najuboższym rodzinom z terenu gminy. W § 4440 odpis 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wydatek zamknął się kwotą 4.922,69zł, (naliczenie za 4,5 etatu). 

Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wyniosły kwotę 719,00 zł 

realizowane w paragrafie 4700. Wydatki w rozdziale 85219 w kwocie 108.057,00 zł zostały pokryte ze 

środków z dotacji budżetu państwa na zadania własne. Pozostała kwota 224.372,74 zł wydatkowana została ze 

środków własnych gminy. Na koniec roku w rozdziale 85219 w § 4300 powstały zobowiązania niewymagalne 

w kwocie 516,70 zł z tytułu opłat skredytowanych oraz w § 4010,4040, 4110 i 4120 dodatkowe wynagrodzenie 

roczne i ekwiwalent za urlop w kwocie 26.757,28 zł płatnego zgodnie z ustawą do końca marca 2015r. 

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze. Łącznie wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 52.828,01 zł. 

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w §§ 4010, 4110, 4120,4170 stanowią kwotę 49.759,67 zł. W § 3020 

wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wypłacono za pranie i naprawę odzieży w łącznej kwocie 

250,00 zł. Za usługi zdrowotne w § 4280 zapłacono kwotę 357,00 zł (badanie okresowe pracowników). Odpis 

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych rozliczono w § 4440 na kwotę zł 2.461,34zł naliczony na trzy 

opiekunki. W ramach środków finansowano zatrudnienie czterech opiekunek. Niskie wykonanie budżetu 

wynika z faktu dofinansowania powyższego zatrudnienia ze środków Powiatowego Urzędu Pracy 

w Wąbrzeźnie w kwocie 10.668,70 zł. Zobowiązaniem niewymagalnym tego rozdziału jest dodatkowe 

wynagrodzenie roczne w kwocie 2.990,72 zł w §§4040 i 4110 płatne zgodnie z ustawą do końca marca 2015 r. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność. Łącznie w tym rozdziale wydatkowano kwotę 140.496,07 zł 

i realizowano trzy zadania: dożywianie, wypłata świadczeń po 200 zł, Karta Dużej Rodziny. W § 3110 

sfinansowano dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 70.000,00 zł (dotacja 60.064,00 zł - 

85,80%; środki własne 9.936,00 zł – 14,20%) oraz wypłacono świadczenia w ramach programu wieloletniego: 

Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie 26.330,00 zł (dotacja 17.000,00 zł - 64,56%; środki własne 

9.330,00 zł - 35,44%). Procentowy udział środków własnych do otrzymanej dotacji realizowany był zgodnie 

z zawartym porozumieniem z Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy. W rozdziale tym w roku 2014 wydano 

236 decyzji i tak 137 decyzji na dożywianie dzieci w szkole, 99 decyzji na zakup posiłku – zasiłki celowe. 

W rozdziale tym z otrzymanych darowizn zakupiono artykuły spożywcze w paragrafie 4210 na organizowaną 

wigilię dla samotnych z terenu gminy Książki w kwocie 1.400,00 zł (zakup paczek świątecznych i artykułów 

na wigilię). W roku 2014 realizowano w tym rozdziale w § 3110 dodo świadczenia pielęgnacyjnego po „200” 

zł. Wydano 21 decyzji. Zadanie zrealizowano w kwocie 41.200,00 zł, (wypłata świadczeń – 41.200,00 zł; 

obsługa świadczeń w wysokości 3% wypłaconych świadczeń kwocie 1236,00 zł), na które w pełni otrzymano 

dotację z budżetu państwa (zadanie zlecone). Jedno świadczenie w wysokości 200 zł + obsługa 6 zł wypłacono 

za rok 2013. W rozdziale tym realizowano obsługę rządowego programu Karta Dużej Rodziny - zadanie 

zlecone. Łącznie wydano 37 Kart Dużej Rodziny - na realizację otrzymano z budżetu państwa kwotę 625,10 zł, 

z czego zrealizowano kwotę 330,41zł, (koszt realizacji jednej karty 8,93zł). Wydatki realizowano 

w paragrafach 4010, 4110, 4120 i 4300 jako obsługę tego zadania. Pozostałą kwotę zwrócono do budżetu 

państwa. 

Dział 853 - Pozostałe zadania. W dziale tym realizowany jest projekt „ Uwierz we własne siły – program 

przeciwdziałania bezradności społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, niezaradnych życiowo 

i korzystających z pomocy opieki społecznej, celem powrotu na rynek pracy, poprawy warunków materialnych 

i życiowych. Na realizację powyższych wydatków związanych z realizacją programu pozyskano dotację 

celową w wysokości 90,87% + środki własne 9,13%. W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 

175.171,63 zł, a zrealizowano w kwocie 150.157,36 zł. Kwotę zasiłków celowych wypłacanych w programie 

ze środków własnych w wysokości 15.988,59 zł omówiono w rozdziale 85214 - zasiłki celowe. W związku 

z wyborem firmy szkoleniowej zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych zaoszczędzono środki, które 

zgodnie z zasadami podlegały zwrotowi do ROPS w Toruniu. Łączna kwota wydatków na realizację programu 

dla osób z zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym rozdziale wyniosła 150.157,36 zł. Na obsługę 

programu wydatkowano kwotę 56.073,71 zł i tak: zatrudnienie jednego pracownika + ZFŚS- 40.245,01 zł, 

zatrudnienie dwóch pracowników socjalnych-7.612,36 zł, wynagrodzenie koordynatora projektu-7.689,66 zł, 

delegacje służbowe-526,68 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 71.216,70 zł wydatkowano na obsługę rzeczową 

programu zgodnie z zaplanowanym budżetem tego zadania, i tak: w §§ 4217 i 4219 zakupiono gadżety 

(długopisy, plakaty), dla uczestników programu w kwocie 2.150,00 zł, w §§ 4307 i 4309 - wydatki na zakup 

usług obcych zrealizowano w kwocie 69.066,70 zł. W zakupie usług obcych realizowano kontrakty socjalne dla 

28 uczestników programu poprzez realizację kursów zawodowych takich jak: prowadzenie treningu 

kompetencji psychospołecznych -4.900,00 zł, prowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy -

3.800,00 zł, obsługa kas fiskalnych dla dwóch uczestników w kwocie-1.600,00 zł, prowadzenie warsztatów 
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psychologicznych -2.700,00 zł, indywidualne spotkania psychologiem -2.120,00 zł, zorganizowanie wyjścia do 

salonu fryzjerskiego-2.800,00 zł, opiekunka osób starszych-6.680,00 zł, spawacz metodą TIG dla jednego 

uczestnika-3.610,00 zł, prowadzenie kursu opiekunka dla dziecka-8.120,00 zł, zorganizowanie kursu 

komputerowego-6.800,00 zł, zorganizowanie kursu - kucharz małej gastronomii-2.740,00 zł, kurs florystyczny-

3.325,00 zł, kurs operatora wózków widłowych -2.260,00 zł, wyjazd integracyjny-7.630,00 zł, kreowanie 

własnego wizerunku-3.300,00 zł, zorganizowanie kursu fryzjerskiego-4.220,00 zł, podsumowanie projektu-

2.461,70 zł. W paragrafach usług również zostały ujęte koszty pośrednie za obsługę finansowo - księgową 

programu EFS za 2014 rok w kwocie 6.878,36 zł. Rozliczenie programu za 2014 – na rachunku bankowym 

pozostała kwota 22.899,30 zł którą w całości odprowadzono do ROPS w Toruniu w dniu 30.12.2014 r. Po 

zakończeniu realizacji programu ROPS w Toruniu po analizie wydatków nie zakwalifikował kwoty 2.114,97 zł 

z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej z programu dla koordynatora projektu. Kwota ta została zwrócona 

w dniu 30 stycznia 2015r na konto ROPS w Toruniu. Program w 2014 r został zakończony. 

Informacja o stanie środków trwałych i wyposażenia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Książkach w 2014 roku. Stan środków trwałych i wyposażenia na dzień 01.01.2014 r. wynosił: wartość 

środków trwałych-12.859,01 zł –komputer, wartość wyposażenia -23.403,00 zł - sprzęt komputerowy, wartości 

niematerialne i prawne-8.963,96 zł – programy komputerowe. Razem-45.225,97 zł. 

Wartość umorzenia środków trwałych-8.192,34 zł, wartość umorzenia wyposażenia i wartości 

niematerialnych i prawnych- 32.366,96 zł. Razem-40.559,30 zł. W roku 2014 zwiększono wartość wyposażenia 

o kwotę 1.469,28,00 zł otrzymano komputer z Ministerstwa Polityki Społecznej w Warszawie i zakup laptopa 

w kwocie 3.400,00 zł i na koniec 2014 roku wynosi kwotę 28.272,28zł. Środki trwałe i wartości niematerialne 

i prawne nie uległy zmianie. Stan środków trwałych i wyposażenia na 31.12.2014 r. wynosi: wartość środków 

trwałych-12.859,01 zł - komputer, wartość wyposażenia-28.272,28 zł - sprzęt komputerowy, wartości 

niematerialne i prawne-8.963,96 zł – programy komputerowe. Razem-50.095,25 zł. Umorzenie środków 

trwałych i wyposażenia na dzień 31.12.2014 r. wynosi. Wartość umorzenia w roku 2014 zwiększyła się 

o kwotę 6.269,28 zł, (umorzenie środka trwałego - 1.400,00 zł i zakup laptopa -3.400,00 zł oraz otrzymanie 

nieodpłatnie laptopa - 1.469,28zł). Wartość umorzenia środków trwałych-9.592,34 zł, wartość umorzenia 

wyposażenia-28.272,28 zł i wartości niematerialnych i prawnych- 8.963,96 zł. Razem- 46.828,58 zł. 

Rozliczenie końcowe: Wartość środków trwałych i wyposażenia-50.095,25 zł, łączna wartość umorzenia- 

46.828,58 zł. Razem-3.266,67 zł. Wartość nieumorzonych środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 

3.266,67 zł. 
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Załącznik Nr 5a do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2014 rok. Nazwa 

jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 4, 87-222 Książki. Podstawowy przedmiot 

działalności: działalność kulturalna. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury na podstawie Uchwały Nr VIII/30/07 

Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2007 r.. Czas działania jednostki: nieograniczony. Okres 

sprawozdawczy: 1.01.2014 – 31.12.2014 r. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało 

sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad 

określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że: Środki trwałe o wartości: od 500 zł do 3500 zł odpisywane 

są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-

wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej; do 500 zł i okresie użytkowania 

powyżej roku objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają 

one koszty zużycia materiałów (sprzętu). Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych 

i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku 

dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie 

z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia. Rachunek zysków 

i strat jest sporządzany w wersji porównawczej. 

Opis wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2014 rok. 

Przychody: Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy w 2014 roku wyniosła: 

287 974,00 zł. Pożyczka na realizację projektu „Edukacja i integracja ………” 9 514,00 zł. Wpływ refundacji 

projektu „Od tradycji do ………” 21 998,00 zł. Dochód z usług 1 800,00 zł. Dochód z wynajmu: 3 755,00 zł. 

Wpływy z różnych dochodów: 400,00 zł. Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym: 

24,99 zł. Razem przychód: 325 465,99 zł. 

Wydatki. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników: wydatkowano na ten cel 174 051,81 zł, tj. 

99,97% wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych 

w Gminnym Ośrodku Kultury (4 osoby zatrudnione na cały etat, 1 osoba zatrudniona na ½ etatu), nagrodę 

jubileuszową dla jednego pracownika oraz na wypłatę nagród rocznych. § 4110 – Składki na ubezpieczenia 

społeczne: wydatkowano na ten cel 31 436,13 zł tj. 99,99% wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu 

odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń. § 4120 – Składki na 

fundusz pracy: wydatkowano kwotę 1 897,58 zł tj. 99,98% wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu 

odprowadzonych składek na fundusz pracy od wypłaconych wynagrodzeń. § 4170 – Wynagrodzenia 

bezosobowe: wydatkowano kwotę 5 460,00 zł,tj.100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na: tworzenie 

strony internetowej GOK oraz zastępstwo podczas urlopu sprzątaczki. § 4210 – Zakup materiałów 

i wyposażenia: wydatkowano na ten cel kwotę 14 452,09 zł tj.100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na 

zakup: art. biurowych, w tym tusze i papier ksero (2 526,80 zł), zakup art. na zajęcia prowadzone w Gminnym 

Ośrodku Kultury (318,28 zł), zakup drobnych art. remontowych (1 524,00 zł), zakup środków czystości 

i art. dekoracyjnych (1 163,34 zł), zakup publikacji i poradników wykorzystywanych również na zajęciach 

(1 247,50 zł), zakup akcesoriów komputerowych (308,00 zł), zakup termosów (312,00 zł), zakup lampek do 

pulpitów (119,82 zł), zakup kabli do mikrofonów (356,00 zł), zakup pulpitu (94,00 zł), artykułów na 40-lecie 

GOK (3 131,58 zł), zakup matrycy z logo GOK (79,95 zł), zakup tablic bezpieczeństwa (229,95 zł), zakup 

laminatora A3 (449,99 zł), zakup 4 biurek komputerowych (560,88 zł) oraz zakup 35 krzeseł (2 030,00 zł). 

§ 4218 – Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „Edukacja i …” śr. UE: wydatkowano kwotę 378,00 zł tj. 

100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup materiałów potrzebnych do realizacji projektu zgodnie 

z budżetem projektu. § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia – projekt „Edukacja i …” śr. własne: 

wydatkowano kwotę 203,88 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup materiałów 

potrzebnych do realizacji projektu zgodnie z budżetem projektu. § 4220 – Zakup artykułów spożywczych: 

wydatkowano kwotę 1 219,01 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych 

na: wyżywienie studentów prowadzących zajęcia dla dzieci (216,00 zł), poczęstunek dla uczestników zajęć 

odbywających się GOK-u (472,61 zł) oraz poczęstunek na 40-lecie GOK (530,40 zł). § 4260 – Zakup energii: 

wydatkowano na ten cel 37 498,48 zł tj. 98,46% wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup energii 

(6 441,05 zł), wodę (431,45 zł) oraz na CO (30 625,98 zł). § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano 

kwotę 140,00 zł tj. 100% jest to wydatek i koszt poniesiony na badania profilaktyczne pracowników. § 4300 – 

Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę 10 038,50 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony 

na: prowizje bankowe (602,00 zł), usługi pocztowe (424,70 zł), wywóz nieczystości stałych (2 004,90 zł), 

odprowadzanie ścieków (1 170,17 zł), opłatę za prowadzenie konta (720,00 zł), dostęp do portalu Eduself 
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(575,64 zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii (65,42 zł), opłatę za 

transport dzieci do kina podczas ferii (347,20 zł) oraz na występy (103,35 zł), opłatę za przedstawienie dla 

dzieci podczas ferii (400,00 zł),opłatę za przegląd kominiarski (260,00 zł), przegląd p. poż. (189,00 zł), opłatę 

za domenę internetową (588,92 zł), opłatę za przesyłki (250,80 zł), cyklinowanie sceny (1 500,00 zł) oraz 

modyfikację i reinstalację podsystemu finansowo-księgowego (836,40 zł). § 4308 – Zakup usług pozostałych – 

projekt „Edukacja i …” śr. UE: wydatkowano kwotę 9 136,00 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek i koszt 

poniesiony na zakup usług potrzebnych do realizacji projektu, zgodnie z budżetem projektu. § 4309 – Zakup 

usług pozostałych – projekt „Edukacja i …” śr. własne: wydatkowano kwotę 2477,60 zł tj. 100% wykonania, 

jest to wydatek i koszt poniesiony na zakup usług potrzebnych do realizacji projektu, zgodnie z budżetem 

projektu. § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę 723,24 zł tj. 100% wykonania, 

jest to wydatek poniesiony na zakup dostępu do Internetu. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych: wydatkowano kwotę 1 328,24 zł tj. 100% wykonania jest to wydatek poniesiony na 

opłaty telekomunikacyjne. § 4410 – Podróże służbowe krajowe: wydatkowano na ten cel 220,40 zł tj. 100% 

wykonania, jest to wydatek poniesiony na podróże służbowe pracowników GOK § 4430 – Różne opłaty 

i składki: wydatkowano kwotę 3 821,03 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS 

(1567,02 zł), STOART (66,72 zł), ZPAV (169,29 zł) oraz ubezpieczenie budynku i wyposażenia (2018,00 zł), 

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano kwotę 4 922,69 zł tj. 99,99% wykonania, jest to wydatek 

poniesiony na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracowników GOK. § 4480 – Podatek od nieruchomości: 

wydatkowano kwotę 2 447,00 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na zapłatę podatku od 

nieruchomości. § 4700 – Szkolenie pracowników: wydatkowano kwotę 989,00 zł tj. 100% wykonania, jest to 

wydatek poniesiony na szkolenie pracowników GOK. 

Stan należności na dzień 01.01.2014 r. - 1 120,82 zł – jest to należność z tytułu zaliczki za CO w kwocie 

531,90 zł oraz zapłata za domenę internetową za 2014 rok w kwocie 588,92 zł. Stan zobowiązań 

niewymagalnych na dzień 01.01.2014 r. 22 841,37 zł w tym zobowiązanie wobec Telekomunikacji Polskiej SA 

za rozmowy telefoniczne w miesiącu grudniu 2013 w kwocie 30,29 zł, zobowiązanie wobec Stowarzyszenia 

Autorów Zaiks w kwocie 457,56 zł, zobowiązanie wobec Związku Producentów Audio Video w kwocie 

88,72 zł, zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2013 r. 

w kwocie 260,80 zł, zobowiązanie wobec organizatora z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

realizowanego projektu „Od tradycji do…..” w kwocie 22 004,00 zł. 

Stan należności na dzień 31.12.14 r. 588,92 zł, jest to przedpłata za domenę internetową na 2015 rok. Stan 

zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2014 r. 11 104,55 zł w tym zobowiązanie wobec organizatora 

z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zrealizowanego projektu „Edukacja i integracja…..” 

w kwocie 9 514,00 zł, zobowiązanie wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu 

w kwocie 711,09 zł, zobowiązanie wobec Stowarzyszenia Autorów Zaiks z tytułu publicznego odtwarzania 

utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie 252,15 zł, zobowiązanie wobec organizatora z tytułu 

niewykorzystanych środków finansowych w 2014 r. w kwocie 627,31 zł. 

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2014 r. wynosił 266,80 zł. Ogółem przychód 

w 2014 roku wyniósł 325 465,99 zł. Zwrot środków do Urzędu Gminy 260,80 zł. Zwrot pożyczki do Urzędu 

Gminy 22 004,00 zł. Wydatki wyniosły 302 840,68 zł. Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 

31.12.2014 r. wynosił 627,31 zł. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ZA 

2014 R. 

Gminny Ośrodek Kultury prowadził swoją działalność zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991 r. 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.) oraz Ustawą 

z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 207, poz. 1230) – w tekście zwana „ustawą nowelizującą”, Statutem 

nadanym Uchwałą Nr VIII/30/07/ Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2007 r oraz Programem 

działania na rok 2014. Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach działały następujące zespoły, kluby 

i sekcje: Zespół „Książkowianka”, Zespół „Skowronki”, Klub Seniora, Klub rękodzieła artystycznego 

„Węzełek”, Grupa cyrkowa „ FOKUS-POKUS”, Klub „Pędziwiatr”, Ponadto prowadzone były zajęcia: 

ZUMBY, nauka gry na gitarze, zajęcia wokalne, aerobik. 

W ROKU 2014 ZREALIZOWANO NASTĘPUJACE ZADANIA: 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY (12.01.14). Gmina Książki zagrała w 22 Finale 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab utworzony został przy Gminnym Ośrodku Kultury 

w Książkach. Szefem Sztabu był Jerzy Cyran. W skład sztabu weszła Gmina Książki, Szkoła Podstawowa 

i Gimnazjum w Książkach, oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach. Mimo deszczowej j pogody 

20 wolontariuszy przeszkolonych przez funkcjonariusza Policji, pod opieką nauczycieli Gimnazjum 
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w Książkach – Krzysztofa Buchmieta, Anny Celmer, oraz Anny Pawlikowskiej kwestowało w miejscowości 

Osieczek, Łopatki i Książki. Łączny dochód, który został przekazany do Fundacji, wyniósł 5711,53 zł. 

Z kwesty publicznej zebrano 2834,64 zł. Największą kwotę do puszki zebrała wolontariuszka Aleksandra 

Paradowska – 353,74 zł kwestująca w Osieczku. Pieniądze przeliczyła komisja w składzie - Ewa Dymowska, 

Wiesława Dymowska, Katarzyna Chandzel, Krzysztof Buchmiet. Zbiórce pieniędzy towarzyszyła licytacja 

gadżetów WOŚP oraz licytacja przedmiotów darczyńców. Największą kwotę 150,00 zł uzyskano z licytacji 

zegara - gadżetu WOŚP. Podczas „orkiestry” można było kupić smaczne serduszka, rogale, babeczki oraz chleb 

ze smalcem i ogórkiem, kawę i herbatę. Dochód ze sprzedaży przekazany został na rzecz WOŚP. W programie 

artystycznym wystąpiły zespoły wokalne i taneczne ze Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum oraz 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach oraz zagrał na skrzypcach Maciej Czarnecki z Wąbrzeżna. Finał 

zakończono ”światełkiem do nieba” wysłanym przez OSP w Książkach. Licytację poprowadził Andrzej Nowak 

oraz Jagoda Dutkiewicz. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W KLUBIE SENIORA (22.01.14) Klub Seniora działający przy Gminnym 

Ośrodku Kultury obchodził 22 stycznia Dzień Babci i Dziadka. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci 

z miejscowego przedszkola. Od dziadków dzieci otrzymały w dowód wdzięczności, jak również uznania, 

słodycze. Wspólne spotkanie umilił słodki poczęstunek. 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE KONKURS HISTORYCZY (26.01.14). Gminny Ośrodek Kultury 

jako współorganizator uczestniczył w spotkaniu podsumowującym konkurs historyczny „UDZIAŁ 

MIESZKAŃCÓW OBECNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W POWSTANIU 

STYCZNIOWYM 1863-1864”. Spotkanie podsumowujące zorganizowane zostało przez organizatorów 

konkursu Wójta Gminy Książki oraz Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w związku 

z otrzymanym w dniu 11 listopada 2013 r wyróżnieniem Prezydenta RP w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE 

NA NAJLEPSZE OBCHODY 150. ROCZNICY POWSTANIA STYCZNIOWEGO. Do udziału w spotkaniu 

zostali zaproszeni laureaci konkursu wraz z rodzicami i opiekunami oraz dyrektorzy szkół. Zwycięzca ze 

szkoły ponadgimnazjalnej otrzymał indeks na studia historyczne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego 

w Bydgoszczy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych 

i ponadgimnazjalnych. 

Podczas uroczystego spotkania w Muzeum nastąpiła inauguracja kolejnego konkursu historycznego 

związanego z 100 rocznicą wybuchu I wojny światowej „WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA 

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW WALK”. SPOTKANIE 

NOWOROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ŁOPATKACH (01.02.14). Organizatorem spotkania była 

Rada Sołecka w Łopatkach. Sołtys wraz z Radą Sołecką zadbał o poczęstunek zarówno dla dzieci jak i dla 

rodziców. Gminny Ośrodek Kultury przygotował zabawy i konkursy, w których dzieci bardzo aktywnie 

uczestniczyły. Dzieci otrzymały od Gwiazdora „słodkie upominki”. 

SPOTKANIE NOWOROCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W BLIZIENKU (05.02.14). Organizatorem 

spotkania była Rada Sołecka. Do współorganizacji włączyły się mamy, które przygotowały słodki poczęstunek. 

Gminny Ośrodek Kultury przygotował zabawy i konkursy. Dzieci otrzymały od Mikołaja „słodkie upominki”. 

WYJAZD DO KINA WDK (06.02.14). Gminny Ośrodek Kultury zorganizował dla dzieci nieodpłatny 

wyjazd do kina WDK w Wąbrzeźnie na film” Oz wielki i potężny”. Wróciły bardzo zadowolone. 

PRZEDSTAWIENIE DLA DZIECI PT. "ŚPIĄCA KRÓLEWNA" (07.02.14). W dniu 07 stycznia 

2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach artyści z Teatru Art-Re z Krakowa zaprezentowali 

adaptację jednej z najsłynniejszych baśni Charles’a Perrault’a pt. „Śpiąca Królewna”. Dzieci oglądające 

spektakl przekonały się, że wiara w dobro, miłość, męstwo i odwaga są w stanie pokonać wszelkie zło. Poza 

tym miały one możliwość uczestniczenia w przedstawieniu odpowiadając na pytania aktorów, a także 

występując na scenie. 

PODSTAWY HISZPAŃSKIEGO WPLECIONE W ZABAWĘ (10.02.- 14.02.14). W drugim tygodniu 

dzieci i młodzież w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat 

studencki” uczestniczyły w projekcie edukacyjnym „Podstawy hiszpańskiego wplecione w zabawę”. Zajęcia 

przeprowadzili Julia Sośniak, studentka drugiego roku filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz 

Antoni Boruta, studiujący inżynierię materiałową na Politechnice Śląskiej. Uczestnicy projektu poznali 

podstawowe informacje na temat języka hiszpańskiego, proste słownictwo opisujące otoczenie, min. rodzinę, 

zwierzęta, kolory, pory roku, witanie się. Uczestniczyli w wielu zabawach ruchowych, malowali w grupach na 

dużych kartach, przygotowali kartki walentynkowe. 

WYJAZD DO KINA WDK (14.02.14). W ostatnim dniu ferii, dzięki ofercie kina WDK w Wąbrzeźnie, 

dzieci uczestniczyły w wyjeździe na film „ Super psiaki”. Z wyjazdu wszyscy byli bardzo zadowoleni. 

KARNAWAŁOWY BAL PRZEBIERAŃCÓW (15.02.14). Ferie zakończyły się balem karnawałowym 

przebierańców, który został zorganizowany wspólnie z Gminną Biblioteką Publiczną. Jak zwykle odbył się 
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konkurs na najpiękniejszy strój karnawałowy i jak zwykle jury miało duży problem z wybraniem tego 

najpiękniejszego, ponieważ wszystkie stroje były piękne i pomysłowe, więc postanowiono nagrodzić słodkim 

upominkiem wszystkich przebierańców. Podczas balu przeprowadzono liczne zabawy i konkursy. 

SPOTKANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z PANIĄ PAULINĄ PAMUŁĄ, REGIONALNĄ 

KOORDYNATORKĄ PROGRAMU PROJEKTOR - WOLONTARIAT STUDENCKI (01.03.14). Dzieci 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach miały okazję uczestniczyć w krótkim aczkolwiek pełnym śmiechu 

i ciekawych zabaw spotkaniu z Panią Pauliną Pamułą, która pełni rolę Regionalnego Koordynatora Programu 

Projektor - Wolontariat Studencki. 

OSTATKI W KLUBIE SENIORA (04.03.14). Seniorzy karnawał postanowili zakończyć zgodnie z tradycją 

przy zabawie, uczestnicząc w wielu konkursach przeprowadzonych przez GOK. Na stole nie zabrakło 

pączków. 

TROP NATURY (28.03.14). Gminny Ośrodek Kultury w Książkach wspólnie z Gminną Biblioteką 

Publiczną brał udział w projekcie „Twórczy Rozwój na rzecz Ochrony i Promocji Natury w województwie 

kujawsko-pomorskim” („TROP Natury”) realizowanym przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie. Animację na temat lasu przeprowadziła Elżbieta Lubomska PZDR Wąbrzeźno oraz 

Milena Hoffa KPODR Minikowo. Zajęcia skierowane były do uczniów klas I-III. Projekt jest 

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

SPOTKANIE Z GRAMI PLANSZOWYMI I TOWARZYSKIMI (05.04.14). W Gminnym Ośrodku Kultury 

w Książkach odbyły się kolejne zajęcia w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności 

„PROJEKTOR - wolontariat studencki”. Zajęcia przeprowadziło 8 wolontariuszy z toruńskich uczelni. 

Przeprowadzonych zostało 6 projektów edukacyjnych. Grupą docelową byli uczniowie szkoły podstawowej 

i gimnazjum. Celem realizowanych projektów była integracja i dobra zabawa z rówieśnikami, przeprowadzenie 

szeregu bardzo ciekawych zabaw, zaprezentowanie różnych rodzajów gier planszowych, zapoznanie dzieci 

z ciekawymi grami towarzyskimi, pokazanie innych form spędzania wolnego czasu, z dala od telewizora 

i komputera. Uczestnicy grali w gry planszowe w kilku grupach, każda grupa przy osobnym stoliku: m.in. 

Dobble, Jungle Speed, Jungle Speed Safari, Zakazana Wyspa, Mafia, Pędzące żółwie, Hoop!, Dixit, Słowo-

stwory. Na koniec odbyła się krótka dyskusja z dziećmi na temat tego, czy gra się spodobała i czy taka forma 

gry odpowiada im bardziej od gier komputerowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się projekt 

„O robotach słów kilka”. Celem realizacji projektu było uświadomienie dzieciom, jak popularne są roboty, 

pokazanie, że robotyka nie jest trudna, zainteresowanie dzieci tematyką robotyki, elektroniki, dyskusja na temat 

wykorzystania robotów, pokaz samodzielnie zbudowanego robota, kilka zagadnień teoretycznych jak wygląda 

programowanie, zasilanie, co sprawia, że to działa, możliwość samodzielnego pokierowania robotem. 

KIERMASZ WIELKANOCNY (14.04.14). Klub rękodzieła artystycznego „WĘZEŁEK” zorganizował 

kiermasz wielkanocny. Można było na kiermaszu nie tylko kupić stroiki i ozdoby świąteczne ale również 

nauczyć się ich wykonania. 

AKCJA "NIE BIJ MNIE, KOCHAJ MNIE" (16.04.14). Gminny Ośrodek Kultury w Książkach przyłączył 

się do ogólnopolskiej Akcji Miś organizowanej przez Jurka Owsiaka i Fundację WOSP. Akcja odbyła się 16 

kwietnia 2014 roku, tuż przed świętami Wielkanocy. Akcja ta miała na celu zwrócenie uwagi na temat 

przemocy w rodzinie, zwrócenie uwagi ludziom na najprostsze zasady współistnienia. Przed budynkiem GOK 

pojawiły się dwa pluszowe misie symbolicznie zabandażowane i z przyczepioną karteczką - fiszką z hasłem 

"Nie bij mnie- kochaj mnie!". Akcja ta ma uczyć wrażliwości i miłości do dzieci. Jak informują organizatorzy 

nie ma jednej, wyznaczonej daty, każdy może powtórzyć ją kiedy chce i jak chce, najważniejsze aby przekaz 

był ten sam „Nie bij mnie-Kochaj mnie”. 

OTWARCIE WYSTAWY "PRZEZ KREW POSZLI W NOWE ZORZE" (23.04.14) związanej 

z 100 rocznicą wybuchu i wojny światowej przygotowanej przez Miejską I Powiatową Bibliotekę Publiczną 

Im. Witalisa Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie. Otwarcia wystawy dokonał z-ca wójta Krzysztof Zieliński. 

Otwarciu wystawy towarzyszyła prezentacja multimedialna oraz prelekcja PAWŁA BECKERA- 

HISTORYKA REGIONALISTĘ, PRACOWNIKA MIPBP W WĄBRZEŹNIE. Materiały związane z i wojną 

światową zostały udostępnione również przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 

UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO - RELIGIJNE POD POMNIKIEM KSIĄŻKI - BRUDZAWKI 

(25.04.14). W dniu 25 kwietnia 2014 r. przy pomniku ofiar dwóch totalitaryzmów w miejscowości Książki – 

Brudzawki odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca 75 ROCZNICĘ WYBUCHU 

II WOJNY ŚWIATOWEJ,74 ROCZNICĘ ZBRODNI KATYŃSKIEJ oraz 4 ROCZNICĘ KATASTROFY 

SMOLEŃSKIEJ. W uroczystości uczestniczył V-ce Marszałek Senatu Jan Wyrowiński, Jacek Dziuba Dyrektor 

Gabinetu Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Zastępca Szefa 

Oddziału Dyscypliny Wojskowej Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON płk Jacek Treichel, 
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Naczelnik Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska, władze województwa z v-ce Wojewodą 

Zbigniewem Ostrowskim i powiatu, kadra oficerska, żołnierze, reprezentanci rodzin katyńskich, szkoły oraz 

mieszkańcy Gminy. W uroczystości uczestniczyli również profesorowie UKW z Bydgoszczy z rektorem 

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Zbigniewem Ostoją - Zagórskim. Mszy Świętej przewodniczył ks. 

kanonik płk Zenon Surma. Po uroczystej mszy św. złożone zostały pod pomnikiem pomordowanych wieńce 

i wiązanki kwiatów. Zapalono znicze pod dębami upamiętniającymi ofiary zbrodni katyńskiej oraz katastrofy 

smoleńskiej. Podczas tej uroczystości zostali odznaczeni medali „Prio Patria” Wójt Gminy Książki Jerzy 

Polcyn, rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego Zbigniew Ostoja – Zagórski, Mirosław Golon Dyrektor 

Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, ks. kanonik płk Zenon Surma Dziekan IWSZ 

i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego. Uroczystościom towarzyszyły wystawy w Gminnym Ośrodku Kultury: 

74 ROCZNICA ZBRODNI KATYŃSKIEJ, 4 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ. 

PODSUMOWANIE KONKURSU HISTORYCZNEGO „WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJNA 

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW WALK” (25.04.14). 

Współorganizatorem konkursu był Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. W uroczystości uczestniczył 

Rektor UKW – Janusz Ostoja – Zagórski, V-ce Marszałek Senatu – Jan Wyrowiński, Jacek Dziuba Dyrektor 

Gabinetu Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, Naczelnik 

Delegatury IPN w Bydgoszczy Edyta Cisewska. 

Wyniki oceny prac zgłoszonych w konkursie historycznym „WPŁYW I WOJNY ŚWIATOWEJ NA 

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW WALK” 

Komisja w składzie: prof. dr hab. Adam Sudoł, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy -

przewodniczący, dr Anna Popielarczyk-Pałęga, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy - członek, prof. 

Monika Szczepaniak – Katedra Germanistyki UKW Bydgoszcz- członek, dr Tomasz Ceran - Instytut Pamięci 

Narodowej -członek dokonała oceny prac zgłoszonych w konkursie historycznym „WPŁYW I WOJNY 

ŚWIATOWEJ NA ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI W OCZACH POTOMKÓW UCZESTNIKÓW 

WALK”. Na konkurs wpłynęło 31 prac: 8 prac - szkoły podstawowe, 12 prac - gimnazja, 11 prac - szkoły 

ponad gimnazjalne. 

SZKOŁY PODSTAWOWE: I miejsce - Alicja Łukasik- Szkoła Podstawowa w Jarantowicach, II miejsce - 

Karolina Polcyn- Szkoła Podstawowa im Henryka Sienkiewicza w Książkach, III miejsce - Mateusz 

Dobrosielski- Szkoła Podstawowa nr 7 w Brodnicy. 

GIMNAZJA: I miejsce – Emilia Konkol- Gimnazjum im. M. Kopernika w Jabłonowie Pom., II miejsce – 

Zuzanna Rutkowska- Gimnazjum Nr 1 im. ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 

w Wąbrzeźnie, III miejsce –Bartosz Laskowski, Zespół Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu 

Dobrzyniu. 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: I miejsce – Łukasz Lenartowicz, Zespół Szkół nr 1 im. Anny 

Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, II miejsce - Julia Blumkowska, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 

w Golubiu Dobrzyniu, III miejsce –Marek Rudzki, Liceum Ogólnokształcące w Lipnie. 

OBCHODY Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II I JANA XXIII (27.04.14). W związku 

z kanonizacją dwóch papieży Jana Pawła II i Jana XXIII w kościele parafialnym w Książkach odbyła się 

uroczysta msza św. podczas której zaśpiewał zespół „Ksiązkowianka”. Przed mszą sw. dzieci i młodzież ze 

Szkolnego Koła Caritas oraz zespół „Skowronki „i wokalistki z GOK wystąpiły w montażu słowno-

muzycznym „Blask Świętości”. 

AKADEMIA Z OKAZJI ROCNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA. W Dniu 3 maja 

w Książkach uroczyście obchodzono Święto Konstytucji 3 Maja. W kościele pw. Trójcy Świętej odprawiona 

została msza św w intencji Ojczyzny podczas, której zaśpiewał zespół Książkowianka. Mszę sw. rozpoczął 

pieśnią Bogurodzica. Następnie w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta akademia. W montażu 

słowno-muzycznym pt. „WITAJ MAJOWA JUTRZENKO” wystąpili uczniowie kl.II a. Akompaniament Józek 

Dąbrowski. Program przygotowała Dorota Lisowska, nauczyciel Gimnazjum. 

KONCERT Z OKAZJI KANONIZACJI JANA PAWŁA II I JANA XXIII (11.05.14). 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbył się koncert z okazji kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła 

II pt. „Blask Świętości”. Całość koncertu oprawiona zastała fragmentami multimedialnymi dot. życia 

i pontyfikatu Jana XXIII oraz Jana Pawła II. Wystąpił zespół dziecięcy „Skowronki”, zespół „Ksiązkowianka”, 

oraz Magdalena Sacha, Wiktoria Sołowiej, Martyna Ciupak, Jona Szmeichel oraz Artur Kowalkowski. Z tej 

okazji przygotowana została wystawa dot. obu kanonizowanych papieży. 

SPOTKANIE Z OKAZJI DNIA MATKI (21.05.14). Z inicjatywy Gminnej Rady Kobiet w Książkach 

w dniu 21 maja w Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie z okazji zbliżającego się Dnia Matki. 

W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 mam z terenu Gminy Książki. Z programem artystycznym wystąpił zespół 

„Ksiażkowianka” oraz zaśpiewała Jona Szmeichel. Wiersze recytowała Marianna Ciupak. Spotkanie poprzedził 
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wykład pt. „Związki przeciw utleniające a styl życia w XXI w” Beaty Smogorzowskiej, dietetyka i trenera 

sportu. 

WYJAZD DO CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU (26.05.14 r.). Z okazji Dnia Matki 

30 mam skorzystało kolejny raz z oferty CENTRUM KULTURY TEATR W GRUDZIĄDZU i wyjechało na 

koncert pt. „Dla mojej mamy” w wykonaniu Studia Piosenki Zbigniewa Poliszczuka. W tym szczególnym dniu 

odbył się wieczór z przebojami najpopularniejszych wokalistów nie tylko polskiej, ale też światowej sceny. 

W gronie wykonawców, którzy zaprezentowali się przed publicznością znalazły się laureatki wielu 

ogólnopolskich przeglądów wokalnych, jak również bardzo młodzi wykonawcy. Wokalistom akompaniował 

Zbigniew Poliszczuk, szef i pomysłodawca koncertu. 

CZARY - MARY W GOK (24.05.14). W GOK odbyły się kolejne warsztaty edukacyjne w ramach 

programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”, „Czary-mary” – 

eksperymenty z wykorzystaniem przedmiotów domowego użytku. Jak zwykle warsztaty cieszyły się wielkim 

zainteresowaniem. Uczestnicy projektu dowiedzieli się, że ich domowa kuchnia skrywa chemiczne tajemnice. 

Tworzyli efektowne wulkany, napompowali balon nie przytykając do niego swoich ust, wyczarowali 

niewidzialną ciecz, stworzyli ocean w butelce. Oprócz tego dowiedzieli się jak znaleźć igłę w stogu siana. 

DZIEŃ DZIECKA W GOK (01.06.14 r.). Od wielu lat Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 

współorganizuje z okazji Dnia Dziecka imprezy dla dzieci w wielu sołectwach Gminy. 1 czerwca zaprosił 

dzieci do wspólnego świętowania do swojej siedziby. Impreza odbyła się w parku. Uczestniczyło w niej ok. 

100 dzieci. Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się dmuchany zamek oraz trampolina. Dzieci brały 

udział w licznych konkursach. 

DZIEŃ DZIECKA I MATKI W ŁOPATKACH (06.06.14). W dniu 5 czerwca sołectwo Łopatki 

zorganizowało spotkanie integracyjne z okazji Dnia Matki oraz Dnia Dziecka. O oprawę rekreacyjno- sportową 

zadbał Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Szczególną atrakcją tego dnia były pokazy strażackie. Dzieci 

obdarowane zostały przez organizatorów słodkimi upominkami. Spotkanie zostało zakończone wspólnym 

grillowaniem. 

IV PIKNIK LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA (07.06.14). W Radzyniu Chełmiński odbył IV Piknik – 

LEADER 2014. Na pikniku nie zabrakło Gminy Książki. Gminę reprezentował zespół wokalny 

„Książkowianka”, który zaśpiewał stare piosenki biesiadne oraz Klub rękodzieła artystycznego „ WĘZEŁEK”. 

Panie zaprezentowały to czego nauczyły się podczas zajęć. Na wystawie znalazły się wyroby z wikliny, 

przedmioty zdobione techniką decoupage, obrazy wykonane haftem krzyżykowym, gobelinowym oraz 

wstążeczkowym, serwety wykonane haftem richelieu, cieniowanym z koronki igiełkowej, klockowej 

i frywolitki jak również jajka i bombki zdobione techniką temari. Wystawa cieszyła się bardzo dużym 

zainteresowaniem. 

WARSZTATY MALOWANIA NA DREWNIE (10.06.14), WYSTAWA POWARSZTATOWA (13.06.14). 

Dnia 10 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyły się „Warsztaty artystyczne malowanie na 

drewnie”. Warsztaty prowadzone były w ramach projektu realizowanego przez Fundację Lokalna Grupa 

Działania Wieczno. Warsztaty skierowane były do osób dorosłych, które wyraziły wolę zdobywania wiedzy 

i umiejętności w zakresie rękodzieła artystycznego, powinny aktywnie działać w swoich lokalnych 

społecznościach, a nabyte umiejętności i wiedzę rozpowszechniać w środowisku lokalnym. 

DZIEŃ DZIECKA W BLIZIENKU (14.06.14). Spotkanie zorganizowane zostało przez Radę Sołecką. Blok 

rekreacyjno – sportowy poprowadził Gminny Ośrodek Kultury. Dzieci obdarowane zostały przez 

organizatorów słodkimi upominkami Spotkanie zostało zakończone wspólnym grillowaniem. 

DZIEŃ DZIECKA W OSIECZKU (21.06.14). 21 czerwca impreza dotarła do Osieczka. Organizatorzy 

zadbali o słodycze oraz pieczone kiełbaski. GOK przygotował liczne konkursy i zabawy. Jak zwykle dużą 

atrakcją był zamek dmuchany i trampolina. W spotkaniu uczestniczyło ok. 50 dzieci oraz rodzice. 

WYJAZD DO WIOSKI MIODOWEJ (24.06.14). 24 czerwca 2014 roku 15 osób z naszej gminy 

uczestniczyło w wizycie studyjnej zorganizowanej w ramach projektu „ Funkcjonowanie lokalnej grupy 

działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” w miejscowości WIELKI MĘDROMIERZ -WIOSKA 

MIODOWA, województwo kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, gmina Gostycyn. Organizatorem wizyty 

studyjnej była Fundacja Lokalna Grupa Działania WIECZNO z siedzibą w Wąbrzeźnie. Gminny Ośrodek 

Kultury jest partnerem Fundacji. W wizycie studyjnej uczestniczyło 15 osób, były to osoby aktywnie 

uczestniczące w życiu kulturalnym wsi oraz aktywnie działający na rzecz środowiska lokalnego. Celem 

organizacji wizyty było nabycie nowej wiedzy i doświadczenia w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej 

przyczyniającej się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej, zapoznanie 

z przykładowymi projektami z zakresu aktywizacji społeczności lokalnej przyczyniającej się do poprawy 

warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej, zaktywizowanie lokalnych liderów wiejskich, nabycie 

przez lokalnych liderów wiedzy i doświadczenia niezbędnego do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach 
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wiejskich. W ramach wyjazdu uczestnicy zapoznali się z historią powstania wioski. Wielki Mędromierz to wieś 

na terenie gminy Gostycyn. Jej mieszkańcy postanowili w 2008 r. stworzyć miodową wioskę. Miał być to 

z jednej strony pomysł na zachęcenie młodych do kontynuowania tradycji pszczelarskich, ale i koncepcja 

promocji lokalnych wyrobów. Charakterystyczne dla wioski są nazwy poszczególnych pasiek, które znajdują 

się przy gospodarstwach. Pochodzą od imienia pszczelarza. Znajdziemy więc tu pasieki: "u Władka", "u Jasia", 

"u Teofila", "u Mirki", "u Rozalii", "u Henia", "u Julka", "u Grzesia", "u Zbyszka" i "u Tadzia”. W pasiece 

„u Mirki” uczestnicy zapoznali się z pracą w pasiece, „u Rozalii”- degustowali miody „u Henia” -obejrzeli 

sprzęt pasieczny. Atrakcją był poczęstunek swojskim ciastem miodowym, oraz obiadem domowym kluskami 

ziemniaczanymi oraz pałkami w miodzie. Wszyscy uczestniczyli w grze terenowej „Wyprawa Odkrywców po 

Wiosce Miodowej” oraz w warsztatach rękodzielniczych wykonując świece z wosku pszczelego. 

WYJAZD KLUBU SENIORA DO CIECHOCINKA (27.06.14). Członkowie Klubu Seniora oraz 

przyjaciele Klubu udali się 27 czerwca do Ciechocinka aby odetchnąć świeżym solankowym powietrzem, 

wspiąć się na tężnie oraz podziwiać uroki tego niezwykle pięknego i nadal tętniącego życiem ośrodka 

wypoczynkowego. Z wyjazdu wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni. 

40-STO LECIE OSP BLIZIENKO (28.06.14). Gminny Ośrodek Kultury użyczył organizatorom scenę 

przenośną oraz pomagał w obsłudze uroczystości. 

ZAJĘCIA "AHOJ SZCZURKU LĄDOWY" (01.07.- 05.07.14). Zajęcia organizowane przez Gminną 

Bibliotekę Publiczną w Książkach przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Książkach. Były to 

zajęcia rozwijające kreatywność u dzieci oraz pokazujące jak wesoło i po "piracku" można spędzić czas. 

ROZPOCZĘCIE WAKACJI (03.07.14). Oficjalnie wakacje rozpoczęto imprezą w parku przy GOK, 

współorganizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna. Na scenie mógł wystąpić każdy kto miał na to ochotę. 

Zaśpiewały również wokalistki z GOK. Zagrał na kyebordzie Józek Dąbrowski i Andrzej Nowak. Pracownicy 

GOK przygotowali wiele konkursów, gier i zabaw. Był zamek dmuchany i trampolina. 

POWITANIE WAKACJI W ZASKOCZU (05.07.14). Organizatorem imprezy była Rada Sołecka. Blok 

integracyjno-rozrywkowy zapewnił Gminny Ośrodek Kultury w Książkach. Organizatorzy zadbali o słodycze 

oraz pieczone kiełbaski. GOK przygotował liczne konkursy i zabawy. Jak zwykle dużą atrakcją był zamek 

dmuchany i trampolina. 

WARSZTATY GARNCARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (08.07.14 -10.07.14). Warsztaty 

przeprowadzone zostały w ramach projektu „EDUKACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW W GMINNYM OŚRODKU 

KULTURY W KSIĄŻKACH”. Projekt współfinansowany ze środków unijnych PROW w ramach konkursu 

ogłoszonego przez Fundację LGD Wieczno z zakresu Małych Projektów. Projekt realizowany jest 

w partnerstwie z Gminą Książki, Gminną Radą Kobiet, Klubem Rękodzieła Artystycznego „Węzełek” przy 

współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną. Gminny Ośrodek pozyskał w ramach konkursu środki unijne 

w kwocie 9 514,00 zł. Warsztaty garncarskie dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej przeprowadził garncarz – 

Tomasz Poraziński z Firmy Garniec z Koronowa. Zajęcia miały charakter pokazowo warsztatowy gdzie dzieci 

aktywnie uczestniczyły podczas procesu wytwarzania naczyń. Pokaz pracy garncarza odbywał się przy użyciu 

koła garncarskiego oraz innych narzędzi niezbędnych do tworzenia ceramiki użytkowej. Uczestnicy zajęć mieli 

okazję poznać historię tego ginącego zawodu a także anegdoty i bajki z nim związane. Każde dziecko 

samodzielnie wykonało nawet po kilka przedmiotów z tradycyjnej gliny garncarskiej. 

WARSZTATY WIKLINIARSKIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY (15.07.14 - 17.07.14) to kolejne 

warsztaty, dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej przeprowadzone ramach projektu „EDUKACJA 

I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH 

ZAWODÓW W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KSIĄŻKACH”. Przeprowadzili je Barbara i Tomasz 

Porazińscy z Firmy Garniec z Koronowa. Warsztaty miały charakter pokazowy oraz integracyjno-

edukacyjny,w których dzieci i młodzież aktywnie uczestnicząc samodzielnie pod opieką instruktora tworzyli 

przedmioty z wikliny lub ratanu. Wykonali kwiaty, serca i koszyczki. Podczas zajęć uczestnicy poznali historię 

tego rzemiosła oraz przedmioty wykonane przez koszykarzy. 

PROJEKTOR - KREATYWNIE - EFEKTYWNIE (21.07.14 -25.07.14). Zajęcia prowadzone były od 

poniedziałku do piątku przez 4 godziny dziennie w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji 

Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”.Celem projektu była integracja grupy, rozwijanie zdolności 

manualnych oraz kreatywności. Podczas zajęć uczestnicy poznali m.in. haft matematyczny, który wymaga 

pewnych zdolności matematycznych jednakże każdy uczestnik był w stanie poświęcić się temu rękodziełu. 

Haft wyróżnia się od innych rodzajów haftu tym, że nie wykonuje się go na materiale, a na papierze, tekturze, 

a nawet na płycie CD! Jego początki sięgają końca XIX wieku. Nauczycielka Mary Everest Boole chciała 

ułatwić swoim uczniom zrozumienie matematyki, a konkretnie geometrii. Linie krzywe tłumaczyła 

podopiecznym za pomocą kolorowych sznurków i tak matematyka stała się inspiracją dla haftu. Ponadto 
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uczestnicy zapoznali się z mało znaną techniką quilling, jest to rodzaj papieroplastyki, zwana też papierowym 

filigranem służąca do tworzenia ozdób z wąskich pasków papieru zwiniętych w kształt sprężyny spiralnej 

i odpowiednio uformowanych przez zagniecenie zewnętrznych warstw papieru. W ten sposób wykonali karty 

ozdobne. Zdobiły również przedmioty techniką decupage, którą dzieci poznały już wcześniej podczas 

prowadzonych zajęć w GOK. Nie zabrakło ciekawych zabaw, tańców animacyjnych a także malowania twarzy 

specjalnymi farbami. Dzieci na zakończenie zajęć otrzymały pamiątkowe dyplomy. 

BIESIADA W PARKU (26.07.14). Sobota upłynęła pod znakiem biesiady na świeżym powietrzu. Przekrój 

wiekowy uczestników był bardzo zróżnicowany - od najmłodszych niemowlaków, po członków naszego 

lokalnego Klubu Seniora. Dzieci mogły poskakać na trampolinie oraz dmuchanym zamku, uczestniczyć 

w licznych konkursach. Starsi natomiast zadbali oto aby pociechom nie zabrakło energii piekąc im kiełbaski. 

Nie byłoby biesiady gdyby nie wspólne tańce - tutaj najbardziej wykazali się seniorzy, chcieli tańczyć do rana 

ale przez obowiązującą ciszę nocną nie mogli zrealizować swoich marzeń. 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE (29.07- 31.07.14). Uczestnicy sami zadecydowali co będą robić podczas zajęć, 

wybrali robienie kwiatów z krepy metodą „cukierkową „ lub na „cukierka” gdyż przypomina ona nieco 

zawijanie cukierka w papierek. Jest to bardzo stara metoda jednak dzisiaj nadal popularna i chętnie 

wykorzystywana. Dzieci wykonały wspaniałe kwiatki a przede wszystkim róże. Zajęcia poprowadziły stażystki 

GOK Agnieszka Wiśniewska i, Kinga Boroch oraz Ania Skwark z Klubu Rękodzieła Artystycznego. 

OBCHODY 70. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO (01.08.14). W związku z obchodami 

70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna 

przygotowała wystawę planszową pt. „POWSTANIE WARSZAWSKIE”, którą można było zwiedzać od 31.07 

d0 02.08.Pierwszego sierpnia wyświetlono 2 filmy - TARGÓWEK”44 oraz film "13 SIERPNIA'44". Autorką 

scenariuszy i reżyserem filmów jest Małgorzata Brama. Od rana rozbrzmiewały piosenki powstańcze. Od godz. 

17.00 przewodnictwo nad obchodami przejęła grupa inicjatywna, której przewodniczył Pan Wojciech 

Deżakowski wraz z grupą harcerzy z Drużyny Starszo harcerskiej „Novitas” oraz 73 Drużyny Harcerskiej 

„Skarbiec”. Przy dźwięku syren wstrzymany został ruch. Następnie harcerze wraz z uczestnikami obchodów, 

z płonącymi pochodniami przeszli ulicami Książek, zatrzymując się przedstawiali tragiczną historię powstania. 

Przemarsz zakończył się w parku przy GOK, gdzie porozwieszane były zdjęcia z powstania. Przed budynkiem 

GOK ustawiono płonące świece tworzące Znak Polski Walczącej. 

PROJEKTOR - WAKACYJNE ZAJĘCIA SPORTOWE (04.08.14 -08.08.14). Zajęcia sportowe 

prowadzone były przez Martę i Tomasza studentów z Katowic w ramach programu Polsko - Amerykańskiej 

Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”. Celem projektu było zachęcenie dzieci do 

uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego. W każdym dniu realizowana była inna dyscyplina 

sportu oraz gry i zabawy z nią związane. Dzień pierwszy poświęcony piłce nożnej. W drugim dniu poznały 

podstawowe zasady gry w frisbee. Kolejne dni poświęcone były siatkówce oraz do piłce ręcznej. Dzieci 

poznały różne zabawy z piłką i nie tylko. Uczestnicy zajęć wspaniale się bawili a studentom nie brakowało 

pomysłów. Wielką frajdą było odgadywanie nazwy przedmiotów przedstawianych w gwarze śląskiej. 

WAKACYJNE ZAJĘCIA PLASTYCZNO - EDUKACYJNE (12.08.14 - 14.08.14). W Gminnym Ośrodku 

Kultury oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywają się zajęcia podczas których dzieci wykonywały 

piękne obrazki metodą wydrapywania oraz grały w gry rozwijające percepcje oraz kreatywność. 

WARSZTATY PAPIERU CZERPANEGO ORAZ RZEMIOSŁ DAWNEJ POLSKIEJ WSI (19.08.14 - 

21.08.14) to ostatnie warsztaty w ramach projektu „EDUKACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI 

LOKALNEJ POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW W GMINNYM 

OŚRODKU KULTURY W KSIĄŻKACH”. Pokaz i warsztaty czerpania papieru odbywały się przy użyciu 

tradycyjnej drewnianej prasy śrubowej oraz drewnianej beczki. Uczestnicy zajęć poznali historię tego 

nieistniejącego już rzemiosła. Każde dziecko samodzielnie wykonało kartkę papieru czerpanego, pisało gęsim 

piórem oraz samodzielnie na swojej pracy odcisnęło tradycyjną pieczęć lakową. Wiele atrakcji przyniósł drugi 

dzień zajęć. Zajęcia odbywały się w parku przy GOK Uczestnicy mieli okazję poznać sprzęt dawnego 

gospodarstwa chłopskiego oraz rzemiosła. dawnej polskiej wsi. Pokaz miał charakter interaktywny, wszyscy 

mogli popróbować swoich sił np. w ubijaniu masła w kierzance czy mieleniu mąki w drewnianym młynie 

żarnowym. Pod nadzorem prowadzących zajęcia Barbary i Tomasza Porazińskich uczestnicy sami wyrobili 

ciasto oraz piekli podpłomyki. Uczestniczyły również w procesie tłoczenia oleju, który wyciskali na 

tradycyjnej prasie śrubowej tak jak to robili nasi pradziadowie 100 i więcej lat temu, a samo wypłynięcie 

złotego płynu z prasy było zwieńczeniem całego procesu. Bardzo smakował wszystkich z chlebem i solą. 

Również dzieci poznały warsztat powroźnika. Od wieków związane z wsią rzemiosło dzięki któremu mogły 

powstawać sznurowe uprzęże dla koni, przeróżne powrozy czy chociażby liny do wyciągania wiadra wody ze 

studni, linki do prania. Podczas warsztatów każdy wykonał swój powróz na 100 letniej powroźnicy oraz 

pracował na powroźnikach, które jeszcze w latach 60 tych ubiegłego stulecia kręciły powrozy na Śląsku. 
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Projekt dofinansowany był ze środków unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizowany w partnerstwie 

z Gminą Książki, Gminną Radą Kobiet oraz Klubem Rękodzieła Artystycznego „Węzełek”. 

WARSZTATY FILCOWNICZE DLA DOROSŁYCH (19.08.14 - 21.08.14). Podczas „Warsztatów 

filcowniczych dla dorosłych” uczestniczki poznały historię tego rzemiosła oraz przedmioty, które można 

wykonać starą metodą filcowania. Wykonały przedmioty własnoręcznie filcowane takie jak korale, wisiorki, 

bransolety, kolczyki, kwiaty na łodyżce oraz etui stosując technikę filcowania „na sucho” oraz „na mokro”. 

Projekt dofinansowany był ze środków unijnych z zakresu małych projektów w ramach działania 413 

„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego PROW na lata 2007 – 2013. Realizowany w partnerstwie 

z Gminą Książki, Gminną Radą Kobiet oraz Klubem Rękodzieła Artystycznego „Węzełek”. 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU EDUKACJA I INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ 

ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW W GMINNYM OŚRODKU KULTURY 

W KSIĄŻKACH (22.08.14). Przygotowana została wystawa prac wykonanych podczas wszystkich 

warsztatów. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Po podsumowaniu projektu oraz rozdaniu 

dyplomów uczestnicy zajęć wraz z rodzinami udali się do parku przy GOK na wspólną biesiadę. 

PROJEKTOR - JAK ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO (25.08.14 - 29.08.14 ). Ostatni tydzień wakacji upłyną na 

zajęciach edukacyjnych pn. „JAK ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO” w ramach programu Polsko - Amerykańskiej 

Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki”. Celem zajęć było pokazanie dzieciom, że aby 

zrobić coś ciekawego nie jest potrzebny duży nakład finansowy. Grupę docelową stanowili uczestnicy w wieku 

szkoły podstawowej i gimnazjum. Podczas zajęć uczestnicy wykonali piłeczki z balonów wodnych, uplotły 

koszyczek w własnoręcznie wykonanej wikliny papierowej, wykonały filcowe etui na telefon, samodzielne 

wykonały ozdobne, piankowe magnesy oraz naklejki, uczyły się żonglerki własnoręcznie wykonanym 

piłeczkami.Oprócz pracy twórczej był czas na gry, zabawy z chustą animacyjną oraz w detektywów, 

kalambury, malowanie twarzy. W ostatnim dniu dokonano podsumowania, uczestnicy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy. Zajęcia poprowadziły studentki wolontariuszki z Katowic Milena Dudzik i Alicja Szymczak. 

ZAKOŃCZENIE WAKACJI (31.08.2014). W radosnej atmosferze dzieci pożegnały wakacje w parku przy 

Gminnym Ośrodku Kultury. Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Książkach przygotowali wiele konkursów oraz zabaw. Dzieci mogły również pobawić się w dmuchanym 

zamku czy też poskakać na trampolinie. Podczas imprezy można było również skosztować pysznych babek 

straciatella ufundowanych przez firmę "Zaskocz". 

WIEJSKO - GMINNE DOŻYNKI W OSIECZKU (06.09.14). Uroczystości dożynkowe odbyły się na placu 

przed świetlicą wiejską w Osieczku. Podczas mszy św. dziękczynnej, która odbyła się w koście św. Katarzyny 

wystąpił zespół „Książkowianka”. Starostowie Dożynek - Wiesława Jaranowska z Osieczka oraz Janusz 

Węgrzynowski z Brudzawek. Podczas części wieńcowej i artystycznej wystąpił zespół „Książkowianka”. 

Zaśpiewały wokalistki z GOK – Jona Szmeichel, Magda Sacha, Martyna Ciupak. Odbyło się również 

podsumowanie konkursu „Piękna Zagroda”. Rada Sołecka z Książek przygotowała wystawę „staroci”. Blok 

artystyczno- rozrywkowy poprowadziła AGENCJA ARTYSTYCZNA MUSIC- TRANS. 

PIELGRZYMKA ROWEROWA Z BOBROWA DO RYWAŁDU W GOK (13.09.14). W Gminnym 

Ośrodku Kultury mieliśmy przyjemność gościć pielgrzymów z Bobrowa, udających się rowerami do Rywałdu 

na odpust ku czci Matki Bożej Rywałdzkiej Pocieszycielki Strapionych. Pielgrzymi mieli okazję nie tylko 

odpocząć po trudach podróży, ale także zregenerować siły przy kawie, herbacie i ciastkach ufundowanych 

przez ks. Proboszcza i mieszkańców Książek. 

ODPUST MATKI BOŻEJ RYWAŁDZKIEJ (14.09.14). Zespół „Książkowianka” na zaproszenie ojca 

Andrzeja Makowskiego uświetnił swoim śpiewem uroczystość Matki Bożej Rywałdzkiej Pocieszycielki 

Strapionych. Liturgii przewodził ksiądz biskup Andrzej Suski w koncelebrze kustosza sanktuarium o. Andrzeja 

Makowskiego oraz kapłanów z dekanatów wąbrzeskiego oraz Radzyń Chełmiński. 

WIZYTA STUDYJNA W WIOSCE CHLEBOWEJ (16.09.14). Po raz piaty osoby aktywnie działające 

z terenu Gminy Książki skorzystały z zaproszenia i uczestniczyły w wizycie studyjnej organizowanej przez 

Fundację Lokalna Grupa Działania Wieczno w ramach projektu Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja. Wizyta studyjna skierowana była do liderów z obszaru gmin: Dębowa 

Łąka, Gruta, Książki, Płużnica, Radzyń Chełmiński, Łasin, Rogóźno, Świecie nad Osą i Wąbrzeźno (gm. 

Wiejska), na których obszarze działa Fundacja LGD Wieczno. Tym razem była to w wizyta do Wioski 

Chlebowej w Janiej Górze, gmina Świekatowo, powiat świecki. Uczestnicy prześledzili drogę, która zaczyna 

się od kłosów zboża, a kończy na bochenkach pachnącego chleba. Poznali legendę wioski chlebowej oraz 

historię o wszędobylskim Strachu „Luppo”. Na zainteresowanych czekał pokaz tradycyjnego młócenia zboża, 

przygotowanie ciasta zgodnie z oryginalną recepturą oraz wspólne wypiekanie chleba w oryginalnym piecu 

chlebowym. Upieczony chleb każdy uczestnik mógł zabrać do domu. W ścieżce edukacyjnej „Stracha 
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pokonamy, chleba nie oddamy” uczestnicy spotkali tajemnicze postacie,od których musieli zdobyć produkty do 

pieczenia chleba: Strażnika Soli, Strażnika Ognia, Strażnika Wody, Strażnika Zakwasu. Wykonywanie zadań 

utrudniał Strach Luppo. Po zdobyciu wszystkich produktów potrzebnych do wypieku chleba Strażnik Ognia 

zaprosił wszystkich na słodkie podpłomyki. Na zajęciach z rękodzielnictwa wszyscy mogli wykonać pamiątkę 

tematycznie związaną z Wioską Chlebową - sympatycznego „Straszka”. Po zajęciach uczestnicy udali się na 

„Wesołą łączkę” gdzie trzeba było się wykazać się dużą energią i aktywnością podczas zabaw ruchowych. 

Celem wizyty studyjnej było nabycie nowej wiedzy i doświadczenia w zakresie aktywizacji społeczności 

lokalnej przyczyniającej się do poprawy warunków życia na wsi i rozwoju turystyki wiejskiej oraz 

zaktywizowanie lokalnych liderów wiejskich. Wierzymy, że cel został osiągnięty. Wszyscy wrócili bardzo 

zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia, które będą starali się przenieść na swój obszar działania za co 

organizatorom wyjazdu serdecznie dziękują. 

ŚWIĘTO ZIEMNIAKA (17.09.14). Klub Seniora działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach 

zorganizował „Święto ziemniaka”. Na stole królowały ziemniaki, które można było zjeść z olejem i cebulką lub 

z masłem. Gminny Ośrodek Kultury dla uczestników przygotował wiele atrakcji. Odbyły się liczne konkursy 

m.in. na najszybciej i najdokładniej obrany ziemniak, konkurs „ Jaka to melodia”, „Śpiewać każdy może” oraz 

„Zgaduj –zgadula”. Nie zabrakło konkursów zręcznościowych. Na wszystkich uczestników czekały nagrody. 

Impreza zakończyła się wspólną zabawą. UROCZYSTOŚCI RELIGIJNO - PATRIOTYCZNE POD 

POMNIKIEM W ŁOPATKACH (20.09.14). 20 września br. w Łopatkach przy pomniku Ofiar Totalitaryzmu 

odbyły się uroczystości religijno - patriotyczne z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Honorowy 

patronat nad uroczystościami objęli: Jan Stanisław Ciechanowski – Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, dr hab. Andrzej Kunert – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz 

dr Łukasz Kamiński – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy 

Książki, Przewodnicząca Rady Gminy w Książkach, oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej 

w Łopatkach Edward Rogoza. Uroczystościom towarzyszyła wystawa „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona 

Niemiecka na Pomorzu Gdańskim (Selbstschutz Westpreussen) w 1939 r.", udostępniona przed Delegaturę IPN 

w Bydgoszczy, autorstwa dr Izabeli Mazanowskiej i dr Tomasza Cerana. Odbyła się także promocja książki 

dr. Tomasza Cerana „Im Namen des Führers... Selbstschutz Westpreussen i zbrodnia w Łopatkach w 1939 r.". 

Drugą wystawę „Wrzesień 1939” można oglądać w świetlicy wiejskiej w Łopatkach, udostępniona została 

przez Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy. 

PRELEKCJA DR TOMASZA CERANA (24.09.14). W związku z OBCHODAMI 75 ROCZNICY 

WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach w dniach od 22 do 

30 września 2014 r. odbywały się prelekcje dr Tomasza Cerana, pracownika pionu naukowego Delegatury 

Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, pt. „Zapomniani kaci Hitlera. Samoobrona Niemiecka (der 

Volksdeutsche Selbstschutz) w Polsce w 1939 r." Prelekcje skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych, 

ponad gimnazjalnych oraz dorosłych. Prelekcji towarzyszyła wystawa planszowa autorstwa dr Izabeli 

Mazanowskiej i dr Tomasza Cerana pod tym samych tytułem. Z zaproszenia skorzystały: Liceum 

Ogólnokształcące z Wąbrzeźna, Zespół Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie, gimnazja w Myśliwcu i Książkach. 

XIV DZIEŃ PAPIESKI(12 PAŹDZIERNIKA 2014). W kościele pw. Trójcy św. w Książkach uroczyście 

obchodzono XIV Dzień Papieski" pod hasłem „Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie" Z programem 

okolicznościowym wystąpiły dzieci ze Szkolnego Koła Caritas. Program przygotowała pani Magda Kesler. 

Podczas mszy św. zaśpiewał zespół „Książkowianka”. 

PROJEKTOR - SOBOTA PEŁNA DOBREJ ZABAWY I NIEZWYKŁYCH PRZEŻYĆ (18.10.14). 

W Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji 

Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” realizowane były dwa projekty edukacyjne „Młody Nobel –

chemia ”oraz „Młody Nobel –informatyka”. Realizowane były pod wspólnym tytułem - „SOBOTA PEŁNA 

ZABAWY - MALI NAUKOWCY W KSIĄŻKACH”. Młody Nobel to kampania edukacyjna, która ma na celu 

popularyzację nauki przedmiotów ścisłych wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatów „Młody Nobel –

chemia ”- mogli na chwilę wcielić się w rolę naukowców i nauczyli się jak samodzielnie stworzyć domowe 

laboratorium. Poznali niezwykłe eksperymenty i naukowe sztuczki z wykorzystaniem produktów 

powszechnego użytku, które można znaleźć w kuchni(m.in. soda oczyszczona, woda gazowana, rodzynki, 

barwniki spożywcze, ocet itd.). Celem projektu „Młody Nobel –informatyka” było pokazanie uczestnikom, że 

programowanie nie jest takie straszne, jak mówią. Przede wszystkim uświadomienie dzieciom, na czym to 

polega, jak wygląda pisanie programu i co trzeba wiedzieć. Uczestnicy samodzielnie zainstalowali program 

Scratch, w którym pisali programy. Wolontariusze zaprezentowali również kilka bardziej złożonych 

programów, z opisem poszczególnych fragmentów kodu. Dzieci również uczestniczyły w bardzo ciekawych 

grach i zabawach integracyjnych. 
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DZIEŃ SENIORA (22.10.14). Uroczyście obchodzono Dzień Seniora. Seniorzy spotkali się przy kawie, 

ciastku i muzyce. GOK przygotował wiele atrakcyjnych konkursów. 

PROJEKTOR - GRA DETEKTYWISTYCZNA (25.10.14). Odbyły się kolejne zajęcia prowadzone przez 

wolontariuszy programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”. Tym razem dzieci uczestniczące 

w warsztatach mogły poczuć się przez chwilę jak słynny detektyw, Sherlock Holmes. Wolontariusze 

przygotowali pełną tajemnic i zagadek grę detektywistyczną. Na młodych detektywów czekały tajne zadania-

łamigłówki ukryte w domu kultury. Dzieci podzielone na zespoły miały za zadanie odczytać pismo lustrzane, 

rozszyfrować informacje zapisane szyfrem Atbash, a także rozwikłać zagadkę miejsca ukrycia skarbu. Przy 

pomocy wolontariuszy ujawniali niewidoczny atrament sympatyczny, poznawali zawartość walizki technika 

kryminalistyki i ujawniali ślady zostawione na miejscu zdarzenia. Dzieci wykazały się ogromnym zapałem 

i szybkością – wszystkie zagadki udało się rozwiązać! Wolontariusze przygotowali nagrodę-niespodziankę dla 

uczestników za udział w grze i aktywność – balonowe zwierzaki dla każdego. Oprócz części detektywistycznej 

wolontariusze przygotowali także pokaz eksperymentów – dzieci dowiedziały się jak stworzyć skaczące 

i kanciaste bańki mydlane. Chemia potrafi być magiczna i zaskakująca – studenci udowodnili dzieciom, że 

pomarańczowa ciecz zmieszana z przezroczystą może zmienić kolor na... czarny. Warsztaty odbyły się 

w ramach V edycji kampanii edukacyjnej „Młody Nobel” realizowanej przy współpracy Fundacji Rozwoju 

Wolontariatu z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 

PROJEKTOR - MAGNESOWE CZARY I NIEZWYKŁE ILUZJE (07.11.14). W Gminnym Ośrodku 

Kultury w Książkach w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność „PROJEKTOR - 

wolontariat studencki” odbyły się kolejne warsztaty pełne dobrej zabawy prowadzone przez wolontariuszy pt. 

MAGNESOWE CZARY I NIEZWYKŁE ILUZJE. Tym razem w małym laboratorium poprzez zabawy 

i eksperymenty z magnesami uczestnicy odkrywali niezwykłe zjawiska magnetyzmu. Wolontariusze 

zaprezentowali różne rodzaje magnesów: sztabkowe, neodymowe, pływające, podkowiaste, kuliste oraz 

wykonali doświadczenia z ich wykorzystaniem. Do prezentacji został wykorzystany duży, transparentny walec-

pierścień z opiłkami, w środek którego wsunięty był magnes, co umożliwiło pokazanie pola magnetycznego 

w trój wymiarze. Poza tym uczestnicy dowiedzieli się gdzie można wykorzystać magnes. Poznano też zabawne 

i ciekawe przykłady iluzji, które potrafią zmylić nasz wzrok i wprowadzić nas w błąd. Podsumowanie 

warsztatów i zdobytych informacji odbyło się w formie quizu. 

AKADEMIA Z OKAZJI NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI (12.11.14). Uroczyście 

obchodzono w gminie Książki Święto Niepodległości 11 listopada w kościele p.w. Trójcy Św. w Książkach 

odbyła się uroczysta msza św. w intencji ojczyzny. Podczas mszy zaśpiewał zespół pn. „Książkowianka”. 

Uczestniczyli harcerze z Drużyny Starszo harcerskiej „Novitas” oraz 73 Drużyny Harcerskiej „Skarbiec”. 

W tym samym dniu w Kościele parafialnym p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Osieczku odbył się 

koncert Kwartetu Smyczkowego Copernicus. Uroczysta akademia odbyła się 12 listopada w Gminnym 

Ośrodku Kultury. W programie artystycznym wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej w Książkach. 

PROJEKTOR - PODSUMOWANIE PROJEKTÓW Z CYKLU MŁODY NOBEL (15.11.14). 15 listopada 

w ramach programu Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności „PROJEKTOR - wolontariat studencki” 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyły się kolejne warsztaty, które były zwieńczeniem kampanii 

edukacyjnej” Młody Nobel w Książkach”. Uczestnicy zapoznali się z sylwetką Alfreda Nobla - fundatora 

słynnej nagrody, a także osiągnięciami Marii Skłodowskiej-Curie. Powtórzyli wspólnie eksperymenty, które 

dotychczas wzbudzały najwięcej emocji. Przeprowadzony został quiz miał na celu sprawdzenie wiedzy 

z zakresu chemii, fizyki, programowania i kryptografii klasycznej. Dzieci wykazały się bardzo dużym 

zakresem wiedzy i quiz sprawdzający wypadł pozytywnie. 

ANDRZEJKI KLUBU SENIORA (26.11.14). Seniorzy obchodzili tradycyjne Andrzejki. Podczas spotkania 

nie mogło zabraknąć lania wosku, obierania jabłek na długość skórki oraz innych ciekawych i śmiesznych 

wróżb a także konkursów. 

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY(13.12.2014). Klub Rękodzieła Artystycznego „Węzełek” zorganizował 

kiermasz świąteczny, Na kiermaszu swoje prace zaprezentowały między innymi Panie z tego klubu. 

JUBILEUSZ 40-LECIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ORAZ 30-LECIA 

ZESPOŁU KSIĄŻKOWIANKA (14.12.14). Przybyłych gości witał powitalnym marszem weselnym Józek 

Dąbrowski (instrumenty klawiszowe), wychowanek GOK w Książkach oraz występujący z nim gościnnie 

Mateusz Hoppe (gitara elektryczna) z Grudziądza. Sala była wypełniona po brzegi. Na uroczystość przybyli 

prawie wszyscy zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy. Otwarcia uroczystości dokonała dyrektor GOK – 

Marianna Ciupak. Przedstawiła informację z 40-letniej działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach. 

Po podsumowaniu rozdane zostały symboliczne podziękowania w formie statuetek oraz dyplomów. Statuetki 

„NUTKI” otrzymały Panie z zespołu „Książkowianka”: Bogumiła Ozga, Barbara Cisek, Barbara Wiśniewska, 

Krystyna Szamszur, Barbara Gajewska, Krystyna Heberlej, Janina Janowska, Krystyna Kesler, Aleksandra 
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Domżalska, Ewa Fabrykiewicz, Ania Mrowiec, Justyna Marciniszyn. Wokaliści: Jona Szmeichel, Julita Zych, 

Żaneta Grygielewicz, Martyna Ciupak, Magdalena Sacha, Józef Dąbrowski oraz za naukę gry na gitarze – 

wolontariusz Mariusz Kesler. Statuetką okolicznościową za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska 

przejawiającą się wspieraniem i promowaniem kultury lokalnej przez wszystkie lata pełnienia funkcji 

Gospodarza Gminy uhonorowano byłego Wójta Jerzego Polcyna. Ponadto statuetkami okolicznościowymi 

uhonorowano wolontariuszy oraz osoby aktywnie uczestniczące w tworzeniu kultury lokalnej: Stanisławę 

Polcyn, Bożenę Szpryniecką, Andrzeja Nowaka, Wojciecha Deżakowskiego, Wiesławę Chabrowską, Macieja 

Murawskiego, Martę Wzorek, Annę Skwark, Annę Janowską, Elżbietę Ozimek, Krystynę Heberlej, Paulinę 

Pamuła, Genowefę Piotrowską, Grupę Cyrkową: Agatę Straszewską, Beatę Wojciechowską, Ewę Angowską, 

Bartosza Słowińskiego oraz pracowników GOK Hannę Nowak, Grażynę Rodzik, Jerzego Cyrana, Marka 

Jedamskiego. Lalki przytulanki otrzymały dzieci z zespołu „Skowronki”: Majka Manerowska, Karolinka 

Michewicz, Karolinka Lipińska, Oliwia Szeliga, Paulinka Wójcik, Julka Wnęk. 

Ponadto dyrektor wręczyła podziękowania sponsorom: Zdzisławowi Ligęzie – Dyrektorowi Banku 

Spółdzielczego w Książkach, Piotrowi Gensty – Prezesowi Gminnej Spółdzielni S.Ch. w Książkach, Robertowi 

Niedźwieckiemu – P.H.U.” MATERBIUR” z Łodzi, Właścicielom Firmy Zaskocz – Jadwidze, Arturowi, 

Maciejowi Nowak. Dyrektor podziękowała za współpracę także księżom proboszczom, pracownikom Urzędu 

Gminy w Książkach, radnym, sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, Jednostkom Ochotniczych Straży 

Pożarnych, dyrektorom szkół, Gminnej Bibliotece Publicznej, Wojewódzkiemu Ośrodkowi Animacji Kultury 

w Toruniu, Wąbrzeskiemu Domowi Kultury, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, Fundacji LGD 

Wieczno, Regionalnemu koordynatorowi Fundacji Rozwoju Wolontariatu oraz wszystkim mieszkańcom, 

którzy włączają się w rozwój kultury a także jej odbiorcom, przedstawicielom mediów - redaktorom: Dziennika 

„Nowości” – Renacie Ciesielskiej, tygodnika CWA Paulinie Grochowalskiej oraz Alicji Kalinowskiej – Gazeta 

Pomorska. Uroczystościom towarzyszyła foto relacja „PRZEŻYJ TO JESZCZE RAZ, „AKTYWNY SENIOR” 

oraz wystawa rękodzieła artystycznego. Prace na wystawie zostały wykonane podczas warsztatów 

organizowanych przez GOK oraz członków Klubu Rękodzieła Artystycznego „WĘZEŁEK”. Jako pierwszy 

gościnnie wystąpił Dawid Ciupak z Wąbrzeźna, który zadedykował Paniom z zespołu „Książkowianka” 

piosenkę z ich repertuaru „O sole mio”. Akompaniował Andrzej Nowak. W części artystycznej wystąpił 

również Zespół „Książkowianka” który wykonał utwory kabaretowe z lat 90-tych, zespół „Skowronki”, Magda 

Sacha, Martyna Ciupak, Jona Szmeichel, Żaneta Grygielewicz, Józef Dąbrowski i Mateusz Hoppe 

Umiejętności grupy cyrkowej zaprezentowały Beata Wojciechowska i Ewa Angowska. Na zakończenie części 

artystycznej zatańczył Maciej Murawski z Agatą Lisińską. Po uczcie kulturalnej odbył się poczęstunek dla 

gości przygotowany w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej. 

WIGILIA DLA SAMOTNYCH (19.12.2014 r). Organizatorem spotkania był Wójt Gminy Książki oraz 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Książkach. Kolędy zaśpiewał zespół „Książkowianka”. 

BAL SYLWESTROWY (31.12.2014). Organizatorem balu był Gminny Ośrodek Kultury, uczestniczyło 

60 osób. Imprezę poprowadził pracownik GOK – Jerzy Cyran. 

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI: Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa kawiarenka internetowa. Dzieci 

i młodzież mają do dyspozycji 2 stoły tenisowe i tzw. „piłkarzyki”, 1 raz w tygodniu z sali korzystają dorośli 

grając w tenisa, 2 razy w tygodniu prowadzony jest aerobik dla młodzieży od 15 roku życia oraz dla dorosłych 

-zajęcia prowadzone w formie wolontariatu, raz w tygodniu dzieci, młodzież oraz dorośli uczestniczą 

w zajęciach zumby, organizujemy liczne wystawy z różnych dziedzin, prelekcje, uczestniczymy w obchodach 

wszystkich świąt państwowych, pielęgnujemy i kultywujemy tradycje ludowe, organizujemy wyjazdy na 

spektakle teatralne, koncerty, wycieczki. Ze wszystkich form edukacyjnych zarówno dzieci, młodzież i dorośli 

korzystają nieodpłatnie. Dorośli pokrywają koszty związane z wyjazdami. Dzieciom i młodzieży przez okres 

całych wakacji zarówno letnich jak i zimowych zapewniamy zajęcia. Wszystkie wydarzenia, które miały 

miejsce w GOK, lub których GOK był współorganizatorem umieszczone są na naszej stronie internetowej. 

Można znaleźć tam zarówno zdjęcia, filmy, informacje oraz artykuły prasowe. Prowadzenie strony 

internetowej przyczyniło się do wzrostu rangi organizowanych imprez, udziału większej ilości uczestników 

oraz promocji naszej gminy nie tylko w kraju ale i za granicą. Oprócz działalności merytorycznej w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Książkach odbywały się narady, spotkania, szkolenia rolników, zebrania, sesje, posiedzenia 

komisji łącznie odbyło się ok. 50 wynajmów. Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzystała Gminna Komisja 

Wyborcza.Wynajmów odpłatnych było 26. Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzysta Związek Kombatantów 

RP oraz Byłych Więźniów Politycznych, KGW, Gminna Rada Kobiet, ZG OSP oraz Klub Sportowy Zryw. 

Nieodpłatnie również GOK udostępnia korzystanie mieszkańcom z WC. Zaplanowano dochody własne 

w kwocie –8000,00 wykonano w wysokości 5955,00 zł, co stanowi 74,44%. Dochody własne nie zostały 

wypracowane w 100% ponieważ zmuszeni byliśmy, ze względów sanitarnych, zrezygnować z udostępniania 

kuchni. Zarówno kuchnia jak i wszystkie pomieszczenia piwniczne wymagają gruntownego remontu. Potrzebę 
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tę zgłaszałam do budżetu w roku 2013 i 2014. Gminny Ośrodek Kultury pozyskał również środki unijne 

składając wniosek na projekt „ORGANIZACJA WARSZTATÓW GINĄCYCH ZAWODÓW DLA 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W KSIĄŻKACH”. Na realizację tych 

warsztatów GOK pozyskał dofinansowanie w kwocie 9 514,00 zł. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach 

współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Kołami Gospodyń Wiejskich, z Ochotniczą Strażą Pożarną, 

Klubem Aktywnych Kobiet w Łopatkach, Gminną Radą Kobiet oraz Szkołą Podstawową i Gimnazjum 

w Książkach, z 73 Grupą Harcerską "Skarbiec" z Książek oraz Radami Sołeckimi. 
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Załącznik Nr 6a1 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 6a2 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 6a3 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 6a4 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach 

 

Nazwa jednostki i siedziba: Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Szkolna 2, 87-222 Książki. Wpisana do 

Rejestru Instytucji Kultury na podstawie Uchwały Nr XXXV/147/06 Rady Gminy w Książkach z dnia 

12.06.2006 r. Czas działania jednostki: nieograniczony. Okres sprawozdawczy: 1.01.2014 – 31.12.2014 r. 

Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania 

jednostki. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że: środki 

trwałe o wartości: od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz 

ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty 

amortyzacji jednorazowej, do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową – 

pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów. Do amortyzacji 

środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody 

i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Stany i rozchody materiałów 

wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu 

ich poniesienia. Instytucja nie tworzy rezerw na świadczenia pracownicze. Rachunek zysków i strat jest 

sporządzany w wersji porównawczej. Opis wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Książkach za 2014 rok. 

Przychody: Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w 2014 roku wyniosła: 58 304,00 zł, odsetki od środków 

pieniężnych w banku: 6,92 zł, dotacja dla biblioteki z fundacji Orange 593,92 zł, dotacja z Biblioteki 

Narodowej na zak. Nowości wydawniczych 2 801,00 zł, razem przychód 61 705,84 zł. Wydatki: § 3020 – 

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano 120,00 zł tj.100% wykonania, jest to 

wydatek poniesiony na wypłatę dodatku za pranie dla pracownika GBP. § 4010 – Wynagrodzenia osobowe 

pracowników: wydatkowano na ten cel 32 371,08 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na 

wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w GBP (1 pracownik zatrudniony na cały etat 

i 1 pracownik zatrudniony na 1/8 etatu) oraz nagrody roczne. § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne: 

wydatkowano na ten cel 5 888,34 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych 

składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego wynagrodzenia, § 4120 – Składki na fundusz pracy: 

wydatkowano kwotę 793,13 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony z tytułu odprowadzonych 

składek na fundusz pracy od wypłaconego wynagrodzenia. § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: 

wydatkowano na ten cel kwotę 3 496,19 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na: prenumeratę 

czasopism (993,73 zł), zakup artykułów biurowych (544,84 zł ), zakup środków czystości i art. dekoracyjnych 

(208,45 zł), zakup drobnych artykułów remontowych (201,19 zł), zakup kart książki (43,05 zł), zakup nagród 

(309,50 zł),zakup materiałów na zajęcia (28,90 zł), zakup pieczątki (44,28 zł), zakup panelu na gazety 

(92,25 zł), zakup kwiatów na 40-lecie GOK (30,00 zł) oraz zakup 5 stolików (1 000,00 zł), 

§ 4220. – Zakup artykułów spożywczych: wydatkowano kwotę 159,40 zł tj. 100% wykonania, jest to 

wydatek na zakup artykułów spożywczych na poczęstunek dla dzieci uczestniczących w zajęciach 

odbywających się w bibliotece. § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: wydatkowano 

kwotę 7 648,29zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup książek do biblioteki. § 4260 – 

Zakup energii: wydatkowano na ten cel 4 873,41 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony za zużytą 

energię (1551,26 zł), wodę (28,09 zł) oraz zaliczka na c.o. (3 294,06 zł) § 4280 – Zakup usług zdrowotnych: 

wydatkowano kwotę 40,00 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na badania profilaktyczne 

pracownika GBP. § 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę 2 552,90 zł tj. 99,18% wykonania, 

jest to wydatek poniesiony na: ścieki (92,82 zł), prowizje bankowe (310,00 zł), opłatę za prowadzenie konta 

(720,00 zł),opłatę abonamentową za MAK+ (1 210,32 zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej 

(13,05 zł), przegląd p. poż. (70,00 zł), naprawę szafki (50,43 zł), zakup znaczków (42,00 zł) oraz opłatę za 

przesyłkę (44,28 zł), § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano kwotę 588,00 zł tj. 100% 

wykonania, jest to wydatek poniesiony na zakup dostępu do sieci Internet. § 4370 – Opłaty z tytułu zakupu 

usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę 1211,02 zł tj. 100% wykonania jest to wydatek 

poniesiony na zakup usług telekomunikacyjnych. § 4410 – Podróże służbowe krajowe: wydatkowano na ten cel 

111,50 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na podróże służbowe pracowników GBP. § 4430 – 

Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę 371,00 zł tj. 100% wykonania, jest to wydatek poniesiony na 

ubezpieczenie majątkowe i OC. § 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel 1 230,67 zł tj. 

100,00% wykonania, jest to wydatek poniesiony na wypłatę świadczenia urlopowego dla pracownika GBP. 
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§ 4480 – podatek od nieruchomości: wydatkowano kwotę: 248,00 zł tj. 100% wykonania jest to wydatek 

poniesiony na podatek od nieruchomości. 

Stan należności na dzień 01.01.2014 r. 629,14 zł – jest to należność z tytułu zaliczki na CO. Stan 

zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2014 r. 154,47 zł: zobowiązanie wobec organizatora z tytułu 

niewykorzystanych środków finansowych w 2013r. w kwocie 154,47 zł. Stan należności na dzień 31.12.2014 r. 

– 0,00 zł. Stan zobowiązań niewymagalnych na 31.12.2014 r.–183,53 zł w tym: zobowiązanie wobec 

organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2014 r. w kwocie 2,91 zł, zobowiązanie 

wobec Energa-Operator z tytułu opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie 104,5zł, zobowiązanie wobec 

PKP Energetyka za energię w kwocie 76,06 zł. Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 

01.01.2014 r. 154,47 zł. Zwrot środków do Urzędu Gminy 154,47 zł. Ogółem przychód w 2014 r. wyniósł 

61 705,84 zł. Wydatki wyniosły 61 702,93 zł. Stan środków na rachunku bankowym GBP na dzień 

31.12.2014 r. 2,91 zł. 

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania Gminnej Biblioteki Publicznej w Książkach za 

2014 rok. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. nie posiadała 

środków trwałych i wartości niematerialnych o wartości powyżej 3.500,00 zł. które podlegałyby amortyzacji 

i umorzeniu. Wszystkie posiadane środki trwałe i wartości niematerialne otrzymane od organizatora w 2007 r. 

jako pierwsze wyposażenie były w 100% umorzone. Amortyzacja wykazana w sprawozdaniu dotyczy zakupu 

księgozbioru który umarzany jest w 100% w momencie zakupu oraz zakupu pozostałych środków trwałych 

o wartości od 500,00 zł do 3500,00 zł umarzanych jednorazowo.W roku 2014 w instytucji były zatrudnione 

2 osoby: kierownik na cały etat i gł. księgowa na 1/8 etatu. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KSIĄŻKACH ZA 

ROK 2014. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawą z dnia 

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. 1999 r. Nr 114 

poz. 493 z późn. zm.; tekst jednolity Dz.U 2012 r. poz. 406) oraz Statutem nadanym Uchwałą 

Nr XXXVII/147/06 Rady Gminy w Książkach z dnia 12 czerwca 2006 r. 

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ BIBLIOTEKI NALEŻY: gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych udostępnianie zbiorów na miejscu i wypożyczenia na 

zewnątrz pełnienie roli ośrodka informacji bibliotecznej organizowanie czytelnictwa i udostępnianie 

materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, prowadzenie różnych form pracy 

z czytelnikiem służących popularyzowaniu nauki, sztuki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego regionu. 

CZYTELNICTWO: w 2014 r. zarejestrowano 428 czytelników w tym 190 czytelników do lat 19; 

wypożyczono na zewnątrz 6613 książek oraz 402 czasopisma oraz 32 alternatywne materiały biblioteczne 

wypożyczenia prezencyjne (na miejscu): czytelnicy w ciągu roku skorzystali z 726 książek oraz z 1402 

czasopism oraz korzystano 451 razy z alternatywnych materiałów bibliotecznych bibliotekę odwiedziło 

7908 czytelników, z Internetu skorzystało 941 osób. 

UDZIAŁ BIBLIOTEKI W PROJEKTACH, PROGRAMACH I KONKURSACH: GO-PRO Gminne 

Ośrodki Programowania - w październiku 2014 r. biblioteka podjęła współpracę z Stowarzyszeniem Edukacji 

Formalnej MERITUM. Jesteśmy jedną z 20 bibliotek w Polsce, która zakwalifikowała się do programu i będzie 

tworzyć sieć GO-PRO. GO-PRO to projekt edukacyjny i modernizacyjny, którego głównym celem jest 

stworzenie nowoczesnych przestrzeni do rozwoju kompetencji uczestników projektu oraz zachęcenie 

młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych do nauki programowania. 

Programowanie nie jest już wyłącznie dziedziną zarezerwowaną tylko dla informatyków. Cały świat ulega 

procesowi cyfryzacji. Projekt ma służyć budowaniu społeczeństwa informatycznego w całej Polsce. Uczestnicy 

zajęć uczą się programować roboty, które wcześniej sami zbudowali z klocków LEGO MINDSTORMS EV3. 

Uczą się w jaki sposób zaprogramować robota by robił to co zaplanują. Projekt rozwija kreatywność, logiczne 

myślenie. Dzieciaki spędzają twórczo swój wolny czas. W ramach projektu GO-PRO Gminne Ośrodki 

Programowania finansowanego ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji biblioteka otrzymała sprzęt 

oraz licencje niezbędne do prowadzenia zajęć o wartości 15 tys. zł. (komputer ALL in ONE, tablet, rzutnik 

bezprzewodowy, 2 licencje na program Lego Mindstorms EV3, licencja Magiczne Bloczki, 2 zestawy klocków 

Lego Mindstorms EV3). Projekt będzie realizowany do 2015 r. W każdym roku kalendarzowym musi odbyć 

się przynajmniej 50 godzin zajęć edukacyjnych a także przynajmniej raz w tygodniu biblioteka jest 

zobowiązana organizować spotkania Klubu Kodeka w czasie których uczestnicy zajęć samodzielnie mogą 

eksperymentować programowaniem i budowaniem robotów. 

DKK Dyskusyjne Kluby Książki –Projekt Instytutu Książki i Bibliotek Wojewódzkich adresowany do 

czytelników korzystających z bibliotek publicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są miejsca, 
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w których można rozmawiać o wspólnie czytanych książkach a także fakt, że nie trzeba być krytykiem, by 

czerpać przyjemność z dyskutowania o literaturze. Celem klubów jest ożywienie środowisk skupionych wokół 

bibliotek oraz kreowanie mody na czytanie. Kluby powstały z inicjatywy Instytutu Książki i działają przy jego 

wsparciu finansowym i merytorycznym od początku 2007 roku przy bibliotekach różnego stopnia: od bibliotek 

wojewódzkich, po filie biblioteczne w małych miejscowościach. Spotkania DKK w Książkach odbywają się 

raz w miesiącu. Do klubu należy 10 osób. 

Grupa Zabawowa i Biblioteczka dla Najmłodszych – dwa projekty, które biblioteka realizuje dzięki 

współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego. Fundacja wyposażyła bibliotekę w sprzęt 

niezbędny do prowadzenia zajęć dla maluszków w ramach Grupy Zabawowej. Biblioteka otrzymała 

10 worków edukacyjnych. W każdym z nich znajdują się: książka, zabawka oraz gra edukacyjna, które mają 

pobudzać dzieci do rozwoju. 

Akademia Przedszkolaka. Czy znasz ten kraj? – projekt edukacyjny realizowany od stycznia do czerwca. 

Grupy 5 latków raz w miesiącu odwiedzała bibliotekę. W czasie zajęć odbywało się głośne czytanie legend 

polskich. Na zakończenie projektu odbył się konkurs, który był podsumowaniem wiedzy zdobytej podczas 

zajęć. Odbywały się również zajęcia dla najmłodszych przedszkolaków Baśnie, bajki, bajeczki. Podczas 

każdego ze spotkań maluchy poznawały najbardziej znane bajki. Na zakończenie spotkań również odbył się 

konkurs. 

Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek – projekt realizowany ze środków Biblioteki Narodowej. Nasza 

Biblioteka otrzymała dotacje w wysokości 2801 zł na zakup nowości wydawniczych. 

Akademia Orange dla bibliotek – w ramach projektu biblioteka otrzymała w 2014 roku dotację w wysokości 

593,92 zł na edukację oraz popularyzację Internetu przez użytkowników bibliotek. 

Tydzień z Internetem – międzynarodowa kampania koordynowana przez Fundacje Rozwoju Społeczeństwa 

Informacyjnego pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Kampania służy popularyzacji nowoczesnych technologii a przede wszystkich przekazywaniu informacji 

o zasobach Internetu. 

W ramach kampanii biblioteka zorganizowała zajęcia dotyczące obsługi komputera oraz Internetu dla osób 

50+. Odbyły się 4 spotkania podczas, których przeszkolono 8 osób. Przekazaliśmy uczestnikom podstawowe 

informacje dotyczące obsługi komputera oraz przeglądarki internetowej. Uczyliśmy jak posługiwać się myszką 

oraz klawiaturą, po co są skróty klawiaturowe, jak napisać prostu tekst w Wordzie, jak włączyć duże litery, 

polskie znaki. Pokazywałyśmy jak można obejrzeć w Internecie odcinek ulubionego serialu, jak wyszukać 

przepis na ciasto albo obejrzeć oferty lodówek w sklepach AGD. 

Trop Natury – projekt realizowany we współpracy z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa 

Rolniczego w Minikowie oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Książkach. Celem projektu jest podniesienie 

świadomości ekologicznej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego poprzez promocje zasobów 

przyrodniczych. W ramach projektu prowadzone są animacje przyrodnicze w klasach I-III oraz VI szkoły 

podstawowej. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Angielski w bibliotece –projekt realizowany we współpracy z firmą Funmedia, która bezpłatnie udostępniła 

e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych. Składał się on z 4 poziomów podzielonych na 22 lekcje. 

Program zawierał interaktywne ćwiczenia, weryfikował poprawność udzielonych odpowiedzi. Przejście całego 

kursu zajmowało rok pod warunkiem, że kursant będzie uczył się w bibliotece przynajmniej 2 razy w tygodniu. 

Twórcy kursu zapewniali że każdy kto ukończy kurs będzie potrafił porozumieć się w języku angielsku 

w sposób komunikatywny. 

Funenglish.pl – projekt realizowany we współpracy z firmą Funmedia. Był przeznaczony dla dzieci w wieku 

6-12 lat. Składał się z kilkuset filmów, piosenek, edukacyjnych gier, fotolekcji i interaktywnych ćwiczeń. 

Łączył naukę z zabawą - dzięki czemu dzieci szybko zdobywały kolejne umiejętności językowe. Internetowy 

kurs funenglish.pl jako pierwszy w Polsce otrzymał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Mega matma w bibliotece – projekt realizowany z inicjatywy firmy Mega Wiedza, która we współpracy 

z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu. 

MegaMatma.pl to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: Zawiera obszerne 

opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem - krok po kroku - 

jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy wzorów i klasówki. Mega Matma to przede wszystkim 

pomoc w codziennej nauce - można dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu 

i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę. Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla 

płatnych korepetycji. 
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Treści zamieszczone w serwisie odpowiadają nowej podstawie programowej (z rozszerzeniem), są tworzone 

przez nauczycieli praktyków i pracowników naukowych, a recenzowane w całości - pod kątem dydaktycznym 

i merytorycznym - przez rzeczoznawcę MEN dr Alicję Molędę. 

ZBIORY BIBLIOTECZNE: Stan księgozbioru na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 13768 vol. Przybyło 380 

vol. (z tego 140 vol. zakupione z dotacji otrzymanej w ramach projektu Nowości wydawnicze dla bibliotek 

Biblioteki Narodowej) oraz 30 darów. 

SELEKCJA: W 2014 r. przeprowadzono selekcje materiałów bibliotecznych. Zubytkowano 527 vol. Celem 

selekcji jest racjonalne gospodarowanie zbiorami. Jej brak uniemożliwia zakup nowych pozycji oraz 

prawidłowe zorganizowanie udostępniania. 

EDUKACJA KULTURALNA I FORMY PROMOCJI KSIĄŻKI: W 2014 r. biblioteka przeprowadziła: 

13 lekcji bibliotecznych dla 343 uczestników, 28 spotkania głośnego czytania dla dzieci dla 478 uczestników, 

15 zajęć świetlicowych dla 96 uczestników 4 konkursy w tym: 2 konkursy związane z projektem Akademia 

Przedszkolaka. Były podsumowaniem wiedzy zdobytej w trakcie trwania zajęć. 2 konkursy na 

najaktywniejszego czytelnika. 16 razy wypożyczono worki edukacyjne z Biblioteczki dla Najmłodszych. 

4 spotkań DKK (dla młodzieży i dla dorosłych). 98 razy korzystano z nauki języka angielskiego za pomocą 

platformy internetowej, 5 razy korzystano z zasobów Megamatma 14 spotkań GO_PRO Gminnych Ośrodków 

Programowania, 21 razy odbywały się zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży realizowane we współpracy 

z Gminnym Ośrodkiem Kultury. 4 spotkania w ramach kampanii Tygodnia z Internetem w czasie, którego 

przeprowadzono szkolenia dla osób 50 + z obsługi Internetu i komputera 4 spotkania w ramach projektu Trop 

Natury. Spotkania Lokalnego Klubu Mam i Grupy Zabawowej. Ponadto, dzieci codziennie korzystały 

z Internetu, odrabiały lekcje, grały w gry planszowe lub kalambury. 

Styczeń: Akademia Przedszkolaka. Czy znasz ten kraj? – 3 spotkania. Zajęcia edukacyjne dla grup „0”. 

Zajęcia połączone były z głośnym czytaniem polskich legend, zgadywankami i konkursami. W styczniu dzieci 

poznały legendę O Janosiku i O powstaniu Karpat, Akademia Przedszkolaka. Baśnie, bajki, bajeczki zajęcia dla 

najmłodszych przedszkolaków. Zajęcia miały na celu popularyzowanie najbardziej znanych bajek dla dzieci. 

Na każdym spotkaniu czytana była inna bajka. Na styczniowym spotkaniu dzieci poznały bajkę o Świniopasie, 

123 angielski w bibliotece - bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego w formie kursu e-learningowego dla 

dorosłych, Funenglish.pl – bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego dla dzieci za pomocą platformy 

internetowej, DKK dla Młodzieży – spotkania młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, Trop Natury – 

3 spotkania. Projekt realizowany we współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz GOK 

Książki. Spotkanie z klasą II a, II b i II c. Pomoc w organizacji 23 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Zajęcia świetlicowe. 

Luty: Akademia Przedszkolaka. Czy znasz ten kraj? – 3 spotkania. Zajęcia edukacyjne dla grup „0”. Dzieci 

poznały legendę O Smoku Wawelskim oraz przypomniały sobie wiadomości z poprzednich zajęć. Akademia 

Przedszkolaka. Baśnie, bajki, bajeczki zajęcia dla najmłodszych przedszkolaków. Na lutowym spotkaniu dzieci 

poznały bajkę Wilk i siedem koźląt. Ferie w bibliotece- gry i zabawy. Lokalny Klub Mam – spotkanie 

ostatkowe. DKK dla Młodzieży – pogaduchy przy książce Ewy Nowak Lawenda w chodakach. 123 angielski 

w bibliotece - bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego w formie kursu e-learningowego dla dorosłych. 

Funenglish.pl – bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego dla dzieci za pomocą platformy internetowej. 

Zajęcia świetlicowe. 

Marzec: Zorganizowanie konkursu na najaktywniejszego czytelnika kwartału. Akademia Przedszkolaka. 

Czy znasz ten kraj - 3 spotkania z przedszkolakami, przypomnienie wiadomości zdobytych podczas ostatniego 

spotkania. Poznanie legendy O Warszawskiej Syrence. Akademia Przedszkolaka. Baśnie, bajki, bajeczki – 

spotkanie z najmłodszą grupą przedszkolaków. Przypomnienie treści ostatnio poznanej baśni. Głośne czytanie 

Trzech świnek. Wystawa prac przedszkolaków w ramach zajęć Akademii Przedszkolaka pt. Portret Janosika; 

Tydzień z Internetem – 4 spotkania przeznaczone dla osób 50 +. Uczyliśmy jak włączyć komputer, jak 

posługiwać się myszką i klawiaturą jak wyszukiwać informację w Internecie. 123 angielski w bibliotece - 

bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego w formie kursu e-learningowego dla dorosłych. Funenglish.pl – 

bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego dla dzieci za pomocą platformy internetowej. Megamatma 

w bibliotece - bezpłatny dostęp do portalu e-learningowanego. Trop natury – 2 spotkania z klasami III a i b. 

Zajęcia świetlicowe. Grupa zabawowa. 

Kwiecień: Przygotowanie we współpracy z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Wąbrzeźnie 

i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Książkach wystawy Przez krew poszli w nowe zorze. Przez krew poszli 

w nowe zorze- 3 lekcje biblioteczne zorganizowane we współpracy z MiPBP w Wąbrzeźnie oraz GOK Książki 

dla uczniów Gimnazjum w Książkach dotyczące I wojny światowej. Międzynarodowy Dzień Książki dla 

Dzieci oraz Tydzień Bibliotek – 4 lekcje biblioteczne z przedszkolakami dotyczące etapów powstawania 

książki i pisma. 123 angielski w bibliotece - bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego w formie kursu e-
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learningowego dla dorosłych. Funenglish.pl – bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego dla dzieci za 

pomocą platformy internetowej. Zajęcia świetlicowe. 

Maj: Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci oraz Tydzień Bibliotek –6 lekcji bibliotecznych podczas, 

których dzieci poznały historię powstania pisma i książek. Akademia Przedszkolaka. Czy znasz ten kraj – 

3 spotkania z przedszkolakami, przypomnienie wiadomości zdobytych podczas ostatniego spotkania. Poznanie 

legendy O Toruńskich Piernikach. Akademia Przedszkolaka. Baśnie, bajki, bajeczki – spotkanie z najmłodszą 

grupą przedszkolaków. Przypomnienie treści ostatnio poznanej baśni. Głośne czytanie Jasia i Małgosi. Udział 

w konkursie powiatowym w Pływaczewie dotyczącym życia Jana Pawła II. 123 angielski w bibliotece - 

bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego w formie kursu e-learningowego dla dorosłych. Funenglish.pl – 

bezpłatny dostęp do nauki języka angielskiego dla dzieci za pomocą platformy internetowej. 

Czerwiec: Akademia Przedszkolaka – 4 spotkania podsumowujące wiedzę zdobytą podczas trwania zajęć. 

2 konkursy będące podsumowaniem zajęć w ramach Akademii Przedszkolaka. Pierwszy konkurs dotyczył 

legend poznanych w czasie spotkań w bibliotece. Drugi konkurs przeznaczony dla najmłodszych 

przedszkolaków dotyczył poznanych bajek. 123 angielski w bibliotece - bezpłatny dostęp do nauki języka 

angielskiego w formie kursu e-learningowego dla dorosłych. Funenglish.pl – bezpłatny dostęp do nauki języka 

angielskiego dla dzieci za pomocą platformy internetowej. 

Lipiec-sierpień: Wakacje z piratami - w czasie tygodniowych zajęć w bibliotece prowadzonych we 

współpracy z GOK w Książkach dzieci poznały historię piractwa. Całemu cyklowi spotkań towarzyszyła 

książka Burzliwe dzieje pirata Rabarbara. Dzieci uczyły się piosenek o piratach, pirackich tańców. 

Wykonywały samodzielnie miecze, czapki, plakaty, zapaski na oko oraz flagi pirackie. Pracowaliśmy nad 

sprawnością i szybkością przyszłych kandydatów na piratów. Zorganizowaliśmy bitwę morską na kule 

armatnie z gazety. Organizowaliśmy zawody sportowe. Na zakończenie zajęć zorganizowaliśmy grę terenową 

w poszukiwaniu ukrytego skarbu. Pomoc w prowadzeniu zajęć zorganizowanych prze z GOK, tj. warsztatach 

garncarkich, warsztatach wikliniarskich, warsztatach czerpanego papieru, zajęciach plastycznych 

i edukacyjnych. Przez cały okres wakacji dzieci korzystały z dostępnych w bibliotece gier planszowych a także 

korzystały z czytelni internetowej. 

Wrzesień: Przygotowanie do podjęcia współpracy z Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej MERITUM 

oraz realizacji projektu GO_PRO Gminne Ośrodki Programowania. Zajęcia świetlicowe. 

Listopad: Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia – 4 spotkania. Święto powszechnie obchodzone we 

wszystkich bibliotekach. Zajęcia dla wszystkich grup przedszkolnych, przedstawienie dzieciom historii tego 

święta, zabawy, konkursy, prezentacje multimedialne, czytanie bajek o misiu; 

Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych – pierwsze spotkanie organizacyjne. GO_PRO Gminne Ośrodki 

programowania – 19 godzin zajęć edukacyjnych dotyczących programowania w czasie, których zapoznano 

119 osób z podstawowymi zagadnieniami związanymi z programowaniem. Zajęcia świetlicowe. 

Grudzień: Dyskusyjny Klub Książki – dyskusja dotycząca książki M. Szczygielskiego Berek. GO-PRO 

Gminne Ośrodki – 3 spotkania podczas, których uczestnicy zajęć samodzielnie budowali roboty oraz poznali 

zasady ich programowania. Zajęcia świetlicowe. 

KATALOG ON-LINE: W lipcu 2012 r. zakupiono program biblioteczny „MAK+”. Po wprowadzeniu do 

niego całego księgozbioru będzie można przeglądać zbiory biblioteki w domu przez Internet. Program 

umożliwia także rejestrowanie czytelników oraz elektroniczne prowadzenie kart wypożyczeń. Z tej opcji 

będzie można korzystać dopiero po wprowadzeniu całego katalogu kartkowego. W chwili obecnej do programu 

wprowadzone prawie 10 tys. vol. 

PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ DZIAŁA: Lokalny Klub Mam, Dyskusyjny Klub Książki. 

WSPÓŁPRACA: Gminna Biblioteka Publiczna w Książkach współpracuje z:Gminnym Ośrodkiem Kultury 

w Książkach, Miejską i Powiatową Biblioteką im. W. Szlachcikowskiego w Wąbrzeźnie oraz z bibliotekami 

z terenu powiatu wąbrzeskiego, Szkołą Podstawową i Przedszkolem oraz Gimnazjum w Książkach, Fundacją 

Rozwoju Dzieci im. A. Komeńskiego, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacją Orange, 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie oddział w Wąbrzeźnie, Stowarzyszeniem Edukacji 

Pozaformalnej Meritum, Firmą Funmedia sp. z o.o. Firmą Mega Wiedza,. 

PROMOCJA BIBLIOTEKI: W celu promocji działań biblioteki została założona strona Gminnej Biblioteki 

Publicznej na Facebooku. Zamieszczane są na niej informacje dotyczące planowanych spotkań i zajęć 

w bibliotece a także fotorelacje z już zrealizowanych działań. Oprócz tego biblioteka jako narzędzie 

komunikacji i promocji wykorzystuje lokalną prasę (CWA, Nowości, Gazeta Pomorska). 
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Załącznik Nr 7a1 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 

 

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (bilansu oraz rachunku zysku i strat) Samodzielnego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Książkach za 2014 rok. Samodzielny Gminny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Książkach jest podmiotem leczniczym, nie będącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie 

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia – 

usługi medyczne i promocja zdrowia. Zakład posiada osobowość prawną i został wpisany do krajowego 

rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego: KRS 0000005595. Organem, który utworzył SGZOZ w Książkach oraz 

sprawującym nadzór jest się Rada Gminy Książki. Nazwę zakładu, siedzibę, formę gospodarki finansowej, 

podstawowe kierunki działalności, rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, obszar działania, 

organy zakładu i strukturę organizacyjną określa szczegółowo Statut Samodzielnego Gminnego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Książkach. SGZOZ w Książkach powstał 01.01.1999 r. w wyniku przekształcenia 

jednostki budżetowej– Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w jednostkę samodzielną –Samodzielny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres roczny równy z rokiem 

kalendarzowym tj. od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy 

założeniu kontynuowania działalności statutowej przez SGZOZ, w okresie nie krótszym niż 12 miesięcy od 

dnia bilansowego. Okoliczności nie wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności, jak również nie jest 

zamierzone zaprzestanie prowadzenia działalności w roku następnym. Na dzień sporządzenia sprawozdania 

finansowego nie są nam znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez SGZOZ działalności. Zgodnie 

z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej (Dz. U.Nr 112, poz. 654 z późniejszymi zmianami) 

oraz statutem zakładu, SPZOZ w Książkach, jako jednostka posiadająca osobowość prawną, prowadzony jest 

w formie samodzielnego zakładu, pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty 

działalności i zobowiązań. Oznacza to, że działalność prowadzona jest wg zasad pełnego rozrachunku 

gospodarczego. Podstawą prowadzenia ksiąg rachunkowych jest Ustawa z dnia 29 września 

1994 o rachunkowości (DZ.U. nr 121 z 1994 z późniejszymi zmianami). SGZOZ w Książkach stosuje odpisy 

amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych według metod i stawek 

przewidzianych w przepisach podatkowych. Odpisy amortyzacyjne środków trwałych są naliczane w formie 

liniowej. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2014 wynosi – 207.555,55 zł. Wartość środków trwałych 

umorzonych całkowicie na 31.12.2014 r wynosi – 174.385,55 zł. Środki trwałe do umorzenia wg stanu na 

31.12.2014 r to: SERWER, UNIT STOMATOLOGICZNY, MULTITRONIC/LASERTRONIC. Wartość 

umorzona w/w środków na 31.12.2014 r wynosi 3.992,81 zł. Ogółem wartość umorzenia środków trwałych na 

31.12.2014 r wynosi - 178.378,36 zł, wartości niematerialnych i prawnych - 24.833,59zł. Fundusz zakładu 

w trakcie roku pomniejszono o stratę z roku ubiegłego.(2013) o kwotę -3.437,05 zł. Na dzień bilansowy 

31.12.2014 r. SGZOZ nie posiadał zobowiązań długoterminowych (z okresem spłaty dłuższym niż 1 rok). 

W ciągu roku zakład nie zaciągał pożyczek ani kredytów. Zobowiązania wykazane w bilansie są wyłącznie 

zobowiązaniami krótkoterminowymi. Wykaz rodzajowy zobowiązań przedstawia załącznik nr 1. SGZOZ 

w Książkach nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku (weksel, hipoteka, zastaw). SGZOZ 

w Książkach nie posiada zobowiązań warunkowych z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń. Samodzielny 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Książkach prowadzi działalność w zakresie ochrony zdrowia na terenie 

gminy Książki. Przychody są zrealizowane z odpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych na zlecenie osób 

prawnych i fizycznych. Podstawowym źródłem przychodów są usługi medyczne świadczone na podstawie 

kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe źródła przychodów pochodzą z: odpłatnych 

świadczeń medycznych udzielanych osobom nie ubezpieczonym lub za świadczenia nie przysługujące 

w ramach ubezpieczenia, odpłatnych badań profilaktycznych świadczonych na rzecz zakładów pracy, 

z wynajmu mieszkania i innych. Dane szczegółowe dotyczące przychodów za 2014 r. przedstawia rachunek 

wyników. Zakład stosuje metodę odpisywania wartości zakupionych materiałów w koszty w momencie zakupu 

i zarazem przekazania ich do zużycia. Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej prowadzi działalność 

w zakresie ochrony zdrowia, która jest przedmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. 

Wszystkie uzyskane dochody zakład przeznacza na cele statutowe ochrony zdrowia. Na koniec roku 

obrotowego składana jest deklaracja roczna CIT-8. SGZOZ w Książkach sporządza rachunek zysków i strat 

w formie porównawczej, gdzie jest wyszczególniona informacja o kosztach działalności operacyjnej w układzie 

rodzajowym. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie jest obowiązany do sporządzenia 

sprawozdania z przepływów środków pieniężnych i ogłaszania sprawozdań w Monitorze Polskim. Zatrudnienie 

w SGZOZ w Książkach -stan zatrudnienia na dzień 31.12.2014 r. SGZOZ w Książkach zatrudnia: na umowę 
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o pracę: 2 - lekarzy, 4 pielęgniarki, 1- położna, 1- księgowa, 1- sprzątaczka, na umowę zlecenie – 2 osoby, na 

kontraktach - 4 lekarzy, 1 fizjoterapeuta. Po dniu bilansowym do dnia sporządzenia sprawozdania nie wystąpiły 

okoliczności mające wpływ na sprawozdanie finansowe. W 2014 roku nie nastąpiły istotne zmiany metod 

księgowości i wyceny, które mogłyby wpłynąć na sytuację finansową i majątkową SGZOZ oraz na wynik 

finansowy. Informacje liczbowe zapewniają porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok 

bieżący z danymi sprawozdania za poprzedni rok obrotowy. W bilansie w części AKTYWA poz. A. - 

wykazano rzeczowy majątek trwały i wartości niematerialne i prawne pomniejszone o część umorzoną. 

W ewidencji pozabilansowej wykazywane są dodatkowo tzw. wydatki strukturalne. Środki trwałe o niskiej 

wartości, które są w całości umarzane w chwili oddania do użytkowania wykazywane są na koncie 071. 

Aktywa obrotowe stanowią: należności i środki pieniężne. Wszystkie należności wykazane w sprawozdaniu 

finansowym są należnościami krótkoterminowymi. Na dzień bilansowy wykazano je w kwotach wymagających 

zapłaty. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych na dzień bilansowy nie wystąpiły. 

Inwestycje krótkoterminowe wykazane w bilansie stanowią wartość środków pieniężnych na rachunku 

bankowym - podstawowym. Stan środków został potwierdzony wyciągiem przez bank prowadzący rachunki. 

W SGZOZ w Książkach działają następujące poradnie: poradnia lekarza POZ, poradnia dziecięca -POZ, 

poradnia ginekologiczno-położnicza, gabinet fizjoterapii, gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej, 

gabinet położnej środowiskowo -rodzinnej, poradnia stomatologiczna, poradnia stomatologiczna dla dzieci, 

gabinet medycyny szkolnej, oraz stanowiska pracy podporządkowane bezpośrednio Kierownikowi Zakładu: 

stanowisko ds. administracyjnych, stanowisko gospodarcze. W roku 2014 udzielono ogółem 13770 porad 

lekarskich w tym wizyt domowych -338 w poradni dla kobiet przyjęto 1217 pacjentki, w poradni 

stomatologicznej dla dzieci przyjęto – 1251 osób, w poradni stomatologicznej ogólnej przyjęto – 1205 osób, 

wykonano protezy 74 osobom. Z gabinetu rehabilitacji korzystają mieszkańcy gminy Książki, Dębowa Łąka, 

Jabłonowo Pomorskie, Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno. W 2014 roku w gabinecie rehabilitacji przyjęto 

361 pacjentów. W 2014 roku wykonano łącznie 14468 zabiegów rehabilitacyjnych. W 2014 r gazu zakupiono 

za kwotę - 53.304,98 zł. Za badania laboratoryjne i diagnostyczne wykonane pacjentom w 2014 r SGZOZ 

zapłacił kwotę- 60.484,65 zł. Ze środków Gminy Książki zakupiono szczepionki dla dzieci urodzonych w roku 

2012 r. przeciwko PNEUMOKOKOM o wartości 2.992,63 zł. W roku 2014 zakupiono unit stomatologiczny za 

kwotę 20.000,00 zł. Urząd Gminy w Książkach przekazał na ten cel kwotę 10.000,00 zł. Resztę tj. 10.000.00 zł 

pokrył Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedzibą w Warszawie. W 2014 zakupiono sprzęt 

komputerowy wraz z oprogramowaniem za kwotę 6.526,37 zł oraz Lasertronic/Multitronic i Turbinę Kavo 

o wartości 10.970,00 zł. Przychody za 2014 rok wynoszą ogółem 1.020.613,05 zł, w tym: z NFZ zgodnie 

z umowami - 968.737.92 zł, usługi ponadstandardowe stomatologiczne, odpłatne szczepionki, zabiegi 

rehabilitacyjne-dodatkowe, porady lekarskie i inne wpłaty –26.475,29 zł, zwrot (z Urzędu Gminy Książki) za 

ogrzewanie mieszkań i ciepłą wodę w mieszkaniach komunalnych w SGZOZ – 25.365,76zł, odsetki od 

środków na rachunku w BS Golub-Dobrzyń O/Książki – 34,08 zł. Koszty za rok 2014 wynoszą ogółem 

1.002.972,71 zł. Wynik finansowy za 2014 r. w SGZOZ w Książkach wynosi: + 17.640,34 zł (szczegóły 

w załączonym rachunku wyników). 

Rachunek wyników (zysków i strat) Grudzień 

Nazwa Kwota 

A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi 995 213,21 

I. Przychód ze sprzedaży produktów 995 213,21 

1. Sprzedanych NFZ 968 737,92 

2. Pozostałym 26 475,29 

II. Zmiana stanu produktów   

III. Przychód ze sprzedaży towarów, materiałów i usług   

IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki   

B. Koszty działalności operacyjnej 1 002 972,71 

I. Amortyzacja 11 154,69 

II. Zużycie materiałów i energii 94 215,25 

1. Materiałów 89 689,96 

a) leków 19 591,64 

b) sprzętu jednorazowego 5 941,29 

c) odczynniki chemiczne i materiały   

d) paliwo (gaz) 53 304,98 

e) pozostałe 10 852,05 

f) szczepionki   
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2. Energia 4 525,29 

III. Usługi obce 280 241,13 

1. remontowe   

2. transportowe 839,47 

3. medyczne obce 255 789,46 

4. pozostałe 23 612,20 

IV. Podatki i opłaty 2 042,04 

V. Wynagrodzenia 491 385,94 

1. Wynagrodzenia ze stosunku pracy 481 065,94 

2. z umów zleceń i o dzieło 10 320,00 

VI. Świadczenia na rzecz pracowników 106 469,85 

1. ZUS 96 030,15 

2. świadczenia urlopowe 8 614,70 

3. świadczenia bhp na rzecz pracowników 1 825,00 

4. szkolenia i kursy dla pracowników   

VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów   

VIII. Pozostałe w tym podróże służbowe) 17 463,81 

1. podróże służbowe 8 939,52 

2. pozostałe koszty 8 524,29 

C. Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B) - 7759,50 

D. Pozostałe przychody operacyjne 25 365,76 

I. Przychody ze sprzedaży składników majątkowych   

II. Dotacje   

III. Pozostałe przychody operacyjne 25 365,76 

E. Pozostałe koszty operacyjne   

I. Wartość sprzedanych składników majątku   

II. Pozostałe koszty operacyjne   

F. Zysk/Strata na działalności operacyjnej (C+D+E) 17 606,26 

G. Przychody finansowe 34,08 

I. Dywidendy z tyt. udziałów-w tym od jedn.   

II. Odsetki uzyskane 34,08 

III. Pozostałe   

H. Koszty finansowe   

I. Odpisy aktu al. wart. finans. maj. trw.   

II. Odsetki od zapłacenia   

III. Pozostałe   

I. Zysk/Strata brutto na dział. Gosp. (F+G+H) 17 640,34 

J. Zyski nadzwyczajne   

K. Koszty nadzwyczajne   

L. Zysk/Strata brutto (I+J+K) 17 640,34 

M. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego   

I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fiz.   

II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia   

III. Zysk/Strata netto (L-M) 17 640,34 
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Załącznik Nr 8a do Zarządzenia Nr 19/2015 

Wójta Gminy Książki 

z dnia 27 marca 2015 r. 
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