
 

 

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016 

WÓJTA GMINY BONIEWO 

z dnia 30 marca 2016 r. 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Boniewo za rok 2015 

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity 

Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z roku 2014 poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 

i poz.1877, z roku 2015 poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, 

poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. Realizując Uchwałę Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na rok 2015 z późniejszymi zmianami, przedkłada się sprawozdanie roczne 

z wykonania budżetu gminy za rok 2015 zrealizowane w niżej podanych wielkościach: 

I. Realizacja dochodów i wydatków budżetowych: 

1. Dochody budżetowe plan 16.008.760,17 zł wykonanie 14.165.020,39 zł 

w tym: majątkowe plan 4.048.815,00 zł wykonanie 2.514.300,57 zł 

bieżące plan 11.959.945,17 zł wykonanie 11.650.719,82 zł 

2. Wydatki budżetowe plan 17.794.641,17 zł wykonanie 15.325.156,89 zł 

w tym: majątkowe plan 7.183.814,00 zł wykonanie 5.498.836,30 zł 

bieżące plan 10.610.827,17 zł wykonanie 9.826.320,59 zł 

3. Deficyt budżetu plan - 1.785.881,00 zł wykonanie - 1.160.136,50 zł 

4. Rezerwa ogólna plan 20.000,00 zł wykonanie - 

5. Rezerwa celowa plan 30.000,00 zł wykonanie -- 

II. Realizacja planów finansowych tzw. zadań około budżetowych: 

1. Zadań zleconych bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zleconych innymi ustawami: 

Dotacje plan 2.105.223,23 zł wykonanie 2.095.641,67 zł 

Wydatki plan 2.105.223,23 zł wykonanie 2.095.641,67 zł 

2. Preliminarza związanego z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii: 

Wpływy plan 36.401,00 zł wykonanie 42.250,96 zł 

Wydatki plan 52.945,63 zł wykonanie 34.498,74 zł 

 

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowią załączniki tabelaryczne oraz część opisowa. 

 

§ 3.1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego 

zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 

2. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015 Radzie Gminy w Boniewie wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego. 

3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok przesłać Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Bydgoszczy Zespół we Włocławku. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 lipca 2016 r.

Poz. 2418



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

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Wójt Gminy 

Marek Klimkiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 2 – Poz. 2418



SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIEWO 

za 2015 roku 

 

Budżet gminy na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo w dniu 19 grudnia 2014 

roku na kwotę: 

DOCHODY – 15.041.304 zł 

W tym: dochody bieżące – 10.236.360 zł 

dochody majątkowe – 4.804.944 zł 

 

WYDATKI - 16.827.185 zł 

W tym: wydatki bieżące - 8.717.571 zł 

wydatki majątkowe - 8.109.614 zł 

 

W budżecie jest planowany deficyt w kwocie 1.785.881 zł, który planuje się sfinansować przychodami 

z kredytu w kwocie 1.305.949 zł oraz pożyczki w wysokości 479.932 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadania inwestycyjne „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody 

w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup 

prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej Oczyszczalni w miejscowości Boniewo” 

Budżet był nowelizowany 9 razy w tym 6 razy przez Radę Gminy i 17 razy Zarządzeniem Wójta Gminy. 

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi po stronie: 

 

DOCHODÓW  –  16.008.760,17 zł 

WYDATKÓW  –  17.794.641,17 zł 

Wykonanie budżetu przedstawia się następująco: 

- dochody uzyskano w wysokości 14.165.020,39 zł, 

co stanowi 88,48% 

w tym dochody bieżące– 11.650.719,82  zł, to stanowi 97,41% planu 

dochody majątkowe – 2.514.300,57  zł, to stanowi 62,10% planu 

- wydatki wykorzystano na kwotę 15.325.156,89 zł, co stanowi 86,12 % planu 

 

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków mieszczą się wydatki bieżące na kwotę 9.826.320,59 zł co 

stanowi 92,61% planu oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.498.836,30 zł co stanowi 76,54 % planowanych 

wydatków na inwestycje. Wykonanie wydatków bieżących odbywało się sukcesywnie w ramach posiadanych 

środków, wydatki majątkowe realizowano zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie zadań 

inwestycyjnych. Opis poszczególnych zadań inwestycyjnych znajduje się w sprawozdaniu opisowym 

o wydatkach. 

W budżecie gminy na 31 grudnia 2015 roku wystąpił deficyt w kwocie 1.160.136,50 zł 

Przychody budżetu są planowane na kwotę 5.751.926 zł, z tego zaciągnięto kredytów i pożyczek na kwotę 

4.207.894,97 zł, co  stanowi 73,16 % , zaciągnięto pożyczkę krótkoterminową na prefinansowanie  zadania 

inwestycyjnego pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do Gminnej 

Oczyszczalni w miejscowości Boniewo” w kwocie 1.559.162 zł oraz zaciągnięto pożyczkę długoterminową na 

to zadanie celem pokrycia częściowego udziału własnego w kwocie 479.932 zł  

Również zaciągnięto kredyt długoterminowy na kwotę 2.070.136 zł na sfinansowanie deficytu budżetu 

w kwocie 1.305.949 zł oraz na pokrycie spłaty rat kredytu i pożyczek 764.187 zł. 

Natomiast planowane rozchody wynoszą 3.966.045 zł, z tego spłacono pożyczek i kredytów na kwotę 

2.630.983,35 zł  

- spłacono raty kredytów i pożyczek długoterminowych na kwotę  764.059,38 zł 

- spłacono pożyczki krótkoterminowe zaciągniętą na prefinansowanie środków UE na realizację zadań 

inwestycyjnych realizowanych w roku 2014 i 2015 na kwotę 1.768.258,94 zł 

  

Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2015 roku z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów 

wynosi na kwotę 5.559.022,83 zł 

- w Banku Spółdzielczym w Boniewie kwota kredytów 4.575.136 zł 

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 983.886,83 zł 
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Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków przedstawia część opisowa i tabelaryczna do wykonania 

dochodów i wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:  
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SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BONIE 

za rok 2015 

po stronie DOCHODÓW 

 

Dochody planowane są na kwotę 16.008.760,17 zł z tego wpłynęło 14.165.020 zł co stanowi 88,48%. 

Wykonanie dochodów w działach klasyfikacji budżetowej: 

 

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

W tym dziale były planowane dochody w kwocie 2.126.414,95 zł, z tego wpłynęło 2.017.490 zł, co stanowi  

94,88 %  

Dochody uzyskano: 

- z dotacji od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie 

oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych –  426.429 zł 

- wpłaty na budowę oczyszczalni przyzagrodowych – 3.572 zł 

- środki UE w kwocie 4.065 zł, są to środki z rozliczenia pożyczki na prefinansowanie na zadanie 

inwestycyjne pn „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków 

z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo”, 

- środki UE wpłynęły w kwocie 1.583.424 zł na planowane 1.699.853 zł na zadanie inwestycyjne 

„Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ścieków wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w Kaniewie oraz zakup prasy do odwodnienia ścieków do oczyszczalni 

ścieków w miejscowości Boniewo”. 

 

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO” 

W tym dziale była planowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w wysokości 9.600 zł na zagospodarowanie terenów stanowiących własność Gminy poprzez zakrzewianie 

i zadrzewianie, która wpłynęła w 100%. 

Ponadplanowe dochody w kwocie 1.461 zł uzyskano ze Starostwa Powiatu Włocławskiego za dzierżawę 

obwodów łowieckich 

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ” 

W tym dziale planowane dochody wynosiły 190.345 zł, z tego wpłynęło 233.482 zł, co stanowi 122,66% planu. 

Dochody uzyskano: 

- ze sprzedaży wody – 203.663 zł 

- za przyłącza wodociągowe – 26174 zł 

- pozostałe odsetki – 813 zł 

- ze sprzedaży złomu przy modernizacji Stacji Uzdatniania Wody – 2.832 zł 

Ponadplanowe dochody uzyskano ze sprzedaży wody, za wykonanie przyłączy wodociągowych oraz sprzedaży 

złomu ze stacji uzdatniania wody 

Zaległość na dzień 31 grudzień 2015 roku wynosi 22.845 zł. 

 

DZIAŁ 600 „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” 

Dochody planowane były na kwotę 1.358.003 zł, z tego wpłynęło 144.841 zł, co stanowi 10,67 % planu.  

Środki wpłynęły ze Starostwa Powiatu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd, zgodnie 

z zawartym porozumieniem – 12.149 zł 

Planowane środki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.317.104 zł z tego otrzymaliśmy na zadanie 

„Przebudowa drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Paruszewska, 

Boniewo, Arciszewo” środki w kwocie 131.209 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 

 

Planowane środki nie wpłynęły na zadanie realizowane w ramach Programu RPO „Przebudowa dróg gminnych 

Łąki Markowe – Sieroszewo” Gmina posiadała pozytywną weryfikację wniosku w ramach ogłoszonego 

konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z przyczyn niezależnych od 

Gminy nie została podpisana umowa w roku 2015 lecz w roku 2016 z Marszałkiem na dofinansowanie tego 

zadania, wysokość środków jest uzależniona od rozliczenia alokacji w ramach Programu Operacyjnego RPO. 

 

DZIAŁ 700 „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” 

Dochody w tym dziale planowane były w wysokości 436.600 zł, z tego wpłynęło 210.229 zł co stanowi 

48,16% planu. 
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- czynszu najmu wpłynęło  102.738 zł 

- z opłaty za użytkowanie wieczyste – 1.622 zł 

- ze sprzedaży mienia komunalnego wpłynęło  – 104.905 zł 

- pozostałe odsetki 964 zł 

Dochodów planowanych nie uzyskano ze sprzedaży nieruchomości komunalnych oraz czynszu komunalnego 

Zaległość z czynszu za mieszkania komunalne na 31 grudnia 2015 roku wynosi 

70.976 zł oraz za wieczyste użytkowanie zaległość wynosi 4.734  zł 

 

DZIAŁ 710 „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” 

W tym dziale była planowana dotacja w wysokości 1000 zł na utrzymanie pomników pamięci narodowej która 

wpłynęła w 100%. 

 

DZIAŁ 750 „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” 

Planowane dochody wynosiły 40.700 zł z tego wpłynęło 35.332 zł, co stanowi 86,81% 

- z dotacji na zadania zlecone wpłynęło 26.913 zł 

- z prowizji od ZUS i US oraz wpłaty za internet i inne 8.419 zł 

Część dotacji z wykonania zadań zleconych w administracji rządowej Gmina zwróciła Urzędowi 

Wojewódzkiemu ponieważ zadań z USC było mniej wykonanych niż zakładał plan. 

 

DZIAŁ 751 „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ” 

W tym dziale były planowane dotacje w wysokości 51.788 zł, które wpłynęła w wysokości 51.448 zł to stanowi 

99,34      

- na aktualizację rejestru wyborców - 900 zł,  co stanowi 100% planowanej dotacji. 

- na wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - 24.634 zł, co stanowi 99,96 % planu 

- na przeprowadzenie referendum - 11.664 zł co stanowi 97,25 % 

- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęło 14.250 zł co stanowi 100% planu 

 

DZIAŁ 754 „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA” 

W tym dziale wpłynęły środki w kwocie 3.400 zł ze Starostwa Powiatu Włocławskiego na zakup sprzętu 

przeciwpożarowego. 

 

DZIAŁ 756 „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 

NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ” 

Planowane dochody wynoszą 2.102.772 zł, z tego wpłynęło 1.889.163 zł, tj. 89,84% planu 

1. Z podatku rolnego wpłynęło 534.987 zł tj. 89,58 % planu  

Zaległości na dzień 31.12.2015 roku wynosi 62.058 zł w tym: 

- osoby fizyczne – 61.074 zł  

- osoby prawne - 984 zł  

Gmina utraciła w 2015 roku część dochodu z podatku rolnego ze względu na umorzenie i obniżenie górnej 

stawki ceny żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w wysokości 

231.570 zł. 

2. Z podatku od nieruchomości wpłynęło 502.256 zł co stanowi 70,86% planu 

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 799.422 zł w tym: 

- osoby fizyczne – 80.409 zł 

- osoby prawne – 719.013 zł 

Gmina utraciła w 2015 roku dochód w wysokości 236.027 zł w wyniku obniżenia przez Radę Gminy 

górnych stawek podatku od nieruchomości. Za zwolnienie oraz umorzenie podatku utracono 3.888 zł. 

3. Z podatku leśnego wpłynęło 7.605 zł tj. 219,66 % planu  

4. Z podatku od środków transportowych wpłynęło 7.958 zł., tj. 41,99 % planu 

Gmina straciła w 2015 roku dochód w wysokości 16.108 zł z tytułu obniżenia górnych stawek podatku od 

środków transportowych.  

Zaległość w tym podatku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3.008 zł 

5. Z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wpłynęło 727.587 zł, co 

stanowi 101,03 % planu 

6. Z opłaty skarbowej uzyskano 8.240 zł, tj. 84,95% planu 

7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych wpłynęło  40.312 zł, tj. 98,32% planu 

8. Z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu –  42.251 zł, tj. 116,07 % planu 
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9. Z podatku od spadków i darowizn – 6.554 zł to stanowi 436,93% planu 

 10. Pozostałe dochody, tj. odsetki, rekompensata utraconych dochodów –  11.413 zł.  

Dochodów planowanych w 2015 roku nie uzyskano z podatku rolnego, od nieruchomości oraz opłaty 

skarbowej. 

 

DZIAŁ 758 „RÓŻNE ROZLICZENIA” 

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 5.601.877 zł, z tego wpłynęło 5.603.559 zł co stanowi 

100,03% planu. 

- z subwencji oświatowej – 3.179.885 zł 

- z subwencji ogólnej – 2.352.006 zł 

- z subwencji równoważącej – 20.320 zł 

- dotacja - zwrot funduszu sołeckiego – 49.666 zł 

- z odsetek 1.682 zł 

 

DZIAŁ 801 „OŚWIATA I WYCHOWANIE” 

Planowane dochody wynoszą 297.231 zł z tego wpłynęło 312.219 zł,  co stanowi 105,04 % planu. 

Dochody uzyskano: 

- z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na: 

a) prowadzenie przedszkola otrzymano 91.359 zł 

b) sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 

21.324 zł 

- ze środków UE na finansowanie projektu „Wiedza szansą na lepszą przyszłość” wpłynęło 88.874 zł, 

- z odpłatności uczniów za obiady – 31.352 zł 

- środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 79.310 zł na remont dachu budynku Gimnazjum 

w Boniewie, realizowany w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych 

 

DZIAŁ 852 „POMOC SPOŁECZNA” 

W tym dziale są planowane dochody w wysokości 2.594.821 zł, z tego wpłynęło 2.590.397 zł, co stanowi 

99,83% planu 

Dochody otrzymano: 

- z dotacji na świadczenia rodzinne oraz na składki ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego – 1.408.519 zł  

- z zaliczki i funduszu alimentacyjnego wpłynęło 6.657 zł 

- z dotacji na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej – 12.994 zł 

- z dotacji na zasiłki oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 666.802 zł  

- z dotacji na zasiłki stałe – 87.830 zł 

- z dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych – 3.397 zł 

- na utrzymanie GOPS – 101.865 zł.  

- Z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla 

osób z zaburzeniami psychicznymi – 149.349 zł 

- z usług opiekunek domowych – 8.073 zł 

- z dotacji na dożywianie dzieci w szkołach – 120.000 zł 

- z dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny – 369 zł 

- z dotacji na dożywianie dzieci z innych gmin, a uczęszczających do szkół na naszym terenie – 10.416 zł  

- z dotacji na wsparcie rodziny – 14.126 zł 

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku od dłużników alimentacyjnych wynoszą 553.485 zł 

 

DZIAŁ 854 „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” 

W tym dziale otrzymano dotację w kwocie 117.273 zł, która w 100% pokrywała zapotrzebowanie na wypłatę 

stypendium dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum, oraz na zakup podręczników i pomocy 

naukowych 

 

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

W tym dziale planowane dochody wynoszą 854.467 zł, z tego wpłynęło 751.756 zł zł, co stanowi 87,98% planu 

z tego wpłynęło: 

- z odpłatności za usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków 72.998 zł 
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- z dotacji od WFOŚ i GW na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu Gminy 

Boniewo – 25.183 zł 

- z opłaty śmieciowej 159.758 zł 

- odsetki i inne – 1.533 zł 

Środki UE planowane w kwocie 549.417 zł które wpłynęły w wysokości 492.284 zł na zadania inwestycyjne  

- Budowa targowiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Boniewo” 

- Rewitalizacja centrum miejscowości Boniewo”  

Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą: 

- w usłudze odprowadzania i oczyszczania ścieków   9.551 zł 

- w opłacie śmieciowej 46.086 zł 

 

DZIAŁ 921 ''KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 

W tym dziale otrzymano środki UE w kwocie 38.874 zł, z rozliczenia zadania „Publikacja książki oraz 

wykonanie i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej Bitwy pod Szczytnem” 

Zadanie było planowane, wykonane i rozliczone w 2014 roku. Również otrzymano darowiznę na cele kultury 

w kwocie 6.000 zł 

 

DZIAŁ 926 „ KULTURA FIZYCZNA I SPORT” 

 

W tym dziale były planowane środki UE w kwocie 148.016 zł z udziału w wykonaniu zadania inwestycyjnego 

„Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie”. Zadanie zostało wykonane i rozliczone przez 

Urząd Marszałkowski, środki przekazał Urząd w kwocie  147.498 zł, co stanowi 99,65%. 
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SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW 

BUDŻETU GMINY BONIEWO 

za rok 2015 

 

Wydatki planowane są w wysokości 17.794.641,17 zł z tego wykorzystano  15.325.156,89 zł co stanowi  – 

86,12% 

Wykorzystanie środków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: 

 

DZIAŁ 010 „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” 

Plan wydatków wynosi – 2.821.791,95 zł z tego wykorzystano 2.598.960,50zł 

Co stanowi – 92,10 % 

Z tego: 

- Przekazano składki na Izby Rolnicze – 13.281 zł 

- wypłacono akcyzę dla rolników – 418.068 zł 

- opłaty za telefony, zakup znaczków pocztowych, papier, toner, prowizja banku za wypłatę akcyzy, badanie 

gleb, opłata schroniska– 18.305 zł 

- konserwacja rowów  – 12.089 zł 

- dotacje na budowę oczyszczalni – 4.000 zł 

- operaty – 4.920 zł 

- zakup szlifierki – 270 zł 

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 2.128.028 zł na budowę oczyszczalni oraz przebudowę Stacji 

Uzdatniania Wody w Osieczu Małym. 

 

DZIAŁ 020 „LEŚNICTWO” 

Planowane wydatki wynosiły 12.100 zł z tego wykorzystano w 2015 roku środki w wysokości 12.000 zł na 

usługi ogrodnicze. Co stanowi 99,17% 

 

DZIAŁ 400 „WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ” 

Plan – 176.484 zł z tego wykorzystano 155.548,65 zł 

Co stanowi – 88,14% 

Środki w tym dziale wydatkowano w związku z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody, 

a w szczególności: 

- opłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników Stacji– 76.454 zł 

- zakupiono części na wykonanie napraw, paliwo do agregatu prądotwórczego, siarczan, wodomierze, kłódki 

– 5.107 zł 

- zapłacono za zużytą energię elektryczną – 62.796 zł 

- przekazano odpis na ZFŚS dla pracowników – 2.188 zł 

- opłata za korzystanie ze środowiska, badanie wody, naprawa wodomierzy, licencja programu– 9.004 zł 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

W tym dziale plan wydatków wynosił  3.854.289,61 zł z tego wykorzystano 2.540.252,72 zł, co stanowi 

65,91% 

- zakup paliwa, rur, żużla, mieszanki – 31.928 zł 

- profilowanie dróg, dostawa kruszywa oraz odśnieżanie dróg – 183.831 zł 

- utrzymanie dróg powiatowych (paliwo+kierowca+ zakup lustra) – 12.148 zł 

 

Na zadania inwestycyjne wykorzystano kwotę 2.312.346 zł na: 

1) Przebudowę drogi Wólka Paruszewska – 317.988zł 

2) Przebudowa drogi Arciszewo -340.127 zł 

3) Przebudowa drogi Łąki Markowe Sieroszewo– 1.396.449 zł 

4) Przebudowa dróg gminnych w rejonie komunikacyjnym gmin Włocławek, Lubraniec Boniewo, Choceń– 

197.330 zł 

5) Mapy, nadzór, dokumentacje – 60.452 zł 

Wydatki funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 166.978 zł 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
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Plan – 34.500 zł 

Wykonanie – 25.567,3 zł 

Co stanowi – 74,11% 

Środki wydatkowane w tym dziale związane są z utrzymaniem budynków komunalnych a w szczególności: 

- opłacenie za zużytą energię elektryczną – 14.737 zł 

- usługi kominiarskie, odpady – 8.435zł 

- zakup okien, drzwi, materiałów na remonty i innych – 2.395 zł   

Wydatki funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota  1.230 zł 

 

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

Plan – 2.000 zł 

Wykonanie 1.560,17 zł tj. 78,01% 

W dziale tym wydatkowano środki na:  

- znicze, kwiaty – 560 zł 

- zakup tablicy – 1.000 zł 

 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Plan – 1.881.801 zł 

Wykonanie – 1.824766,65zł 

Co stanowi – 96,97% 

Zrealizowano wydatki następująco: 

- Wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, opłacono pochodne od płac pracownikom urzędu, 

USC i wojskowości – 1.314.381 zł 

- Przekazano odpis na ZFŚS – 42.203 zł 

- Zakupiono druki, toner, art. piśmienne i kancelaryjne dla potrzeb administracji, olej opałowy- 77.196 zł 

- abonament BIP, LEX, akcesoria i licencje komputerowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe i komornicze 

– 108.739 zł 

- Wypłacono diety dla radnych i przewodniczącego rady gminy – 80.680 zł 

- Wypłacono diety dla sołtysów – 48.414 zł 

- wypłacono prowizję za inkaso podatku sołtysom 19.590 zł 

- Wypłacono koszty delegacji służbowych – 11.943 zł 

- Zapłacono za zużytą energię elektryczną i naprawa – 23.842 zł 

- Wypłacono wynagrodzenia Informatyka – 20.664 zł 

- Zapłacono za szkolenia pracowników – 10.133 zł 

- składki na PFRON – 31.416 zł 

- badania – 2.796 zł 

- prowizje bankowe – 7.465 zł 

- telefony komórkowe, dostęp do internetu i telefony stacjonarne  – 8.441 zł 

- dotacja celowa- INFOSTRADA – 16.864 zł 

 

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ 

Plan – 51.788 zł z tego wydatkowano kwotę 51.448,20 zł 

Co stanowi – 99,34% 

W tym dziale wystąpiły wydatki związane zadaniami zleconymi gminie na: 

- utrzymanie naczelnych organów władzy na zakup materiałów i opłaty za telefony. 

W dziale tym mieszczą się również wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, 

referendum oraz wyborów do Sejmu i Senatu 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Planowane wydatki wynosiły 73.800,00 zł 

Z tego wydatkowano – 63.108,04 zł 

Co stanowi – 86,10% 

Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Ochotniczych Straży Pożarnych w Boniewie, Bierzynie 

i Lubominie przeznaczono 63.108 zł    

Na zakup paliwa dla Komisariatu Policji w Choceniu środków w 2015 roku nie wydatkowano. 

Wydatki fundusz sołeckiego w tym dziale to kwota 500 zł      
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DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Plan – 176.998 zł z tego wydatkowano  – 137.228,80 zł 

Co stanowi – 77,53% 

- W bieżącym roku  spłacono  odsetki od kredytów i pożyczek w wysokości – 137.229 zł 

 

DZIAŁ 758 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 

Plan -50.000,- 

Wykonanie - 0 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

Plan -3.434.201,87,- 

Wykonanie – 3.177.046,90   tj. 92,51% 

W dziale tym finansuje się utrzymanie Szkół(wydatki stanowi odrębne sprawozdanie) 

dowożenie uczniów do szkół , koszty związane z utrzymaniem kierowcy samochodu gminnego a także koszty 

związane z wyjazdami na pływalnię. 

Koszty utrzymania kierowcy to: 

wynagrodzenia i pochodne – 41.131 zł 

odpis na ZFŚS – 1.094 zł 

paliwo i przegląd samochodu – 16.827 zł. 

Dowożenie uczniów do szkół to koszty -157.967 zł 

Dojazdy na basen -12.996 zł 

W rozdziale 80178 wydatkowano również środki na remont dachu na gimnazjum w Boniewie w kwocie 

101.854 zł. 

 

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 

Plan – 52.945,63zł 

Wykonanie - 34.498,74 zł 

Co stanowi – 65,16% 

W tym dziale wydatki byłe realizowane przez Komisje przeciwdziałania alkoholizmowi. Wydatki miedzy 

innymi były przeznaczone na: 

- zapłacono za uczestnictwo w terapii, opłata spektaklu, pobyt w zakładzie Opieki Zdrowotnej - 23.208zł 

- diety 5.554 zł 

- zakup piłek, gier, sprzętu muzycznego – 5.737 zł 

 

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 

Plan – 2.895.914,11 zł 

Wykonanie 2.853.252,11 zł 

Co stanowi – 98,53% 

(Wydatki GOPS stanowi odrębne sprawozdanie) 

 

W bieżącym roku zrealizowano zadania 

- Wypłacono dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 37.756 zł 

- materiały biurowe – 67 zł 

 

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Plan 211.725,00 zł 

Wykonanie – 145.150,60 zł 

Co stanowi – 68,56 % 

W dziale tym wypłacono pomoc materialną dla uczniów w postaci stypendium na kwotę – 139.386 zł 

 

DZIAŁ 900 „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” 

Plan – 1.610.015 zł 

Wykonanie  -1.302.728,19 zł 

Co stanowi – 80,91% 

W dziale 900 wydatki 2015 roku to: 

- Oświetlenie uliczne (zużycie energii), naprawa oświetlenia ulicznego– 109.514 zł 
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- Opłata za korzystanie ze środowiska, paliwo, części do ciągnika, worki na oczyszczalnię, opłaty za usługi 

telekomunikacyjne, materiały na naprawy, rękawice, badania, energia elektryczna – 21.653 zł 

- wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni i pracownika poboru opłat za odpady komunalne – 

102.065 zł 

- odpis na ZFŚS – 3.464 zł 

- delegacje – 25 zł 

- energia elektryczna oczyszczalni – 20.650 zł 

- wywóz odpadów komunalnych – 160.487 zł 

- zakup materiałów budowlanych, tablicy, cegły, projekty decyzji, usługi reklamowe oraz unieszkodliwienie 

azbestu – 69.930 zł 

 

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 814.940 zł: 

- budowa oświetlenia ulicznego 18.709 zł 

rewitalizacja miejscowości Boniewo (targowisko) -796.231 zł 

Wydatki funduszu sołeckiego to kwota 8.994 zł 

 

DZIAŁ 921 „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” 

Plan – 134.050 zł. 

Wykonanie – 127.574,19 zł 

Co stanowi – 95,17% 

Wydatki w w/w dziale związane są z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Boniewie. 

Wyszczególnienie wydatków: 

- dotacja dla Gminnej Biblioteki w Boniewie – 80.000 zł 

w pozostałej działalności wystąpiły wydatki związane z : 

- wynagrodzenie z umowy - zlecenia, promocja Gminy poprzez stoły wielkanocne oraz foldery reklamowe 

,zakup stołu bilardowego, krzeseł, roweru, materiałów budowlanych oraz sprzętu – 34.998 zł 

- przewozy zespołu folklorystycznego, koncert – 10.076 zł 

- remont świetlicy w Osieczu Wielkim – 2.500 zł 

Wydatki funduszu sołeckiego w tym dziale to kwota 28.494 zł 

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Plan 320.747 zł Wykonanie  - 274.465,13 zł 

Co stanowi – 85,57% 

Środki w tym dziale wykorzystane zostały na utrzymanie boisk sportowych , na działalność sportową, 

utrzymanie hali, dowożenie na zawody, ubezpieczenie a także zakup piłek , medali oraz energie elektryczną 

kwocie 68.213 zł 

Z wydatków inwestycyjnych  zapłacono za przebudowę boisk – 206.252 zł. 
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Sprawozdanie opisowe 

z wykonania budżetu Zespołu Szkół w Boniewie 

za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

 

Plan wydatków w dziale 801 Oświata i Wychowanie wynosił 2976261,87 

Wykonanie 75 co stanowi 92,98% 

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych 

80101 Szkoły Podstawowe - plan: 1468637,21 wykonanie: 1360012,40 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Szkoły 

Podstawowej w Boniewie. 

- wypłacono wynagrodzenia, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, wynagrodzenia dla 

pracowników obsługi i administracji, jednorazową nagrodę roczną - 1025393,17 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 

od wynagrodzeń  - 191640,40 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty -7198,79 

- zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 95780,04 z tego: 

zapłacono zobowiązania za 2014 rok -176,83 

opał – 40409,60 

toner, papier, materiały biurowe, druki, kreda, znaczki pocztowe, 

części do ksero, dzienniki, druki do ewidencji podręczników –  5520,98 

materiały na wykonanie drobnych napraw oraz farby - 4664,49 

środki czystości, akcesoria do sprzątania – 3288,06 

nagrody  dla dzieci za udział w konkursach - 415,29 

znaki p/poż  - 39,36 

paliwo do kosiarki – 46,84 

znaczki pocztowe - 120,85 

wydawnictwa – 1843,55 

akcesoria do łazienki – 439,97 

zakup programu komputerowego "Kadry i Płace"  -1420,65 

zakup komputera  - 467,00 

środki opatrunkowe do apteczki szkolnej – 65,70 

odkurzacz – 524,59 

doposażenie pomieszczeń  - 7280,93 

energia elektryczna i woda – 3417,44 

badania profilaktyczne pracowników – 278,00 

usługi telekomunikacyjne – 5203,62 

delegacje – 2009,96 

pomoce naukowe – 9987,03 

opłata środowiskowa  - 854,00 

wznowienie kwalifikowanego certyfikatu – 98,35 

aktualizacja i serwis programów komputerowych- 1541,07 

opłata abonamentowa BIP - 246,00 

legalizacja gaśnic - 423,12 

wykonanie pieczątek - 295,82 

prowizja bankowa za prowadzenie rachunku – 187,00 

usługi kominiarskie – 1050,00 

usunięcie awarii elektrycznej – 320,00 

konserwacja kserokopiarki – 204,35 

opłata za ścieki – 941,96 

serwis programu PŁACE i PŁATNIK – 73,80 

aktualizacja  kart mikroprocesorowych – 50,00 

naprawa zamków , zwalczanie szkodników – 568,90 

opłata za domeny, hosting -  395,93 

szkolenia pracowników administracji – 909,00 

 

80103 Oddziały Przedszkolne – Plan: 65845,00 wykonanie: 59755,51 
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W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem oddziałów 

przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie.   

wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatki wiejskie i dodatki mieszkaniowe dla 

nauczycieli – 45243,52 

opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 10884,72 

zakupiono dyplomy, druki, dzienniki , materiały dekoracyjne – 1097,36 

przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 2529,91 

 

80104 Przedszkola - Plan 172593,00 wykonanie 105167,92 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola.    

- wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 73089,77 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 12185,54 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 5759,82 

- zakupiono wyposażenie i pomoce naukowe i dydaktyczne – 14132,79 

 

80110 Gimnazja – Plan: 721368,72 wykonanie: 694863,58 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego 

Gimnazjum w Boniewie. 

- wypłacono wynagrodzenia, jednorazową nagrodę roczną, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe dla 

nauczycieli, wynagrodzenia dla pracowników obsługi – 518681,97 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy – 100020,77 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 32313,25 

- zrealizowano wydatki rzeczowe na ogólną kwotę 43847,59 z tego: 

materiały na drobne naprawy - 3029,70 

środki czystości i akcesoria do sprzątania – 2481,48 

paliwo do kosiarki – 175,92 

toner, druki, papier, materiały biurowe, dyplomy, dzienniki, listy gratulacyjne - 1821,40 

wydawnictwa prawne, prenumerata – 1517,33 

eko - groszek - 2293,20 

gilosze, art. dekoracyjne na wykonanie gazetek. itp. - 294,09 

środki opatrunkowe do apteczki – 65,70 

doposażenie pomieszczeń (stoliki i krzesła) -  3777,60 

pomoce naukowe i dydaktyczne – 10566,31 

energia elektryczna i woda – 9278,82 

badania profilaktyczne profilaktyczne – 278,00 

naprawa instalacji wodnej - 250,00 

pomiary ochrony przeciwpożarowej - 126,00 

wymiana zabezpieczenia energetycznego - 100,00 

ścieki – 1866,24 

wykonanie pieczątek - 295,81 

zwalczanie szkodników - 196,80 

opłata za domenę – 54,12 

konserwacja ksero – 204,35 

naprawa i legalizacja gaśnic – 146,74 

prowizja bankowa – 60,00 

aktualizacja programów komp. - 460,32  

usługi telekomunikacyjne – 289,58 

delegacje – 2371,08 

opłata środowiskowa - 854,00 

szkolenia  – 993,00 

 

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 

przedszkolnego.   

Plan 103112,00 wykonanie 103112,00 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki 

i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Boniewie. 
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- wypłacono wynagrodzenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 85362,00 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 16200,00 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty- 350,00 

- wydatki rzeczowe - 448,51 z tego: 

druki, dzienniki, dyplomy – 200,00 

pomoce naukowe i dydaktyczne – 1000,00 

 

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 

i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych 

i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 

 

Plan 430705,94 wykonanie - 430705,94 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania związane z zapewnieniem specjalnej organizacji nauki i 

metod pracy dla dzieci w Szkole Podstawowej w Boniewie i Gimnazjum w Boniewie. 

- wypłacono wynagrodzenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy – 341851,00 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy 68000,00 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników oświaty – 4000,00 

- wydatki rzeczowe: - 16854,94 

opał - 2350,00 

druki, dzienniki, dyplomy – 270,00 

środki czystości – 859,28 

materiały na wykonanie remontów – 1636,49 

zakup komputer, oprogramowania – 2887,99 

pomoce naukowe i dydaktyczne – 5051,18 

energia elektryczna – 2400,00 

badania profilaktyczne – 100,00 

ścieki – 560,00 

usługi telekomunikacyjne – 320,00 

delegacje – 300,00 

opłata środowiskowa - 120,00 

 

80195 Pozostała działalność. Plan 14000,00 wykonanie 13790,40 

Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów. 
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Sprawozdanie opisowe 

z wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie 

za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. 

 

Plan wydatków w dziale 852 Pomoc Społeczna wynosi 2839044,46 wykonanie 2821194,19 co stanowi 99,37% 

Wyszczególnienie wydatków w rozdziałach budżetowych 

 

85206 Asystent rodziny 

Plan 17916,70 wykonanie 14125,13 

W okresie sprawozdawczym zapłacono za usługi wykonane przez asystenta rodziny. 

 

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

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 

Plan 1413518,00 wykonanie 1411455,52 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą wypłat świadczeń rodzinnych:  

- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną dla pracownika obsługującego wypłatę świadczeń 

– 36458,84 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracownika – 4108,63 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  - 1093,93 

- wypłacono świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz opłacono składki 

emerytalne i rentowe – 1370731,65 

- wydatki rzeczowe – 2300, 

szkolenie - 500,00 

prowizja bankowa ( wypłata gotówkowa świadczeń) – 1300,00 

zakup druków – 500,00 

 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... 

Plan 13000,00 wykonanie 12993,67 

 

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne: 

- od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych - 7893,67 

- od wypłaconych zasiłków stałych - 5100,00 

 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

Plan 666988,00 wykonanie 666802,27 

- wypłacono zasiłki okresowe – 666802,27 

 

85216 Zasiłki stałe 

Plan 88400,00 wykonanie 87830,08 

wypłacono zasiłki stałe – 87830,08 

 

85219 Ośrodki pomocy społecznej  

Plan 208572,00 wykonanie  204838,67 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki związane z bieżącą obsługą ośrodka pomocy społecznej 

- wypłacono wynagrodzenie i jednorazową nagrodę roczną dla pracowników ośrodka pomocy społecznej – 

16208259 

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników – 31534,76 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3281,79 

- wypłacono za delegacje – 350,66 

- zakupiono druki, toner, części do kserokopiarki, materiały biurowe – 2240,70 

- prowizja bankowa ( od wypłat zasiłków stałych i okresowych) – 4336,68 

- usługi telekomunikacyjne – 411,49 

- badania profilaktyczne pracowników – 100,00 

- szkolenia – 500,00 

 

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 
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Plan 211828,00 wykonanie  210969,56 

Zrealizowano wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych: 

- wypłacono wynagrodzenia i jednorazową nagrodę roczną opiekunkom domowym – 49725,11 

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 9521,67 

- przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2187,86 

- zapłacono za świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 149349,00 

- badania profilaktyczne pracowników, materiały biurowe – 185,92 

 

85295 Pozostała działalność 

Plan 212096,76 wykonanie 206414,89 

W okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania: 

- wypłacono dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych za 2014r. - 200,00 

- wypłacono zasiłki celowe i zasiłki celowe specjalne – 5850,00 

- koszty Karty Dużej Rodziny – 69,48 

- koszty obsługi wypłaty dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego – 6,00 

- zakup tonera, druków, materiałów biurowych do obsługi n/w zadań – 771,16 

- zapłacono za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych – 28864,15 

- zapłacono za usługi opiekuńczo-lecznicze – 1750,00 

- zapłacono za dożywianie dzieci w szkołach – 157875,84 

- opłacono za przedłużenie licencji programów komputerowych – 1398,00 

- opłacono prowizje bankowe za wypłatę gotówkową zasiłków i świadczeń- 3105,77 

- opłacono koszty egzekucji komorniczej (alimenty) - 525,57 

- opłacono koszty pogrzebu podopiecznego – 3200,00 

- opłacono prace społecznie użyteczne – 1603,80 

- opłacono program aktywizacja i integracja – 1095,12 

- opłacono rachunki za usługi telekomunikacyjne (obsługa KRD) – 100,00 

 

85415 Edukacyjna opieka wychowawcza 

Plan 6725,00 wykonanie 5764,40  

Wypłacono świadczenie „Wyprawka szkolna” – na kwotę 5764,40 
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SPRAWOZDANIE OPISOWE 

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 

GMINNEJ BIBLIOTEKI W BONIEWIE 

ZA 2015 ROK 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Boniewie jest samorządową instytucją kultury, która została utworzona 

uchwałą Nr XIII/67/07 Rady Gminy Boniewo z dnia 12 grudnia 2007 roku, wpis do księgi rejestrującej 

Instytucję Kultury pod pozycją 2/2007 

 

Biblioteka dysponuje mieniem otrzymanym od gminy. Organizatorem instytucji dla Biblioteki jest Gmina 

Boniewo. Przedmiotem działania biblioteki jest zaspakajanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych, 

upowszechnianiu wiedzy i nauki oraz promocji kultury. 

 

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane z Biblioteki w Boniewie. 

Dotacja podmiotowa z budżetu (Dz. 921 Rozdz.92116 § 2480) dla instytucji kultury w wysokości 

80,000,00 zł Uchwałą Nr III/11/14 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia 

budżetu na 2015 rok (z późniejszymi zmianami) 

 

Plan i wykonanie przychodów za 2015 rok przedstawia się następująco: 

PRZYCHODY: 85.349,54 zł. 

1. Dotacja przedmiotowa z gminy – 80.000,00 zł. 

2. Dochody z usług działalności statutowej (ksero) – 80.00 zł. 

3. Dotacja na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 5.265,00 zł. 

4. Kapitalizacja odsetek za 2015 rok – 4.54 zł. 

 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE: 85.060,31zł. 

1. Płace brutto – 65.710,90 zł. 

2. Składki ZUS - 9.178,41 zł. 

3. Podróże służbowe – 887,70 zł. 

4. Zakup druków – 275,11 zł. 

5. Naprawa systemu alarmowego – 150,06 zł. 

6. Zakup czasopism – 59,40 zł. 

7. Rozmowy telefoniczne – 429,29 zł. 

 10. Przegląd gaśnic – 14,76 zł. 

 11. Zakup książek – 7.873,97 zł. 

 12. Zakup środków czystości do sprzątania, leków do apteczki, toneru – 360,71 zł. 

 13. Szkolenia – 120,00 

 

POZOSTAŁE KOSZTY: 287,41 zł 

Na pozostałe koszty składają się prowizje bankowe pobrane przez bank -240,00 zł 

Zwrot dotacji i kapitalizacji odsetek za 2014 rok dla Urzędu Gminy -47,41 zł. 

 

KOSZTY OGÓŁEM: 85.347,72 zł. 

Wynik finansowy (zysk) na 31.12.2015 wynosi 1,82 zł. 

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 31.12.2015 – 49,23 zł. 

(Kwota 4,54 zł.  podlega zwrotowi na konto Urzędu Gminy jako zwrot kapitalizacji odsetek roku 2015 .) 

 

Zobowiązania wobec ZUS i US – 0 zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 33 – Poz. 2418



Wykaz mienia komunalnego na rok 2016 
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