
 

 

ZARZĄDZENIE NR 21/15 

BURMISTRZA GONIĄDZA 

z dnia 26 marca 2015 r. 

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 885 z późn. zm. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) postanawia 

się, co następuje: 

§ 1. Przedstawić i przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok Radzie Miejskiej w Goniądzu 

oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, według którego: 

a) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi – 20 013 191 zł wykonanie dochodów wynosi 

19 997 828,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 

b) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi – 21 912 422 zł wykonanie wydatków wynosi 

20 733 607,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, 

c) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok – część opisowa zgodnie z załącznikiem nr 3. 

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 

zgodnie z załącznikiem nr 4. 

3. Informację o stanie mienia Gminy Goniądz zgodnie z załącznikiem nr 5. 

4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok zgodnie 

z załącznikiem nr 6. 

5. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok 

zgodnie z załącznikiem nr 7. 

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 przekazać: 

1. Radzie Miejskiej w Goniądzu. 

2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Goniądza 

Mariusz Ramotowski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 24 sierpnia 2015 r.

Poz. 2691



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ  ZA 2014 R. 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

010     Rolnictwo i łowiectwo 527 870,00 531 136,69 531 136,69 0,00 100,62 

  01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  01095   Pozostała działalność 526870,00 531136,69 531136,69 0,00 1,01 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

0,00 4275,82 4275,82 0,00 0,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

526870,00 526860,87 526860,87 0,00 100,00 

630     Turystyka 81 780,00 82 684,08 82 684,08 0,00 101,11 

  63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 81 780,00 82 684,08 82 684,08 0,00 101,11 

    0580 
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 

i innych jednostek organizacyjnych 
0,00 2247,95 2247,95 0,00 0,00 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

2 500,00 4465,34 4465,34 0,00 178,61 

    0830 Wpływy z usług 12 300,00 9281,42 9281,42 0,00 75,46 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    0920 Pozostałe odsetki 200,00 96,37 96,37 0,00 48,19 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 13,00 13,00 0,00 6,50 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5  

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

66 580,00 66580,00 66580,00 0,00 100,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 614 740,00 292779,50 99552,55 193226,95 47,63 

  70004   Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 76 254,00 60755,30 60755,30 0,00 79,67 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

21 354,00 5605,17 5605,17 0,00 26,25 

    0830 Wpływy z usług 54 900,00 55150,13 55150,13   100,46 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 538 486,00 232024,20 38797,25 193226,95 43,09 

    0470 
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 

służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 
11 900,00 11959,34 11959,34 0,00 100,50 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

24 586,00 26809,97 26809,97 0,00 109,05 

    0770 
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
502 000,00 193226,95 0,00 193226,95 38,49 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,72 6,72 0,00 0,00 

    0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
0,00 21,22 21,22 0,00 0,00 

710     Działalność usługowa 7 000,00 7000,00 7000,00 0,00 100,00 

  71035   Cmentarze 7 000,00 7000,00 7000,00 0,00 100,00 

    2020 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej 
7 000,00 7000,00 7000,00 0,00 100,00 

720     Informatyka 61658,00 61657,60 0,28 61657,32 0,00 

  72095   Pozostała działalność 61658,00 61657,60 0,28 61657,32 0,00 

    0920 Pozostałe odsetki   0,28 0,28 0,00  
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    6637 

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa 

na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 

podstawie porozumień (umów) między jednostkami 

samorządu terytorialnego 

61658,00 61657,32 0,00 61657,32 100,00 

750     Administracja publiczna 123792,00 124742,95 124742,95 0,00 100,77 

  75011   Urzędy wojewódzkie 79937,00 79949,40 79949,40 0,00 100,02 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

79937,00 79937,00 79937,00 0,00 100,00 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
0,00 12,40 12,40 0,00 0,00 

  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 43055,00 37903,75 37903,75 0,00 88,04 

    0570 
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób 

fizycznych 
4 100,00 4087,00 4087,00 0,00 99,68 

    0690 Wpływy z różnych opłat 3600 3600,00 3600,00 0 100,00 

    0830 Wpływy z usług 0,00 357,46 357,46 0 0,00 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,38 4,38 0,00 0,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 35355,00 29854,91 29854,91 0 84,44 

  75095   Pozostała działalność 800,00 6889,80 6889,80 0,00 861,23 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 6889,80 6889,80 0,00 861,23 

751     
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 
56494,00 56221,24 56221,24 0,00 99,52 

  75101   
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 

kontroli i ochrony prawa 
899,00 899,00 899,00 0,00 100,00 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

899,00 899,00 899,00 0,00 100,00 

  75109   

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików 

województw, wybory wójtów, burmistrzów 

i prezydentów miast oraz referenda gminne, 

powiatowe i wojewódzkie 

43396,00 43213,17 43213,17 0,00 99,58 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

43396,00 43213,17 43213,17 0,00 99,58 

  75113   Wybory do Parlamentu Europejskiego 12 199,00 12109,07 12109,07 0,00 99,26 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

12 199,00 12109,07 12109,07 0,00 99,26 

754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 36085,00 36085,00 20991,00 15094,00 0,00 

  75412   Ochotnicze Straże Pożarne 36085,00 36085,00 20991,00 15094,00 0,00 

    2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin) , powiatów (związków 

powiatów), samorządów województw , pozyskane 

z innych źródeł 

12991,00 12991,00 12991,00 0,00 0,00 

    2710 

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 

udzielonej między jednostkami samorządu 

terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 

bieżących 

8000,00 8000,00 8000,00 0,00 100,00 

    6290 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
15094,00 15094,00 0,00 15094,00 100,00 

756     
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych  

i od innych jednostek nieposiadających osobowości 

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 
5528653,00 5640449,96 5640449,96 0,00 102,02 

  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000,00 4418,60 4418,60 0,00 220,93 

    0350 
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 

opłacany w formie karty podatkowej 
2 000,00 4368,00 4368,00 0,00 218,40 

    0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
0,00 50,60 50,60 0,00 0,00 

  75615   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych 

2644958,00 2748377,97 2748377,97 0,00 103,91 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    0310 Podatek od nieruchomości 2032988,00 2092889,30 2092889,30 0,00 102,95 

    0320 Podatek rolny 1 755,00 1381,00 1381,00 0,00 78,69 

    0330 Podatek leśny 148 034,00 151930,00 151930,00 0,00 102,63 

    0340 Podatek od środków transportowych 53470,00 53470,00 53470,00 0,00 100,00 

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 57,00 57,00 0,00 0,00 

    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 110,40 110,40 0,00 0,00 

    0910 
Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków 

i opłat 
0,00 40680,27 40680,27 0,00 0,00 

    2680 
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach 

i opłatach lokalnych 
408 711,00 407860,00 407860,00 0,00 99,79 

  75616   

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 

od spadków i darowizn, podatku od czynności 

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych  

od osób fizycznych 

1082494,00 1162867,72 1162867,72 0,00 107,42 

    0310 Podatek od nieruchomości 471657,00 464809,37 464809,37 0,00 98,55 

    0320 Podatek rolny 433 346,00 449670,87 449670,87 0,00 103,77 

    0330 Podatek leśny 48 205,00 49180,66 49180,66 0,00 102,02 

    0340 Podatek od środków transportowych 59286,00 58809,00 58809,00 0,00 99,20 

    0360 Podatek od spadków i darowizn 13000,00 16379,00 16379,00 0,00 125,99 

    0430 Wpływy z opłaty targowej 2 000,00 1656,00 1656,00 0,00 82,80 

    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 55 000,00 120485,73 120485,73 0,00 219,06 

    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 804,60 804,60 0,00 0,00 

    0910 
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 

i opłat 
0,00 1072,49 1072,49 0,00 0,00 

  75618   
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 

ustaw 
606166,00 516495,68 516495,68 0,00 85,21 

    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 20325,00 20325,00 0,00 101,63 

    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 71166,00 71165,70 71165,70 0,00 100,00 

    0490 
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 

odrębnych ustaw 
515 000,00 424145,81 424145,81 0,00 82,36 

    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 833,10 833,10 0,00 0,00 

    0910 
Odsetki od nieterminowych wplat z tytułu podatków 

i opłat 
0,00 23,10 23,10 0,00 0,00 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 2,97 2,97 0,00 0,00 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

  75621   
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 

budżetu państwa 
1 193 035,00 1208289,99 1208289,99 0,00 101,28 

    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 189 035,00 1202231,00 1202231,00 0,00 101,11 

    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 6058,99 6058,99 0,00 151,47 

758     Różne rozliczenia 6159745,00 6150018,38 6150018,38 0,00 99,84 

  75801   
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 

samorządu terytorialnego 
3807322,00 3807322,00 3807322,00 0,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3807322,00 3807322,00 3807322,00 0,00 100,00 

  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 113 232,00 2113232,00 2113232,00 0,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 113 232,00 2113232,00 2113232,00 0,00 100,00 

  75814   Różne rozliczenia finansowe 35 000,00 25273,38 25273,38 0,00 72,21 

    2400 

Wpływy do budżetu pozostałości środków 

finansowanych gromadzonych na wydzielonym 

rachunku jednostki budżetowej 0,00 2 387,80 2 387,80 0,00 0,00 
    0920 Pozostałe odsetki 35 000,00 22885,58 22885,58 0,00 65,39 

  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 204 191,00 204191,00 204191,00 0,00 100,00 

    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 204 191,00 204191,00 204191,00 0,00 100,00 

801     Oświata i wychowanie 504293,00 470818,79 470818,79 0,00 93,36 

  80101   Szkoły podstawowe 250476,00 217173,20 217173,20 0,00 86,70 

    0750 

Dochody z najmu i dzierżawy składników 

majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 

sektora finansów publicznych oraz innych umów 

o podobnym charakterze 

7 164,00 6863,04 6863,04 0,00 95,80 

    0830 Wpływy z usług 227 641,00 194810,36 194810,36 0,00 85,58 

    0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 1240,99 1240,99 0,00 82,73 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 780,00 780,00 0,00 156,00 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

6549,00 6548,40 6548,40 0,00 99,99 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

4225,00 4034,21 4034,21 0,00 95,48 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    2009 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 

 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

2897,00 2896,20 2896,20 0,00 99,97 

  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 66 439,00 66439,00 66439,00 0,00 100,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

 na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin) 
66 439,00 66439,00 66439,00 0,00 100,00 

  80104   Przedszkola 81 478,00 80192,05 80192,05 0,00 98,42 

    0690 Wpływy z różnych opłat 9 000,00 8254,00 8254,00 0,00 91,71 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 5,79 5,79 0,00 0,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin  

(związków gmin) 
72 478,00 71932,26 71932,26 0,00 99,25 

  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1900,00 1900,00 1900,00 0,00 100,00 

    2700 

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 

gmin (związków gmin) , powiatów 

 (związków powiatów), samorządów województw , 

pozyskane z innych źródeł 

1900,00 1900,00 1900,00 0,00 100,00 

  80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 104000,00 105114,54 105114,54 0,00 101,07 

    0830 Wpływy z usług 104000,00 105097,01 105097,01 0,00 101,05 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 17,53 17,53 0,00 0,00 

852     Pomoc społeczna 2737850,00 2647636,11 2647636,11 0,00 96,70 

  85212   
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 
1604000,00 1569206,24 1569206,24 0,00 97,83 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1595000,00 1565384,03 1565384,03 0,00 98,14 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
9 000,00 3822,21 3822,21 0,00 42,47 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

  85213   

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 

społecznej. 

14157,00 13173,05 13173,05 0,00 93,05 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

4 000,00 3639,60 3639,60 0,00 90,99 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
10157,00 9533,45 9533,45 0,00 93,86 

  85214   
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki  

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 
579203,00 543490,04 543490,04 0,00 93,83 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
579203,00 543490,04 543490,04 0,00 93,83 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 1755,00 1376,09 1376,09 0,00 78,41 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

1755,00 1376,09 1376,09 0,00 78,41 

  85216   Zasiłki stałe 118162,00 113371,41 113371,41 0,00 95,95 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
118162,00 113371,41 113371,41 0,00 95,95 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 90 000,00 89592,40 89592,40 0,00 99,55 

    0920 Pozostałe odsetki 6 000,00 5527,40 5527,40 0,00 92,12 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 65,00 65,00 0,00 0,00 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
84 000,00 84000,00 84000,00 0,00 100,00 

  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60945,00 61741,32 61741,32 0,00 101,31 

    0830 Wpływy z usług 2 000,00 2902,64 2902,64 0,00 145,13 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

58945,00 58693,14 58693,14 0,00 99,57 

    2360 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego 

związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 
0,00 145,54 145,54 0,00 0,00 

  85295   Pozostała działalność 269628,00 255685,56 255685,56 0,00 94,83 

    2010 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 

realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

44628,00 44208,41 44208,41 0,00 99,06 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
225000,00 211477,15 211477,15 0,00 93,99 

854     Edukacyjna opieka wychowawcza 186825,00 158758,98 158758,98 0,00 84,98 

  85415   Pomoc materialna dla uczniów 161825,00 140860,25 140860,25 0,00 87,04 

    2040 

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  

na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 

(związkom gmin) ustawami 

17625,00 16785,05 16785,05 0,00 95,23 

    2030 
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

 na realizację własnych zadań bieżących gmin 

(związków gmin) 
144200,00 124075,20 124075,20 0,00 86,04 

  85417   Szkolne schroniska młodzieżowe 25 000,00 17898,73 17898,73 0,00 71,59 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 23,40 23,40   0,00 

    0830 Wpływy z usług 25 000,00 17875,33 17875,33 0,00 71,50 

900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3281093,00 3696783,52 1300124,19 2396659,33 112,67 

  90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 802543,00 1525959,23 843782,93 682176,30 190,14 

    0830 Wpływy z usług 621 000,00 690182,51 690182,51 0,00 111,14 

    0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 6141,69 6141,69 0,00 204,72 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 
136543,00 131507,78 131507,78 0,00 96,31 

    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30000,00 39636,30 0,00 39636,30 132,12 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 12000,00 15950,95 15950,95 0,00 132,92 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    6207 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków, 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5  

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

0,00 642540,00 0,00 642540,00 0,00 

  90002   Gospodarka odpadami 84349,00 108204,61 108204,61 0,00 128,28 

    0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 8,80 8,80 0,00 0,00 

    0830 Wpływy z usług 66600,00 90411,95 90411,95 0,00 135,75 

    2460 

środki otrzymane od pozostałych jednostek 

zaliczanych do sektora finansów publicznych na 

realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych 

 do sektora finansów publicznych 

17749,00 17748,16 17748,16 0,00 100,00 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 35,70 35,70 0,00 0,00 

  90005   Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2384201,00 2051436,80 336953,77 1714483,03 86,04 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 5760,11 5760,11 0,00 0,00 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 
333326,00 331193,66 331193,66 0,00 99,36 

    6297 
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 

(związków gmin), powiatów (związków powiatów), 

samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 
2050875,00 1714483,03 0,00 1714483,03 83,60 

  90019   
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 

z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
10 000,00 11182,88 11182,88 0,00 111,83 

    0690 Wpływy z różnych opłat 10 000,00 11182,88 11182,88 0,00 111,83 

921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105313,00 41055,46 41055,46 0,00 38,98 

  92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 39623,00 16970,71 16970,71 0,00 42,83 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 6,28 6,28 0,00 0,00 

    0960 
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 

pieniężnej 
0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5  

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

39623,00 16264,43 16264,43 0,00 41,05 

  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 65690,00 24084,75 24084,75 0,00 36,66 

    0830 Wpływy z usług 1 000,00 1260,00 1260,00 0,00 126,00 

    0920 Pozostałe odsetki 0,00 11,63 11,63 0,00 0,00 

    0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 583,20 583,20 0,00 97,20 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wykonanie 
dochody 

bieżące 
dochody 

majątkowe 
% 

    2007 

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich oraz środków 

o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5  

i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 

europejskich 

57590,00 15729,92 15729,92 0,00 27,31 

    2320 
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 

bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 

między jednostkami samorządu terytorialnego 
6 500,00 6500,00 6500,00 0,00 100,00 

Razem: 20 013 191,00 19 997 828,26 17 331 190,66 2 666 637,60 99,92 

. 
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Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GONIĄDZ ZA 2014 ROKU 

Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem 

w tym 

% 
wydatki bieżące 

wydatki 

majątkowe ogółem 

inwestycje 

i zakupy 

inwestycyjne 

wydatki z udziałem 

środków UE 

010     Rolnictwo i łowiectwo 593903,00 587917,29 587917,29 0,00 0,00 0,00 98,99 

  01030   Izby rolnicze 9303,00 9030,59 9030,59 0,00 0,00 0,00 97,07 

    2850 

Wpłaty gmin na rzecz izb 
rolniczych w wysokości 2% 

uzyskanych wpływów 

z podatku rolnego 

9303,00 9030,59 9030,59 0,00 0,00 0,00 97,07 

  01095   Pozostała działalność 584600,00 578886,70 578886,70 0,00 0,00 0,00 99,02 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
5911,00 5904,01 5904,01 0,00 0,00 0,00 99,88 

    4300 Zakup usług pozostałych 62149,00 56444,05 56444,05 0,00 0,00 0,00 90,82 

    4430 Różne opłaty i składki 516540,00 516538,64 516538,64 0,00 0,00 0,00 100,00 

400     

Wytwarzanie 

i zaopatrywanie w energię 
elektryczną, gaz i wodę 

317800,00 306628,23 306628,23 0,00 0,00 0,00 96,48 

  40002   Dostarczanie wody 317800,00 306628,23 306628,23 0,00 0,00 0,00 96,48 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
53800,00 52421,88 52421,88 0,00 0,00 0,00 97,44 

    4260 Zakup energii 93320,00 86794,07 86794,07 0,00 0,00 0,00 93,01 

    4270 Zakup usług remontowych 12000,00 11788,00 11788,00 0,00 0,00 0,00 98,23 

    4300 Zakup usług pozostałych 46000,00 43256,38 43256,38 0,00 0,00 0,00 94,04 

    4430 Różne opłaty i składki 28680,00 28679,90 28679,90 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 84000,00 83688,00 83688,00 0,00 0,00 0,00 99,63 

600     Transport i łączność 1457510,00 1435646,32 272271,37 1163374,95 1163374,95 0,00 98,50 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem w tym % 

  60016   Drogi publiczne gminne 1457510,00 1435646,32 272271,37 1163374,95 1163374,95 0,00 98,50 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
10000,00 9963,20 9963,20 0,00 0,00 0,00 99,63 

    4270 Zakup usług remontowych 120000,00 112579,44 112579,44 0,00 0,00 0,00 93,82 

    4300 Zakup usług pozostałych 150000,00 149728,73 149728,73 0,00 0,00 0,00 99,82 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

1175000,00 1160872,95   1160872,95 1160872,95 0,00 98,80 

    6060 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

2510,00 2502,00 0,00 2502,00 2502,00 0,00 99,68 

630     Turystyka 140179,00 133284,94 133284,94 0,00 0,00 0,00 95,08 

  63003   
Zadania w zakresie 

upowszechniania turystyki 
140179,00 133284,94 133284,94 0,00 0,00 0,00 95,08 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
45000,00 42643,28 42643,28 0,00 0,00 0,00 94,76 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
3535,00 3534,30 3534,30 0,00 0,00 0,00 99,98 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
8920,00 7633,31 7633,31 0,00 0,00 0,00 85,58 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1210,00 1028,15 1028,15 0,00 0,00 0,00 84,97 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1347,00 1347,00 1347,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

16700,00 16352,38 16352,38 0,00 0,00 0,00 97,92 

    4260 Zakup energii 6000,00 5300,71 5300,71 0,00 0,00 0,00 88,35 

    4300 Zakup usług pozostałych 22000,00 20757,35 20757,35 0,00 0,00 0,00 94,35 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci 

telefonicznej. 

1000,00 720,26 720,26 0,00 0,00 0,00 72,03 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem w tym % 

    4410 Podróże służbowe krajowe 2000,00 1536,20 1536,20 0,00 0,00 0,00 76,81 

    4430 Różne opłaty i składki 1500,00 1465,00 1465,00 0,00 0,00 0,00 97,67 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

1094,00 1094,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 29873,00 29873,00 29873,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

700     Gospodarka mieszkaniowa 70000,00 60106,92 60106,92 0,00 0,00 0,00 85,87 

  70004   
Różne jednostki obsługi 

gospodarki mieszkaniowej 
49000,00 48083,71 48083,71 0,00 0,00 0,00 98,13 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
25600,00 25500,00 25500,00 0,00 0,00 0,00 99,61 

    4260 Zakup energii 1850,00 1778,51 1778,51 0,00 0,00 0,00 96,14 

    4270 Zakup usług remontowych 18200,00 17750,00 17750,00 0,00 0,00 0,00 97,53 

    4300 Zakup usług pozostałych 850,00 787,20 787,20 0,00 0,00 0,00 92,61 

    4480 Podatek od nieruchomości 2500,00 2268,00 2268,00 0,00 0,00 0,00 90,72 

  70005   
Gospodarka gruntami 
i nieruchomościami 

21000,00 12023,21 12023,21 0,00 0,00 0,00 57,25 

    4300 Zakup usług pozostałych 20000,00 11119,81 11119,81 0,00 0,00 0,00 55,60 

    4430 Różne opłaty i składki 1000,00 903,40 903,40 0,00 0,00 0,00 90,34 

710     Działalność usługowa 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  71035   Cmentarze 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 7000,00 7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

720     Informatyka 74521,00 74518,32 1980,30 72538,02 10880,70 61657,32 100,00 

  72095   Pozostała działalność 74521,00 74518,32 1980,30 72538,02 0,00 0,00 100,00 

    4217 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

1684,00 1683,26 1683,26 0,00 0,00 0,00 99,96 

    4219 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
298,00 297,04 297,04 0,00 0,00 0,00 99,68 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem w tym % 

    6067 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

61658,00 61657,32 0,00 61657,32 0,00 61657,32 100,00 

    6069 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

10881,00 10880,70 0,00 10880,70 10880,70 0,00 100,00 

750     Administracja publiczna 3138671,00 2999421,80 2922264,13 77157,67 77157,67 0,00 95,56 

  75011   Urzędy wojewódzkie 79937,00 79937,00 79937,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
66864,00 66864,00 66864,00 

0,00 
0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
11434,00 11434,00 11434,00 

0,00 

0,00 0,00 100,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1639,00 1639,00 1639,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  75022   
Rady gmin (miast i miast na 

prawach powiatu) 
112000,00 108197,86 108197,86 0,00 0,00 0,00 96,61 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
108000,00 107740,13 107740,13 0,00 0,00 0,00 99,76 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
4000,00 457,73 457,73 0,00 0,00 0,00 11,44 

  75023   
Urzędy gmin (miast i miast 

na prawach powiatu) 
2782134,00 2652654,07 2613996,40 38657,67 38657,67 0,00 95,35 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, 

w tym  wykorzystanych 

niezgodnie z przeznaczeniem 
lub wykorzystanych 

z naruszeniem procedur, 

o których mowa 
w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej 

wysokości 

84270,00 84077,86 84077,86 0,00 0,00 0,00 99,77 

    3020 
Wydatki osobowe 
niezaliczone do 

wynagrodzeń 

6200,00 6051,49 6051,49 0,00 0,00 0,00 97,60 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem w tym % 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1166125,00 1097129,49 1097129,49 0,00 0,00 0,00 94,08 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
89200,00 86887,44 86887,44 0,00 0,00 0,00 97,41 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

188261,00 166089,80 166089,80 0,00 0,00 0,00 88,22 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 18830,00 14984,50 14984,50 0,00 0,00 0,00 79,58 

    4140 

Wpłaty na Państwowy 

Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

29000,00 28758,00 28758,00 0,00 0,00 0,00 99,17 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20000,00 18411,00 18411,00 0,00 0,00 0,00 92,06 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
101094,00 96616,48 96616,48 0,00 0,00 0,00 95,57 

    4260 Zakup energii 36000,00 32334,69 32334,69 0,00 0,00 0,00 89,82 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 2900,00 2734,00 2734,00 0,00 0,00 0,00 94,28 

    4300 Zakup usług pozostałych 110683,00 106640,79 106640,79 0,00 0,00 0,00 96,35 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
2400,00 2307,75 2307,75 0,00 0,00 0,00 96,16 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej 

3900,00 3517,53 3517,53 0,00 0,00 0,00 90,19 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci 
telefonicznej. 

11800,00 8684,12 8684,12 0,00 0,00 0,00 73,59 

    4410 Podróże służbowe krajowe 21000,00 19138,05 19138,05 0,00 0,00 0,00 91,13 

    4430 Różne opłaty i składki 22800,00 22464,78 22464,78 0,00 0,00 0,00 98,53 
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    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 
socjalnych 

32196,00 32196,00 32196,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 730690,00 730690,00 730690,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4530 
Podatek od towarów i usług 
(VAT). 

47010,00 38626,42 38626,42 0,00 0,00 0,00 82,17 

    4580 Pozostałe odsetki 6153,00 5368,37 5368,37 0,00 0,00 0,00 87,25 

    4590 
Kary i odszkodowania 
wypłacane na rzecz osób 

fizycznych 

322,00 321,14 321,14 0,00 0,00 0,00 99,73 

    4700 
Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

12600,00 9966,70 9966,70 0,00 0,00 0,00 79,10 

    6060 
Wydatki na zakupy 
inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

38700,00 38657,67   38657,67 38657,67 0,00 99,89 

  75075   
Promocja jednostek 

samorządu terytorialnego 
48400,00 46542,99 46542,99 0,00 0,00 0,00 96,16 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12100,00 11706,00 11706,00 0,00 0,00 0,00 96,74 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
9000,00 8069,35 8069,35 0,00 0,00 0,00 89,66 

    4300 Zakup usług pozostałych 27300,00 26767,64 26767,64 0,00 0,00 0,00 98,05 

  75095   Pozostała działalność 116200,00 112089,88 73589,88 38500,00 38500,00 0,00 96,46 

    4100 
Wynagrodzenia agencyjno-

prowizyjne 
29100,00 28915,20 28915,20 0,00 0,00 0,00 99,36 

    4170 Wynagrodzenia 500,00 0,00 0,00       0,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
16500,00 15692,76 15692,76 0,00 0,00 0,00 95,11 

    4300 Zakup usług pozostałych 18900,00 16419,16 16419,16 0,00 0,00 0,00 86,87 

    4430 Różne opłaty i składki 12700,00 12562,76 12562,76 0,00 0,00 0,00 98,92 
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    6010 

Wydatki na zakup i objęcie 

akcji, wniesienie wkładów 

do spółek prawa handlowego 
oraz na uzupełnienie 

funduszy statutowych 

banków państwowych 
i innych instytucji 

finansowych 

38500,00 38500,00 0,00 38500,00 38500,00 0,00 100,00 

751     

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa oraz 

sądownictwa 

56494,00 56221,24 56221,24 0,00 0,00 0,00 99,52 

  75101   

Urzędy naczelnych organów 

władzy państwowej, kontroli 

i ochrony prawa 

899,00 899,00 899,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

899,00 899,00 899,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  75109   
Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 
43396,00 43213,17 43213,17 0,00 0,00 0,00 99,58 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
28725,00 28725,00 28725,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
1308,00 1152,24 1152,24 0,00 0,00 0,00 88,09 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 189,00 163,93 163,93 0,00 0,00 0,00 86,74 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7650,00 7649,29 7649,29 0,00 0,00 0,00 99,99 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
4234,00 4233,19 4233,19 0,00 0,00 0,00 99,98 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

internet 
10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
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    4410 Podróże służbowe krajowe 1280,00 1279,52 1279,52 0,00 0,00 0,00 99,96 

  75113   
Wybory do Parlamentu 

Europejskiego 
12199,00 12109,07 12109,07 0,00 0,00 0,00 99,26 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób 
fizycznych 

5900,00 5900,00 5900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

613,00 611,39 611,39 0,00 0,00 0,00 99,74 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 88,00 69,23 69,23 0,00 0,00 0,00 78,67 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3579,00 3575,36 3575,36 0,00 0,00 0,00 99,90 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1305,00 1304,15 1304,15 0,00 0,00 0,00 99,93 

    4300 Zakup usług pozostałych 144,00 79,01 79,01 0,00 0,00 0,00 54,87 

    4410 Podróże służbowe krajowe 570,00 569,93 569,93 0,00 0,00 0,00 99,99 

754     
Bezpieczeństwo publiczne 

i ochrona przeciwpożarowa 
267913,00 250786,94 227924,96 22861,98 22861,98 0,00 93,61 

  75412   Ochotnicze straże pożarne 266913,00 250291,94 227429,96 22861,98 22861,98 0,00 93,77 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

653,00 653,00 653,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    3030 
Różne wydatki na rzecz osób 

fizycznych 
33520,00 30489,84 30489,84 0,00 0,00 0,00 90,96 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

72900,00 70253,06 70253,06 0,00 0,00 0,00 96,37 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

5500,00 5024,90 5024,90 0,00 0,00 0,00 91,36 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

13220,00 11610,10 11610,10 0,00 0,00 0,00 87,82 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1586,00 1195,32 1195,32 0,00 0,00 0,00 75,37 
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    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
79191,00 78080,55 78080,55 0,00 0,00 0,00 98,60 

    4260 Zakup energii 5500,00 4958,54 4958,54 0,00 0,00 0,00 90,16 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3600,00 3243,00 3243,00 0,00 0,00 0,00 90,08 

    4300 Zakup usług pozostałych 11700,00 9878,18 9878,18 0,00 0,00 0,00 84,43 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci 

telefonicznej. 

2000,00 1160,82 1160,82 0,00 0,00 0,00 58,04 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 108,65 108,65 0,00 0,00 0,00 21,73 

    4430 Różne opłaty i składki 7000,00 3643,00 3643,00 0,00 0,00 0,00 52,04 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 
socjalnych 

3008,00 3008,00 3008,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 2173,00 2173,00 2173,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 

budżetowych 

22862,00 22861,98   22861,98 22861,98   100,00 

    4700 
Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2000,00 1950,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 97,50 

  75414   Obrona cywilna 1000,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 49,50 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1000,00 495,00 495,00 0,00 0,00 0,00 49,50 

757     Obsługa długu publicznego 285000,00 283976,27 283976,27 0,00 0,00 0,00 99,64 

  75702   

Obsługa papierów 
wartościowych, kredytów 

i pożyczek jednostek 

samorządu terytorialnego 

285000,00 283976,27 283976,27 0,00 0,00 0,00 99,64 
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    8110 

Odsetki od samorządowych 

papierów wartościowych lub 
zaciągniętych przez 

jednostkę samorządu 

terytorialnego kredytów 
i pożyczek 

285000,00 283976,27 283976,27 0,00 0,00 0,00 99,64 

758     Różne rozliczenia 5817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  75818   Rezerwy ogólne i celowe 5817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4810 Rezerwy 5817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

801     Oświata i wychowanie 5187984,00 4968211,27 4968211,27 0,00 0,00 0,00 95,76 

  80101   Szkoły podstawowe 2847098,00 2712577,03 2712577,03 0,00 0,00 0,00 95,28 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, 

w tym  wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych 

z naruszeniem procedur, 
o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

3182,00 3180,05 3180,05 0,00 0,00 0,00 99,94 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

112800,00 108925,06 108925,06 0,00 0,00 0,00 96,56 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
1551017,00 1511093,88 1511093,88 0,00 0,00 0,00 97,43 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
115742,00 114956,71 114956,71 0,00 0,00 0,00 99,32 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
309767,00 282804,37 282804,37 0,00 0,00 0,00 91,30 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 43250,00 36376,52 36376,52 0,00 0,00 0,00 84,11 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35430,00 30520,32 30520,32 0,00 0,00 0,00 86,14 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 16487,00 16486,60 16486,60 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2910,00 2909,40 2909,40 0,00 0,00 0,00 99,98 
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    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
348125,00 314915,09 314915,09 0,00 0,00 0,00 90,46 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 

dydaktycznych i książek 
2160,00 480,99 480,99 0,00 0,00 0,00 22,27 

    4260 Zakup energii 78900,00 74113,49 74113,49 0,00 0,00 0,00 93,93 

    4270 Zakup usług remontowych 10600,00 9445,00 9445,00 0,00 0,00 0,00 89,10 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 3000,00 2262,00 2262,00 0,00 0,00 0,00 75,40 

    4300 Zakup usług pozostałych 100496,00 99048,90 99048,90 0,00 0,00 0,00 98,56 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
3860,00 2058,15 2058,15 0,00 0,00 0,00 53,32 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci 
telefonicznej. 

6050,00 4137,91 4137,91 0,00 0,00 0,00 68,40 

    4410 Podróże służbowe krajowe 5304,00 3839,65 3839,65 0,00 0,00 0,00 72,39 

    4430 Różne opłaty i składki 10500,00 8549,94 8549,94 0,00 0,00 0,00 81,43 

    4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 

socjalnych 

80895,00 80895,00 80895,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 2405,00 2383,00 2383,00 0,00 0,00 0,00 99,09 

    4580 Pozostałe odsetki 286,00 285,00 285,00 0,00 0,00 0,00 99,65 

    4700 
Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

3932,00 2910,00 2910,00 0,00 0,00 0,00 74,01 

  80103   
Oddziały przedszkolne 

w szkołach podstawowych 
291754,00 284772,25 284772,25 0,00 0,00 0,00 97,61 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

17531,00 17071,32 17071,32 0,00 0,00 0,00 97,38 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
181243,00 178118,70 178118,70 0,00 0,00 0,00 98,28 
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    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
19220,00 18905,54 18905,54 0,00 0,00 0,00 98,36 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
38369,00 36349,80 36349,80 0,00 0,00 0,00 94,74 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 5581,00 5061,53 5061,53 0,00 0,00 0,00 90,69 

    4240 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

10290,00 10245,36 10245,36 0,00 0,00 0,00 99,57 

    4300 Zakup usług pozostałych 8000,00 7500,00 7500,00 0,00 0,00 0,00 93,75 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

11520,00 11520,00 11520,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  80104   Przedszkola 399876,00 383239,83 383239,83 0,00 0,00 0,00 95,84 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

22274,00 21076,57 21076,57 0,00 0,00 0,00 94,62 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
253880,00 248039,65 248039,65 0,00 0,00 0,00 97,70 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
20558,00 20557,43 20557,43 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
51113,00 46833,24 46833,24 0,00 0,00 0,00 91,63 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 6318,00 5312,28 5312,28 0,00 0,00 0,00 84,08 

    4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

2270,00 1467,35 1467,35 0,00 0,00 0,00 64,64 

    4240 
Zakup pomocy naukowych, 
dydaktycznych i książek 

1126,00 1126,00 1126,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 22000,00 21675,32 21675,32 0,00 0,00 0,00 98,52 
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    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci 

telefonicznej. 

1640,00 1111,99 1111,99 0,00 0,00 0,00 67,80 

    4410 Podróże służbowe krajowe 512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4430 Różne opłaty i składki 1130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 

socjalnych 

16040,00 16040,00 16040,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  80110   Gimnazja 1182046,00 1146251,78 1146251,78 0,00 0,00 0,00 96,97 

    2910 

Zwrot dotacji oraz płatności, 

w tym  wykorzystanych 
niezgodnie z przeznaczeniem 

lub wykorzystanych 

z naruszeniem procedur, 
o których mowa 

w art. 184 ustawy, pobranych 

nienależnie lub w nadmiernej 
wysokości 

7496,00 7494,86 7494,86 0,00 0,00 0,00 99,98 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

68550,00 66735,35 66735,35 0,00 0,00 0,00 97,35 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
808064,00 786930,22 786930,22 0,00 0,00 0,00 97,38 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

61804,00 61803,31 61803,31 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

155695,00 149484,13 149484,13 0,00 0,00 0,00 96,01 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 20600,00 18459,31 18459,31 0,00 0,00 0,00 89,61 
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    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
2700,00 2260,43 2260,43 0,00 0,00 0,00 83,72 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 724,00 724,00 0,00 0,00 0,00 72,40 

    4300 Zakup usług pozostałych 4000,00 2935,04 2935,04 0,00 0,00 0,00 73,38 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 
Internet 

724,00 681,87 681,87 0,00 0,00 0,00 94,18 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci 
telefonicznej. 

600,00 548,72 548,72 0,00 0,00 0,00 91,45 

    4410 Podróże służbowe krajowe 1253,00 461,54 461,54 0,00 0,00 0,00 36,83 

    4430 Różne opłaty i składki 800,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 12,50 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

46625,00 46625,00 46625,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4580 Pozostałe odsetki 1009,00 1008,00 1008,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  80113   Dowożenie uczniów do szkół 229901,00 213807,88 213807,88 0,00 0,00 0,00 93,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
97000,00 89700,82 89700,82 0,00 0,00 0,00 92,48 

    4270 Zakup usług remontowych 28000,00 25865,09 25865,09 0,00 0,00 0,00 92,38 

    4300 Zakup usług pozostałych 87901,00 82238,97 82238,97 0,00 0,00 0,00 93,56 

    4430 Różne opłaty i składki 10000,00 9203,00 9203,00 0,00 0,00 0,00 92,03 
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    4500 

Pozostałe podatki na rzecz 

budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego 

7000,00 6800,00 6800,00 0,00 0,00 0,00 97,14 

  80146   
Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 
8204,00 6766,11 6766,11 0,00 0,00 0,00 82,47 

    4300 Zakup usług pozostałych 8204,00 6766,11 6766,11 0,00 0,00 0,00 82,47 

  80148   
Stołówki szkolne 
i przedszkolne 

199694,00 191453,34 191453,34 0,00 0,00 0,00 95,87 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

65226,00 63248,38 63248,38 0,00 0,00 0,00 96,97 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

5400,00 4959,55 4959,55 0,00 0,00 0,00 91,84 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
11343,00 10462,04 10462,04 0,00 0,00 0,00 92,23 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1618,00 1469,11 1469,11 0,00 0,00 0,00 90,80 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
5500,00 4769,46 4769,46 0,00 0,00 0,00 86,72 

    4220 Zakup środków żywności 104000,00 103006,34 103006,34 0,00 0,00 0,00 99,04 

    4300 Zakup usług pozostałych 3325,00 256,46 256,46 0,00 0,00 0,00 7,71 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 
socjalnych 

3282,00 3282,00 3282,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  80195   Pozostała działalność 29411,00 29343,05 29343,05 0,00 0,00 0,00 99,77 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 132,05 132,05 0,00 0,00 0,00 66,03 

    4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 

socjalnych 

28911,00 28911,00 28911,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
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851     Ochrona zdrowia 82137,00 76846,91 76846,91 0,00 0,00 0,00 93,56 

  85153   Zwalczanie narkomanii 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  85154   
Przeciwdziałanie 

alkoholizmowi 
80137,00 76846,91 76846,91 0,00 0,00 0,00 95,89 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23066,00 22237,94 22237,94 0,00 0,00 0,00 96,41 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
15500,00 15392,47 15392,47 0,00 0,00 0,00 99,31 

    4300 Zakup usług pozostałych 37571,00 37519,06 37519,06 0,00 0,00 0,00 99,86 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4430 Różne opłaty i składki 2500,00 1197,44 1197,44 0,00 0,00 0,00 47,90 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

1000,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 50,00 

852     Pomoc społeczna 3224635,00 3101387,09 3101387,09 0,00 0,00 0,00 96,18 

  85202   Domy pomocy społecznej 43508,00 43501,11 43501,11 0,00 0,00 0,00 99,98 

    4430 Różne opłaty i składki 43508,00 43501,11 43501,11 0,00 0,00 0,00 99,98 

  85204   Rodziny zastępcze 34927,00 34926,74 34926,74 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4330 

Zakup usług przez jednostki 

samorządu terytorialnego od 

innych jednostek samorządu 
terytorialnego 

34927,00 34926,74 34926,74 0,00 0,00 0,00 100,00 

  85205   

Zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

1000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  85206   Wspieranie rodziny 13513,00 11700,00 11700,00 0,00 0,00 0,00 86,58 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13513,00 11700,00 11700,00 0,00 0,00 0,00 86,58 

  85212   

Świadczenia rodzinne, 

świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego oraz składki 
na ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego 

1595000,00 1565384,03 1565384,03 0,00 0,00 0,00 98,14 

    3110 Świadczenia społeczne 1524305,00 1499537,93 1499537,93 0,00 0,00 0,00 98,38 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

27585,00 25853,57 25853,57 0,00 0,00 0,00 93,72 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

2076,00 2075,97 2075,97 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
26392,00 25061,81 25061,81 0,00 0,00 0,00 94,96 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 728,00 684,32 684,32 0,00 0,00 0,00 94,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
2000,00 1035,71 1035,71 0,00 0,00 0,00 51,79 

    4300 Zakup usług pozostałych 6517,00 5780,32 5780,32 0,00 0,00 0,00 88,70 

    4410 Podróże służbowe krajowe 150,00 118,33 118,33 0,00 0,00 0,00 78,89 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 
socjalnych 

1094,00 1094,00 1094,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4580 Pozostałe odsetki 2793,00 2792,02 2792,02 0,00 0,00 0,00 99,96 

    4700 

Szkolenia pracowników 

niebędących członkami 
korpusu służby cywilnej 

1360,00 1350,05 1350,05 0,00 0,00 0,00 99,27 
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  85213   

Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne opłacane za osoby 
pobierajace niektóre 

świadczenia z pomocy 

społecznej, niektóre 
świadczenia rodzinne oraz za 

osoby uczestniczące 

w zajęciach w centrum 
integracji społecznej. 

14157,00 13173,05 13173,05 0,00 0,00 0,00 93,05 

    4130 
Składki na ubezpieczenie 

zdrowotne 
14157,00 13173,05 13173,05 0,00 0,00 0,00 93,05 

  85214   

Zasiłki i pomoc w naturze 
oraz składki na 

ubezpieczenia emerytalne 

i rentowe 

596703,00 559881,84 559881,84 0,00 0,00 0,00 93,83 

    3110 Świadczenia społeczne 596703,00 559881,84 559881,84 0,00 0,00 0,00 93,83 

  85215   Dodatki mieszkaniowe 53755,00 50243,49 50243,49 0,00 0,00 0,00 93,47 

    3110 Świadczenia społeczne 53719,00 50243,49 50243,49 0,00 0,00 0,00 93,53 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  85216   Zasiłki stałe 118162,00 113371,41 113371,41 0,00 0,00 0,00 95,95 

    3110 Świadczenia społeczne 118162,00 113371,41 113371,41 0,00 0,00 0,00 95,95 

  85219   Ośrodki pomocy społecznej 311716,00 292768,23 292768,23 0,00 0,00 0,00 93,92 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 

wynagrodzeń 

2500,00 1474,44 1474,44 0,00 0,00 0,00 58,98 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

187240,00 187232,90 187232,90 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
14158,00 14157,58 14157,58 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
35236,00 35209,25 35209,25 0,00 0,00 0,00 99,92 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 3810,00 2829,60 2829,60 0,00 0,00 0,00 74,27 
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    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5040,00 5040,00 5040,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
20000,00 16761,81 16761,81 0,00 0,00 0,00 83,81 

    4260 Zakup energii 3000,00 2331,52 2331,52 0,00 0,00 0,00 77,72 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 66,67 

    4300 Zakup usług pozostałych 19680,00 13253,33 13253,33 0,00 0,00 0,00 67,34 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
2400,00 1701,98 1701,98 0,00 0,00 0,00 70,92 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 
świadczonych w stacjonarnej 

publicznej sieci 

telefonicznej. 

6000,00 2467,32 2467,32 0,00 0,00 0,00 41,12 

    4410 Podróże służbowe krajowe 926,00 875,35 875,35 0,00 0,00 0,00 94,53 

    4430 Różne opłaty i składki 1000,00 762,00 762,00 0,00 0,00 0,00 76,20 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

5926,00 5926,00 5926,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4700 
Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

4500,00 2545,15 2545,15 0,00 0,00 0,00 56,56 

  85228   

Usługi opiekuńcze 

i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze 

101158,00 89433,63 89433,63 0,00 0,00 0,00 88,41 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

960,00 960,00 960,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

43212,00 43032,00 43032,00 0,00 0,00 0,00 99,58 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

3416,00 3383,32 3383,32 0,00 0,00 0,00 99,04 
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    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
14098,00 12414,82 12414,82 0,00 0,00 0,00 88,06 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 2004,00 1685,49 1685,49 0,00 0,00 0,00 84,11 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35280,00 25770,00 25770,00 0,00 0,00 0,00 73,04 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

2188,00 2188,00 2188,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  85295   Pozostała działalność 341036,00 327003,56 327003,56 0,00 0,00 0,00 95,89 

    3110 Świadczenia społeczne 329688,00 316075,15 316075,15 0,00 0,00 0,00 95,87 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
500,00 262,43 262,43 0,00 0,00 0,00 52,49 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
90,00 45,19 45,19 0,00 0,00 0,00 50,21 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 6,43 6,43 0,00 0,00 0,00 42,87 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9320,00 9320,00 9320,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

1423,00 1294,36 1294,36 0,00 0,00 0,00 90,96 

854     
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

428419,00 400194,23 400194,23 0,00 0,00 0,00 93,41 

  85401   Świetlice szkolne 227470,00 223464,50 223464,50 0,00 0,00 0,00 98,24 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

16400,00 15897,91 15897,91 0,00 0,00 0,00 96,94 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
145000,00 142728,25 142728,25 0,00 0,00 0,00 98,43 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
12554,00 12553,93 12553,93 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
29860,00 28927,54 28927,54 0,00 0,00 0,00 96,88 
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    4120 Składki na Fundusz Pracy 4236,00 4122,91 4122,91 0,00 0,00 0,00 97,33 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
9340,00 9153,96 9153,96 0,00 0,00 0,00 98,01 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 
socjalnych 

10080,00 10080,00 10080,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  85415   
Pomoc materialna dla 
uczniów 

195320,00 171879,05 171879,05 0,00 0,00 0,00 88,00 

    3260 
Inne formy pomocy dla 
uczniów 

195320,00 171879,05 171879,05 0,00 0,00 0,00 88,00 

  85417   
Szkolne schroniska 
młodzieżowe 

5629,00 4850,68 4850,68 0,00 0,00 0,00 86,17 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
3760,00 3716,20 3716,20 0,00 0,00 0,00 98,84 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
669,00 649,03 649,03 0,00 0,00 0,00 97,01 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 140,00 91,05 91,05 0,00 0,00 0,00 65,04 

    4300 Zakup usług pozostałych 1060,00 394,40 394,40 0,00 0,00 0,00 37,21 

900     
Gospodarka komunalna 

i ochrona środowiska 
5957588,00 5399256,84 1847140,22 3552116,62 972245,32 2579871,30 90,63 

  90001   
Gospodarka ściekowa 

i ochrona wód 
2237320,00 2035627,12 1200484,25 835142,87 305704,10 529438,77 90,99 

    3020 

Wydatki osobowe 

niezaliczone do 
wynagrodzeń 

9000,00 8968,69 8968,69 0,00 0,00 0,00 99,65 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 
pracowników 

482800,00 480101,15 480101,15 0,00 0,00 0,00 99,44 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 
roczne 

37400,00 37363,56 37363,56 0,00 0,00 0,00 99,90 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 
społeczne 

88200,00 87308,60 87308,60 0,00 0,00 0,00 98,99 
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    4120 Składki na Fundusz Pracy 10000,00 9530,45 9530,45 0,00 0,00 0,00 95,30 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15000,00 14700,00 14700,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

    4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

203800,00 192975,42 192975,42 0,00 0,00 0,00 94,69 

    4260 Zakup energii 88000,00 81072,80 81072,80 0,00 0,00 0,00 92,13 

    4270 Zakup usług remontowych 15000,00 12697,60 12697,60 0,00 0,00 0,00 84,65 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 1000,00 710,00 710,00 0,00 0,00 0,00 71,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 84842,00 81077,36 81077,36 0,00 0,00 0,00 95,56 

    4360 

Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych 

świadczonych w ruchomej 

publicznej sieci telefonicznej 

2300,00 2137,84 2137,84 0,00 0,00 0,00 92,95 

    4370 

Opłata z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych 

świadczonych w stacjonarnej 
publicznej sieci 

telefonicznej. 

1700,00 1453,93 1453,93 0,00 0,00 0,00 85,53 

    4410 Podróże służbowe krajowe 10000,00 9821,92 9821,92 0,00 0,00 0,00 98,22 

    4430 Różne opłaty i składki 15000,00 13843,55 13843,55 0,00 0,00 0,00 92,29 

    4440 

Odpisy na zakładowy 

fundusz świadczeń 

socjalnych 

18258,00 18257,68 18257,68 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4480 Podatek od nieruchomości 147000,00 146264,00 146264,00 0,00 0,00 0,00 99,50 

    4700 
Szkolenia pracowników 
niebędących członkami 

korpusu służby cywilnej 

2200,00 2199,70 2199,70 0,00 0,00 0,00 99,99 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
169250,00 28590,00 0,00 28590,00 28590,00 0,00 16,89 

    6057 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
551903,00 529438,77 0,00 529438,77 0,00 529438,77 95,93 
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    6059 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
183967,00 176479,60 0,00 176479,60 176479,60 0,00 95,93 

    6060 

Wydatki na zakupy 

inwestycyjne jednostek 
budżetowych 

100700,00 100634,50 0,00 100634,50 100634,50 0,00 99,93 

  90002   Gospodarka odpadami 700975,00 435879,57 435879,57 0,00 0,00 0,00 62,18 

    3020 
Wydatki osobowe 
niezaliczone do 

wynagrodzeń 

1250,00 1205,76 1205,76 0,00 0,00 0,00 96,46 

    4010 
Wynagrodzenia osobowe 

pracowników 
52239,00 50784,90 50784,90 0,00 0,00 0,00 97,22 

    4040 
Dodatkowe wynagrodzenie 

roczne 
4079,00 3985,41 3985,41 0,00 0,00 0,00 97,71 

    4110 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
9348,00 8485,06 8485,06 0,00 0,00 0,00 90,77 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 1443,00 1204,60 1204,60 0,00 0,00 0,00 83,48 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
10000,00 3417,19 3417,19 0,00 0,00 0,00 34,17 

    4260 Zakup energii 1589,00 1281,00 1281,00 0,00 0,00 0,00 80,62 

    4280 Zakup usług zdrowotnych 10,00 7,92 7,92 0,00 0,00 0,00 79,20 

    4300 Zakup usług pozostałych 594755,00 339246,13 339246,13 0,00 0,00 0,00 57,04 

    4440 
Odpisy na zakładowy 
fundusz świadczeń 

socjalnych 

1662,00 1661,60 1661,60 0,00 0,00 0,00 99,98 

    4480 Podatek od nieruchomości 24600,00 24600,00 24600,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  90004   
Utrzymanie zieleni 

w miastach i gminach 
2000,00 1929,40 1929,40 0,00 0,00 0,00 96,47 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
2000,00 1929,40 1929,40 0,00 0,00 0,00 96,47 

  90005   
Ochrona powietrza 
atmosferycznego i klimatu 

2785293,00 2716983,75 10,00 2716973,75 666541,22 2050432,53 97,55 
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    4300 Zakup usług pozostałych 1000,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 

jednostek budżetowych 
194493,00 127623,24 0,00 127623,24 127623,24 0,00 65,62 

    6057 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

2050875,00 2050432,53 0,00 2050432,53 0,00 2050432,53 99,98 

    6059 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

538925,00 538917,98 0,00 538917,98 538917,98 0,00 100,00 

  90015   
Oświetlenie ulic, placów 
i dróg 

222000,00 208837,00 208837,00 0,00 0,00 0,00 94,07 

    4260 Zakup energii 180000,00 173430,70 173430,70 0,00 0,00 0,00 96,35 

    4270 Zakup usług remontowych 28000,00 23819,70 23819,70 0,00 0,00 0,00 85,07 

    4300 Zakup usług pozostałych 14000,00 11586,60 11586,60 0,00 0,00 0,00 82,76 

  90019   

Wpływy i wydatki związane 

z gromadzeniem środków 
z opłat i kar za korzystanie 

ze środowiska 

10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4300 Zakup usług pozostałych 5000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

921     
Kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 

558002,00 539369,51 521165,51 18204,00 18204,00 0,00 96,66 

  92105     29043,00 23981,23 23981,23 0,00 0,00 0,00 82,57 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    4210 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

720,00 670,14 670,14 0,00 0,00 0,00 93,08 

    4217 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

2956,00 2794,75 2794,75 0,00 0,00 0,00 94,54 

    4219 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

1589,00 1502,23 1502,23 0,00 0,00 0,00 94,54 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem w tym % 

    4300 Zakup usług pozostałych 34,00 33,45 33,45 0,00 0,00 0,00 98,38 

    4307 Zakup usług pozostałych 14463,00 14437,72 14437,72 0,00 0,00 0,00 99,83 

    4309 Zakup usług pozostałych 7097,00 4542,94 4542,94 0,00 0,00 0,00 64,01 

  92109   
Domy i ośrodki kultury, 
świetlice i kluby 

479959,00 466388,28 448184,28 18204,00 18204,00 0,00 97,17 

    2480 

Dotacja podmiotowa 

z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

360500,00 360500,00 360500,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    4117 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
572,00 524,52 524,52 0,00 0,00 0,00 91,70 

    4119 
Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
144,00 131,13 131,13 0,00 0,00 0,00 91,06 

    4127 Składki na Fundusz Pracy 84,00 75,15 75,15 0,00 0,00 0,00 89,46 

    4129 Składki na Fundusz Pracy 20,00 18,79 18,79 0,00 0,00 0,00 93,95 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1600,00 1542,00 1542,00 0,00 0,00 0,00 96,38 

    4177 Wynagrodzenia bezosobowe 14704,00 14068,48 14068,48 0,00 0,00 0,00 95,68 

    4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3676,00 3517,12 3517,12 0,00 0,00 0,00 95,68 

    4210 
Zakup materiałów 

i wyposażenia 
11560,00 10646,04 10646,04 0,00 0,00 0,00 92,09 

    4217 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

1600,00 646,03 646,03 0,00 0,00 0,00 40,38 

    4219 
Zakup materiałów 
i wyposażenia 

400,00 343,13 343,13 0,00 0,00 0,00 85,78 

    4260 Zakup energii 5000,00 2975,55 2975,55 0,00 0,00 0,00 59,51 

    4270 Zakup usług remontowych 6500,00 4446,00 4446,00 0,00 0,00 0,00 68,40 

    4300 Zakup usług pozostałych 12846,00 11506,70 11506,70 0,00 0,00 0,00 89,57 

    4307 Zakup usług pozostałych 24900,00 24900,00 24900,00 0,00 0,00 0,00 100,00 
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Dział Rozdział Paragraf Treść Plan wydatki ogółem w tym % 

    4309 Zakup usług pozostałych 14753,00 11251,64 11251,64 0,00 0,00 0,00 76,27 

    4350 
Zakup usług dostępu do sieci 

Internet 
1100,00 1092,00 1092,00 0,00 0,00 0,00 99,27 

    6050 
Wydatki inwestycyjne 
jednostek budżetowych 

20000,00 18204,00 0,00 18204,00 18204,00 0,00 91,02 

  92116   Biblioteki 49000,00 49000,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    2480 

Dotacja podmiotowa 

z budżetu dla samorządowej 
instytucji kultury 

49000,00 49000,00 49000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

926     Kultura fizyczna 58849,00 52833,65 52833,65 0,00 0,00 0,00 89,78 

  92605   
Zadania w zakresie kultury 

fizycznej 
50000,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

    2360 

Dotacje celowe z budżetu 

jednostki samorządu 
terytorialnego, udzielone 

w trybie art. 221 ustawy, na 

finansowanie lub 
dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji 

organizacjom prowadzącym 

działalność pożytku 

publicznego 

50000,00 50000,00 50000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

  92695   Pozostała działalność 8849,00 2833,65 2833,65 0,00 0,00 0,00 32,02 

    

4110 

Składki na ubezpieczenia 

społeczne 
933,00 314,53 314,53 0,00 0,00 0,00 33,71 

    4120 Składki na Fundusz Pracy 133,00 44,83 44,83 0,00 0,00 0,00 33,71 

    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5423,00 1334,31 1334,31 0,00 0,00 0,00 24,60 

    4300 Zakup usług pozostałych 2360,00 1139,98 1139,98 0,00 0,00 0,00 48,30 

Razem:       21912422,00 20733607,77 15827354,53 4906253,24 2264724,62 2641528,62 94,62 

. 

 

  

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 38 – Poz. 2691



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK 

 

- część opisowa (część opisowa dochody, część opisowa wydatki) 

Budżet Gminy Goniądz na 2014 rok został uchwalony uchwałą nr XXXVI/205/13 Rady Miejskiej 

w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 roku w następujących wysokościach: 

Dochody budżetu ogółem 18 663 761 zł, w tym: 

dochody bieżące – 16 187 683 zł, 

dochody majątkowe – 2 476 078 zł. 

Wydatki budżetu ogółem 19 093 761 zł, w tym: 

wydatki bieżące – 15 088 081 zł, 

wydatki majątkowe – 4 005 680 zł. 

Deficyt budżetu w wysokości 430 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych 

kredytów w kwocie 430 000 zł. 

Przychody budżetu w wysokości – 1 226 338 zł. 

Rozchody budżetu w wysokości – 796 338 zł. 

Przyjęty Radą Miejską w Goniądzu budżet na 2014 rok był zmieniany w 2014 roku uchwałami Rady 

Miejskiej w Goniądzu i Zarządzeniem Burmistrza Goniądza. 

Planowane dochody i wydatki według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku: 

Dochody budżetu ogółem 20 013 191 zł, w tym: 

dochody bieżące – 17 353 564 zł, 

dochody majątkowe – 2 659 627 zł. 

Wydatki budżetu ogółem 21 912 422 zł, w tym: 

wydatki bieżące – 16 752 198 zł, 

wydatki majątkowe – 5 160 224 zł. 

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 958 358 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 

z zaciąganych kredytów w wysokości 552 052 zł, pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań 

finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 529 439 zł oraz 

wolnymi środkami w wysokości 876 867 zł. 

Przychody budżetu w wysokości - 2 754 696 zł. 

Rozchody budżetu w wysokości - 855 465 zł. 

DOCHODY 

W 2014 roku dochody wykonane ogółem wyniosły 19 997 828,26 zł, z tego dochody bieżące 

w wysokości 17 331 190,66 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 666 637,60 zł, w stosunku  

do planowanych dochodów ogółem 2014 rok wyniosły 99,92%. 

Największy udział w dochodach gminy stanowią dochody pochodzące z przekazanej gminie części 

oświatowej subwencji ogólnej, wyrównawczej, równoważącej w łącznej wysokości 6 124 745 zł,  

co stanowi 30,63% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2014 rok. 
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Ważny udział w dochodach gminy stanowią podatki i opłaty lokalne wraz z podatkiem z tytułu udziału 

gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa i w okresie sprawozdawczym wyniosły 

5 640 449,96 zł i stanowiły 28,20% dochodów wykonanych za 2014 rok. 

Główną pozycję w podatkach i opłatach lokalnych stanowią wpływy z tytułu podatku  

od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wyniosły 2 557 698,67 zł oraz udziały gminy 

w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa, który uzyskano w wysokości 1 208 289,99 zł. 

W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi w podatku rolnym, w tym na ulgę inwestycyjną jednemu 

podatnikowi na kwotę 19 852,32 zł z tytułu modernizacji budynków inwentarskich oraz na 12 

podatnikom ulgi w podatku rolnym na okres 5 lat oraz obniżenie podatku rolnego w 6 roku o 75%  

i w 7 roku o 50% na grunty zakupione na powiększenie już istniejących gospodarstw rolnych. 

Umorzono zaległości łącznego zobowiązania pieniężnego 1 podatnikowi w kwocie 112,00 zł. 

Ponadto deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Goniądz złożyło 1274 gospodarstw domowych z tego 1116 gospodarstw domowych zadeklarowało 

selektywną zbiórkę odpadów a 158 gospodarstw nie zadeklarowało selektywnej zbiórki odpadów. Zostały 

wydane 4 decyzje umarzające zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej 

kwocie 610 zł ze względu na ważny interes podatnika. Zostało wydanych 88 tytułów wykonawczych 

z czego 66 postępowań zostało umorzonych z powodu zapłaty zaległości, 3 postępowania z powodu 

umorzenia zaległości a 19 postępowań jest w trakcie egzekucji. Środki w wysokości 421 956,52 zł  

to dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 roku. 

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 7 000 zł, 

stanowiące 0,04 % ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2014 rok. 

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań 

bieżących gmin w okresie sprawozdawczym wyniosły 1 247 603,35 zł i stanowiły 6,24% ogólnej kwoty 

wykonanych dochodów za 2014 rok. 

Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w okresie sprawozdawczym 

wyniosły 2 340 354,59 zł i stanowiły 11,70% ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2014 rok. 

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz środki 

z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących wyniosły 43 026,96 zł i stanowiły 0,22% 

ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2014 rok. 

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Goniądz, wpływy z usług  

za wodę, nieczystości stałe i ciekłe wyniosły 1 778 225,03 zł stanowiące 8,89% ogólnej kwoty 

wykonanych dochodów za 2014 rok. 

Dochody z tytułu płatności refundowanych wydatków za 2013 i 2014 rok otrzymanych ze środków 

unijnych w związku z realizacją projektów unijnych wyniosły 108 018,95 zł stanowiące 0,54% ogólnej 

kwoty wykonanych dochodów za okres I półrocza 2014 roku. 

Dochody z tytułu odsetek bankowych na rachunkach bankowych oraz pozostałych odsetek  

od należności wyniosły 41 766,82 zł stanowiące 0,21% ogólnej kwoty wykonanych dochodów  

za 2014 rok. 

Dochody majątkowe w 2014 roku wyniosły 2 666 637,60 zł i dotyczyły w szczególności: sprzedaży 

składników majątkowych i zwrotu refundowanych wydatków z 2013 i 2014 roku i stanowiły 13,33% 

ogólnej kwoty wykonanych dochodów za 2014 rok. 

W 2014 roku nie sprzedano budynku po zlikwidowanej szkole podstawowej ze względu  

na długotrwałe procedury związane ze sprzedażą wymienionej nieruchomości. 

WYDATKI 

Wydatki budżetowe za okres sprawozdawczy wyniosły 20 733 607,77 zł i zrealizowane zostały 

w 94,62% w stosunku do wydatków, które zostały zaplanowane na 2014 rok. 

Wydatki bieżące wyniosły 15 827 354,53 zł a wydatki majątkowe w wysokości 4 906 253,24 zł. 
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W minionym okresie sprawozdawczym w ramach wydatków bieżących wydatkowano środki 

w wysokości: 

1) 6 648 819,43 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 32,06% ogółem wydatków 

wykonanych za 2014 rok; 

2) 3 132 863,43 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15,12% ogółem wydatków wykonanych  

za 2014 rok; 

3) 283 976,27 zł - obsługą długu (spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek) – 1,37% ogółem 

wydatków wykonanych za 2014 rok; 

4) 5 302 195,40 zł - realizację zadań statutowych związanych z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania statutowe 25,57% ogółem wydatków wykonanych za 2014 rok; 

5) 459 500 zł wydatki w formie dotacji na zadania bieżące – 2,22% ogółem wydatków wykonanych  

za 2014 rok (Dotacja dla GOK-u i Biblioteki – 409 500 zł oraz dla Klubu Sportowego Biebrza – 50 000 zł). 

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 4 906 253,24 zł, które stanowiły 23,66 ogółem wydatków 

wykonanych za 2014 rok i 95,08% planowanych wydatków majątkowych. 

W ramach wydatków majątkowych w zakresie dróg gminnych wydatkowano środki w wysokości 

1 160 872,95 zł na przebudowę dróg gminnych i ulic w mieście Goniądz oraz zakupiono płytki chodnikowe 

i dokonano wymiany starych płytek chodnikowych przy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu. Ponadto 

wydatkowano środki w wysokości 2 502 zł na wypłacenie odszkodowania z tytułu zajęcia działek pod budowę 

drogi gminnej we wsi Owieczki. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 100 634,50 zł z przeznaczeniem  

na zakup silnika z osprzętem do przepychania kanalizacji na terenie gminy Goniądz w wysokości 18 634,50 zł 

zakupiono autobus na kwotę 52 000 zł oraz zakupiono przyczepę na kwotę 30 000 zł. 

W ramach wydatków majątkowych środki w wysokości 734 508,37 zł wydatkowano na realizację projektu 

inwestycyjnego pn.” Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz. 

W związku z realizacją projektu inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez 

montaż kolektorów słonecznych” wydatkowano środki w wysokości 2 716 973,75 zł na zainstalowanie 

kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz budynkach użyteczności publicznej. 

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 18 204 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej i wykonanie 

budowy szamba w świetlicy wiejskiej w Kramkówce Małej. 

W ramach wydatków majątkowych w wysokości 38 657,67 zł zakupiono serwery i oprogramowanie w celu 

zabezpieczenia bazy danych w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych. 

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 38 500 zł na wykupienie 77 udziałów w BIOM Spółce 

z ograniczoną odpowiedzialnością. 

W związku z realizacją projektu pn.” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa 

podlaskiego- część II, administracja samorządowa” wydatkowano środki w wysokości 72 538,02 zł na zakup 

sprzętu komputerowego. 

W ramach środków pochodzących z budżetu Komendy Głównej Straży Pożarnej przy udziale środków 

własnych wydatkowano kwotę 22 861,98 zł na zakup sprzętu dla ochotniczych straży pożarnych z terenu 

Gminy Goniądz wpisanych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Goniądzu i Downarach. 

Omówiono stopień realizacji poszczególnych dochodów i wydatków w pełnej klasyfikacji budżetowej 

w części opisowej dochodów i wydatków. 

ZOBOWIĄZANIA 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku stan zadłużenia Gminy Goniądz wynosił 7 579 045 zł z tytułu zaciągniętych 

kredytów długoterminowych. 
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PRZYCHODY 

W okresie sprawozdawczym został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1 348 390 zł. 

ROZCHODY 

Na dzień 31 grudnia 2014 roku dokonano spłaty rat kredytów długoterminowych w wysokości 796 338 zł 

zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi oraz spłacono pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 

w wysokości 59 126,30 zł. 

NADWYŻKA/DEFICYT za okres od początku roku do 31 grudnia 2014 roku 

Za wskazany okres sprawozdawczy wykazano deficyt w wysokości 735 779,51 zł wynikającą z różnicy 

pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym  

Rb-NDS o nadwyżce/deficycie. 

DOCHODY za okres od 01 stycznia do 31.12.2014 – część opisowa 

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 531136,69 zł 

1. Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 4275,82 zł.  

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłacenie producentom rolnym zwrotu podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 526860,87 zł. 

Dział 630 – Turystyka – 82684,08 zł 

1. Dochody z tytułu wpływu z usług i najmu składników majątkowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku 

i Rekreacji w Goniądzu – 13746,76 zł. 

2. Wpływy z różnych opłat, kar i odsetek bankowych – 2357,32 zł. 

3. Refundacja wydatku 2013r środki z Ministerstwa tj. Rozliczenie pożyczki PROW413.11.03875..20 

Poprawa Infrastruktury/ – 66580,00 zl. 

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych  

(wpływy z wynajmu  lokali komunalnych) – 292779,50 zł 

1. Dochody z tytułu wpływu z usług (woda, nieczystości stałe i płynne, ogrzewanie c.o.) – 60755,30 zł. 

2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 11959,34 zł. 

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 26809,97 zł 

w tym: 

– od Telefonii T- Mobile – 2500,00 zł, 

– od Telefonii ORANGE POLISKA, CENTERTEL, POLKOMTEL – 17130,61 zł, 

– Od Telefonii AERO 2 – 6350,40 zł, 

– dzierżawa gruntu - 383,01 zł, 

– grunty pod kioskiem „LODY” – 445,95 zł. 

4. sprzedaż nieruchomości gruntowych i przekształcanie i działek wieczystego użytkowania – 193226,95 zł 

5. wpływy z pozostałych odsetek – 27,94 zł. 

Dział 710. Działalność usługowa – 7000,00 zł 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 

porozumień z organami administracji rządowej -7000,00 zł 

Dział 720. Informatyka – 61657,60 zł 

1. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane 

na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego – 61 657,32 zł na realizację 

projektu pn.” Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja 

samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  

na lata 2007-2013 przy dofinansowaniu 85% wydatków kwalifikowalnych. 
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2. Odsetki – 0,28 zł    

Dział 750 – Administracja publiczna – 124742,95 zł 

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 

(urzędy wojewódzkie) – 79937,00 zł. 

2. Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy tytułem refundacji środków z Funduszu Pracy wypłaconych j.s.t. 

świadczeń bezrobotnym za wykonywanie prac ,refundacja z tytułu prac społeczno-użytecznych,– 6889,80 zł. 

3. Wpływy z różnych dochodów – (0,3% wynagrodzenia od terminowego przekazania podatku 

dochodowego do US, prowizja j.s.t. z tytułu realizacji zadań zleconych, zwrot z US podatku VAT z tytułu 

prowadzonych inwestycji) – 29871,69 zł. 

4. Wpływy z tytułu kar od osób fizycznych ,oraz wpływy z innych opłat tj. wg/zawartej ugody i zwrot 

wynagrodzenia pełnomocnika – 7687,00 zł. 

6. Wpływy z usług/wynajem samochodu/- 357,46 zł. 

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

– 56221,24 zł 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – 899 zł 

1. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie dotyczy prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 899,00 zł. 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich – 43213,17 zł 

1. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie – 43213,17 zł. 

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12109,07 zł 

1. Dotacja celowa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie – 12109,07 zł. 

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 36085,00 zł 

1. Dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na zadania własne w zakresie 

wydatków ochotniczych straży pożarnych realizacja wydatków inwestycyjnych – 15094,00 zł. 

2. Dofinansowanie z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej na realizację wydatków ochotniczej 

straży pożarnej - 12 991,00 zł. 

3. Dofinansowanie z budżetu Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla ochotniczych 

straży pożarnych z terenu Gminy Goniądz – 8000,00 zł. 

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających 

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 5640449,96 zł 

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (podatku od działalności gospodarczej osób 

fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami – 4418,60 zł. 

2. wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 

lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z odsetkami podatkowymi 

 – 2748377,97 zł 

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności 

cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wraz z odsetkami – 1162867,72 zł. 

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 

 – 516 495,68 zł 

w tym:  

– wpływy z opłaty skarbowej – 20325,00 zł, 

– wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71165,70 zł, 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 43 – Poz. 2691



– wpływy za zajęcie pasa drogowego i wpisy do rejestru działalności regulowanej – 3022,39 zł, 

– wpływy z tytułu wpłat  ludności za odpady – 421 956,52 zł, 

– odsetki pozostałe – 26,07 zł, 

6. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1208289,99 zł. 

a. podatek dochodowy od osób fizycznych – 1202231,00 zł, 

b. podatek dochodowy od osób prawnych – 6058,99 zł. 

I. Zestawienie obrotów i sald w podatkach na 31.12.2014 r. 

Nazwa podatku Saldo początkowe Obroty Saldo końcowe 
Zaległości Nadpłata Przypisy Odpisy Wpłaty 

Podatek rolny od 

osób fizycznych 
4 337,94 1 346,80 458 120,00 7 739,00 449 670,87 3 701,27 

Podatek od 

nieruchomości osób 

fizycznych 
11 353,28 1 087,89 472 023,00 5 136,00 464 809,37 12 343,02 

Podatek leśny od 

osób fizycznych 
382,82 231,20 50 001,00 379,40 49 180,66 592,56 

Podatek od środków 

transportowych od 

osób fizycznych 
1,00   59 286,00 477,00 58 809,00 1 

Opłata targowa   0,00 1 656,00 0,00 1 656,00 0,00 
Podatek od 

nieruchomości jgu 
3 287,47 20,16 2 096 620,00 7 090,00 2 092 889,30 -91,99 

Podatek leśny jgu 0,00 0,00 151 930,00 0,00 151 930,00 0 
Podatek rolny jgu 0,00 3,50 1 390,00 9,00 1 381,00 -3,50 

Podatek od środków 

transportowych jgu 
0,00 0,00 53 470,00 0 53 470,00   

Opłata za 

gospodarowanie 
10 067,40 2 281,20 526 172,00 107 570,00 421 382,70 5 005,50 

RAZEM 29 429,91 4 970,75 3 870 668,00 128 400,40 3 745 178,90 12 547,86 

II. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień oraz 

dokonanych umorzeń zaległości podatkowych decyzją organu podatkowego na dzień 31.12.2014 roku 

przedstawia poniższa tabela: 

Wyszczególnienie dochodów 

podatkowych 
Skutki obniżenia 

górnych stawek 

Skutki 

udzielonych 

przez gminę ulg, 

odroczeń, 

umorzeń 

zwolnień 

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy 

Umorzenie zaległości 

podatkowych 
Rozłożenie na raty, 

odroczenie 

Podatek rolny od osób 

fizycznych 
0 0 21,00 0 

Podatek leśny od osób 

fizycznych 
0 0 0 0 

Podatek od nieruchomości od 

osób fizycznych 
118 260,80 0 91,00 0 

Odsetki podatkowe od osób 

fizycznych 
0 0 0 0 

Odsetki podatkowe od osób 

prawnych 
0 0 0 0 

Podatek od nieruchomości od 

osób prawnych 
258 818,00 0 0 0 

Podatek od środków 

transportowych od osób 

fizycznych 
40 157,18 0 0 0 

Podatek rolny od osób 

prawnych 
0 0 0 0 

Podatek od środków 

transportowych od osób 

prawnych 
26 740,68 0 0 0 

Opłata za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 
0 0 610,00 0 

RAZEM 443976,66 0 722,00 0 
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Dział 758 – Różne rozliczenia- 6 150 018,38 zł 

1. Część oświatowa subwencji ogólnej –3 807 322,00 zł. 

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy –2 113 232,00 zł. 

3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy –204 191,00 zł. 

4. Odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy – 25 273,38 zł. 

Dział 801 – Oświata i wychowanie 470 818,79 zł 

1. Dochody z najmu i dzierżawy oraz wpływy z usług (czynsze mieszkaniowe, partycypacja w kosztach 

utrzymania pomieszczeń należących do szkół)– 201 673,40 zł. 

2. Dochody z tytułu opłaty stałej w Przedszkolu– 8 254,00 zł. 

3. Wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku 

dochodowego od osób fizycznych) – 780,00 zł. 

4. Wpływy z tytułu sprzedaży posiłków dla uczniów szkoły i przedszkola – 105 097,01 zł. 

5. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach 

realizowanych projektów z POKL w szkołach podstawowych – 9444,60 zł. 

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących /Odziały Przedszkole 

i Przedszkola/ – 138371,26 zł. 

7. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 4034,21 zł. 

8. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 1900,00 zł. 

9. Odsetki od środków na rachunkach i odsetki za nieterminowe wpłaty należności – 1264,31 zł. 

Dział 852 – Pomoc społeczna – 2647636,11 zł. 

1. Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz 

wpływów z różnych opłat – 1565384,03 zł. 

2. Środki tytułem wpłaty zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na dochody budżetu gminy  

– 3822,21 zł. 

3. Dotacja celowa na realizację składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektórych świadczeń rodzinnych – 13 173,05 zł. 

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu 

zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe– 543 490,04 zł. 

5. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminie z zakresu zasiłków stałych  

- 113 371,41 zł. 

6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu utrzymania 

Ośrodka Pomocy Społecznej – 84000,00 zł. 

7. Odsetki bankowe zgromadzone na rachunku bankowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu 

w wysokości – 5527,40 zł. 

8. Wpływy z tytułu prowizji (0,3% wynagrodzenia z tytułu terminowych wpłat do US podatku 

dochodowego od osób fizycznych) i należności z tyt. upomnień – 65,00 zł. 

9. Dochody w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją 

zadań z zakresu usług opiekuńczych – 145,54 zł. 

10. Wpływy własne za usługi opiekuńcze – 2902,64 zł. 

11. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu usług 

opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych –58693,14 zł. 

12. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań z zakresu dożywiania dzieci 

w placówkach oświatowych – 211477,15 zł. 
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13. Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu wspierania osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 44208,41 zł. 

14. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu dodatków 

mieszkaniowych/dodatek energetyczny/ – 1376,09 zł. 

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 158758,98 zł 

1. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w zakresie 

udzielenia pomocy materialnej uczniom o charakterze socjalnym – 124 075,20 zł. 

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy  

-dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom/wyprawka szkolna/ 

– 16785,05 zł. 

4. Dochody z tytułu usług i odsetek szkolne schroniska młodzieżowe – 17898,73 zł. 

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3696783,52 

Rozdział 9001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1525959,23 zł 

1. Dochody z tytułu usług (sprzedaż wody, wywóz nieczystości płynnych i stałych- 690 182,51 zł. 

2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych będących rzeczami ruchomymi (sprzedaż przyczep) 

 – 39636,30 zł. 

3. Wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych na rachunku bankowym oraz odsetki  

od nieterminowych wpłat w wysokości – 6141,69 zł. 

4. Wpływy z tytułu różnych dochodów w zakresie gospodarki ściekowej – 15950,95 zł. 

5. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej mieszkańców gminy biorących udział 

w realizacji projektu pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz  

– 131507,78 zł. 

6. Dotacje rozwojowe pośredniczące w systemie wdrażania programów operacyjnych - Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz, refundacja wydatków – 642540,00 zł. 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 108204,61 zł 

1. Wpływy z tytułu wywozu nieczystości stałych w wysokości oraz innych opłat – 90420,75 zł. 

2. Wpływy z różnych opłat/ koszty upomnienia/ i odsetki – 35,70 zł. 

3. Środki otrzymane z WFOŚ na realizację zadań – 17748,16 zł. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2051436,80 zł. 

1. Środki z tytułu darowizn w postaci pieniężnej mieszkańców gminy biorących udział w realizacji projektu 

pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz” 

– 331193,66 zł. 

2. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 5760,11 zł. 

3. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach 

realizowanych projektów „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez montaż kolektorów słonecznych 

w Gminie Goniądz” – 1714483,03 zł. 

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie  

ze środowiska – 11182,88 zł. 

1. Dochody gminne pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w wysokości –11182,88 zł. 

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 41055,46 zł 

1. Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia  

– 6500,00 zł. 

2. Dochody z tytułu usług/wynajem świetlic/ i odsetek na rachunku bankowym – 594,83 zł. 
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3. Wpływy z różnych opłat/ naprawienie szkody z tytułu uszkodzenia mienia gminnego/ – 1260,00 zł. 

4. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w ramach 

projektu „Bezpieczne Wakacje”/Refundacja wydatku z 2013 r./ – 15729,92 zł. 

5. Pozostałe zadania w zakresie kultury projekt „III Turniej wsi Owieczki” – 16264,43 zł. 

6. Wpływy z tytułu darowizn oraz odsetek pozostałych w wysokości – 706,28 zł. 

WYDATKI za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - część opisowa 

I Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 587 917,29 zł 

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 9 030,59 zł 

Przekazano do Podlaskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości 

9 030,59 zł. 

Rozdział 01095 – Pozostała działalność –578 886,70 zł 

W ramach dotacji wypłacono środki w wysokości 516 538,64 zł producentom rolnym zwrot podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz wydatki 

w wysokości 10 322,23 zł stanowiące koszty obsługi realizacji wypłat dla producentów rolnych. 

Pozostałe wydatki w wysokości 48 250 zł poniesiono na usługę odławiania psów i utrzymania 

w schronisku oraz środki w wysokości 3 775,83 zł na utylizację odpadów oraz usługę weterynaryjną 

zwierząt. 

II Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 306 628,23 zł 

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody – 306 628,23 zł 

W ramach środków w wysokości 52 421,88 zł wydatkowano na zakup materiałów niezbędnych  

do napraw w hydroforniach na terenie gminy Goniądz. Opłacono zużycie energii elektrycznej w wysokości 

86 794,07 zł. 

Wydatkowano środki w wysokości 11 788 zł na remont dachu na hydroforni w Osowcu (10 435 zł) oraz 

remont dachu na hydroforni Białosuknia (1 353 zł). W ramach usług wydatkowano środki w wysokości 

43 256,38 zł na badanie wody i badanie ścieków popłucznych na hydroforniach, uzyskania decyzji wodno-

prawnej. W ramach wydatków na różne opłaty i składki w wysokości 28 679,90 zł wydatkowano środki na 

opłatę ekologiczną oraz opłatę roczną za dozór techniczny . Wydatkowano środki w wysokości 83 688 zł na 

podatek od nieruchomości. 

III Dział 600 - Transport i łączność – 1 435 646,32 zł 

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - 1 435 646,32 zł 

W roku sprawozdawczym wykonywano szereg prac związanych z bieżącym letnim i zimowym 

utrzymaniem ciągów dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Goniądz. Roboty w ramach letniego 

utrzymania dróg obejmowały między innymi: dowiezienie pospółki, którą rozścielono, zagęszczono 

i wyrównano na drogach gruntowych i żwirowych, trzykrotnie równano i profilowano nawierzchnię przy 

użyciu równiarki i koparko-ładowarki. W ramach tego zadania wymieniono zniszczone istniejące przepusty 

na drogach gminnych. W okresie zimowym odśnieżano przy użyciu samochodów z pługiem i zwalczano 

śliskość przy użyciu ciągnika z piaskarką na terenie ciągów komunikacyjnych dróg gminnych na terenie 

Miasta i Gminy Goniądz. Łącznie na wyżej wymienione zadanie w roku 2014 wydatkowano kwotę 

262 308,17 zł brutto. Do naprawy nawierzchni asfaltowych dróg gminnych zakupiono masę asfaltową  

na zimno i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 4 232,44 zł brutto. Celem polepszenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego wymieniono istniejące zniszczone znaki drogowe na nowe przy drogach 

gminnych i zamontowano próg zwalniający z oznakowaniem pionowym w miejscowości Osowiec Twierdza 

- na co wydatkowano środki w wysokości 611,06.zł brutto. Zakupiono tarcicę na kwotę 1 369,80 zł, którą 

wykorzystano do remontu bieżącego mostu na rzece Biebrza we wsi Osowiec. Wykonanie ogrodzenia placu 

przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Osowiec, wydatkowano środki w wysokości 1 945 zł oraz 

zakupiono próg zwalniający w miejscowości Osowiec Twierdza na wartość 1 804,90 zł. W ramach 

wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 1 146 272,95 zł na realizację inwestycji 

drogowych w 2014 roku na terenie Gminy Goniądz. Realizacja inwestycji przedstawiała się następująco: 
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W roku sprawozdawczym przebudowano 2,01 km nawierzchni żwirowych i brukowcowych na beton 

asfaltowy dróg gminnych w miejscowości Kramkówka Mała, Owieczki oraz ulic w mieście Goniądz,  

tj. ulica Szkolna i ulica Demokratyczna w Goniądzu wraz z kolidującą infrastrukturą telekomunikacyjną  

na łączną kwotę 1 096 194,95 zł brutto. Ponadto zakupiono materiały budowlane w wysokości 49 973 zł 

(płytki chodnikowe, obrzeża betonowe, krawężniki, kostka brukowa, cement, piasek) z przeznaczeniem  

do przebudowy chodnika ulicy Wojska Polskiego, ul. Różanej, ul. Słonecznej i odcinka od ul. Szpitalnej  

do ul. Mickiewicza w Goniądzu. Roboty związane z przebudową chodników polegały na usunięciu starych 

płytek chodnikowych i krawężników, korytowaniu, profilowaniu podłoża i wykonaniu podbudowy ze żwiru 

i piasku, ustawieniu na podsypce piaskowo-cementowej nowych krawężników, ułożeniu nowych płytek 

chodnikowych w ciągach pieszych i wykonanie wjazdów bramowych. Ponadto wykonano zatokę 

parkingową we wsi Osowiec. 

W roku sprawozdawczym podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 

drogi gminnej we wsi Szafranki na odcinku około 1,50 km z terminem wykonania do 30.06.2015 roku  

na kwotę 14 600 zł i przyjęto środki jako wydatki niewygasające 2014 roku. Zakupiono kopię mapy 

zasadniczej na zadanie związane z przebudową drogi gminnej we wsi Szafranki - wydatkowano 105 zł. 

Wydatkowano środki w wysokości 2 502 zł z przeznaczeniem na wypłacenie odszkodowań  

dla mieszkańców w związku z zajęciem gruntów pod budowę drogi gminnej we wsi Owieczki. 

IV Dział 630 - Turystyka - 133 284,94 zł 

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 133 284,94 zł 

Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu został utworzony z dniem 15 kwietnia 2007 r. 

zgodnie z uchwałą nr VI/31/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 10 kwietnia 2007 r. jako jednostkę 

budżetową. Po dokonaniu niezbędnych formalności rejestracyjnych, uzyskano wpis w urzędzie 

statystycznym uzyskując numer REGON, oraz numer NIP w Urzędzie Skarbowym w Mońkach. 

Przedmiotem działania Ośrodka jest: zapewnienie właściwej eksploatacji i konserwacji udostępnianych 

obiektów i urządzeń rekreacyjno - wypoczynkowych oraz stałe dążenie do ich unowocześniania i rozwoju, 

.ścisła współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, gminnymi stowarzyszeniami i klubami 

sportowymi, innymi podmiotami działającymi na terenie gminy i poza jej granicami w zakresie działalności 

statutowej, organizowanie przy współpracy innych jednostek gminy, imprez o charakterze sportowo - 

rekreacyjnym oraz festynowym promującym gminę z uczestnictwem i przeznaczeniem dla młodzieży 

szkolnej, zakładów pracy, grup środowiskowych, społeczności lokalnej oraz przebywającym turystom, 

.udział w opracowywaniu i realizacji gminnych programów edukacyjnych w zakresie rozwoju kultury 

fizycznej, edukacji ekologicznej, profilaktyki uzależnień oraz integracji społecznej i międzynarodowej, 

poprzez realizację projektów, zadań zleconych oraz programów finansowanych z funduszy krajowych 

i zagranicznych, współpraca z BPN, gospodarstwami agroturystycznymi, gminami, miastami oraz 

organizacjami współpracującymi z gminą Goniądz, wykonywanie różnych usług dla społeczeństwa gminy 

Goniądz w zakresie turystyki, rekreacji i wypoczynku, .udostępnianie obiektów i urządzeń organizacjom 

i indywidualnym osobom na cele związane z działalnością sportową, rekreacyjną i wypoczynkową, 

wynajem obiektów i urządzeń w celu pozyskania środków na działalność statutową, prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie gastronomicznym, promowanie Ośrodka w zakresie świadczonych 

usług. Środki budżetowe zostały wydzielone na odrębnym rachunku bankowym i postawione do dyspozycji 

dla MOWiR w Goniądzu. Środki pozwoliły na funkcjonowanie ośrodka oraz organizację i współorganizację 

imprez plenerowych, mistrzostw, festynów, imprez sportowych oraz turniejów. W dniu 19.03.2014 r. 

ogłoszono przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego (lokalu gastronomicznego) 

znajdującego się na terenie MOWiR. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym 

został ogłoszony kolejny przetarg dnia 24.04.2014 r. W kolejnym przetargu wpłynęła oferta spełniająca 

warunki przetargu. Przetarg wygrała Pani Barbara Dworakowska Z.G.U. „Dworak” z Moniek. Ustalono 

miesięczny czynsz w wysokości 819,00 zł brutto. Podpisano umowę na okres od 1 czerwca 2014 r.  

do 02 lipca 2014 r. oraz od 07 lipca 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. W sezonie letnim ośrodek świadczył 

usługi z zakresu: wynajem domków kempingowych, pola namiotowego oraz sprzętu pływającego (kajaki). 

Do dyspozycji wypoczywających na terenie ośrodka były m.in. boisko do piłki plażowej, boisko do piłki 

nożnej, boisko do piłki koszykowej, a także piłki, zestawy do babinktona. W czerwcu 2014 r. zakupiono 

sprzęt pływający, tj.: cztery sztuki kajaków wraz z kapokami, wiosłami. Wykonano również regały  

na kajaki, które zostały zamontowane w wiacie na kajaki. W wyniku współpracy z GOK w Goniądzu  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 48 – Poz. 2691



- Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu uczestniczył w przygotowaniu kilku imprez, które 

odbyły się w sezonie letnim: 

III Zlot Ptaków Polskich 

W dniach 20-22 czerwca w Goniądzu, na terenie MOWiR, Ptaki Polskie zorganizowały, trzeci już Zlot 

Klubu Ptaków Polskich. Po raz kolejny do samego serca Biebrzańskich Bagien przyjechali z całego kraju 

Klubowicze, Wróblewscy, Czajkowscy, Dudkiewiczowie, Bioróżnorodni, Ptasi i wszyscy zakochani 

w przyrodzie. 

Piknik Biebrzański 

Biebrzański Park Narodowy wraz z Instytutem Biologii Ssaków PAN z Białowieży zorganizował, przy 

współudziale MOWiR w Goniądzu piknik edukacyjny dnia 22 czerwca 2014. Tematem przewodnim były 

ptaki wodno-błotne doliny Biebrzy oraz gatunki inwazyjne. Na przybyłych gości, czekało wiele zabaw 

i konkursów, nie tylko dla dzieci. 

Dni Biebrzy 

Dnia 28-29 czerwca 2014 r. odbyły się „Dni Biebrzy”. Sobotnia impreza – tradycyjna Noc Świętojańska 

organizowana nad rzeką Biebrzą już od wielu, wielu lat rozpoczęła cykl imprez tegorocznych  

„Dni Biebrzy”. Tego wieczoru publiczność miała okazję posłuchać zespołów goniądzkich oraz obejrzeć 

pokaz grupy taekwondo „HUZAR”, oraz pokaz tańca ognia. Po zmroku przyszedł czas na tradycje związane 

z nocą świętojańską. Publiczność miała okazję obejrzeć widowisko sobótkowe „Palinocka”, które wspólnie 

przygotowały: dziewczęta z ZPiT Biebrza oraz Teatr Ognia „Czupakabra” z Białegostoku. Część 

artystyczna zakończyła się puszczeniem wianków do Biebrzy. Tuż przed rozpoczęciem wspólnej zabawy 

tanecznej w niebo wystrzeliły fajerwerki. 

Niedzielnym popołudniem na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji nad Biebrzą 

występem Orkiestry Dętej z Jasionówki wraz z grupą mażoretek „TAKT” uroczyście rozpoczął się drugi 

dzień „Dni Biebrzy”. Następnie rozegrany został „Turniej Służb Mundurowych” o Puchar Starosty Powiatu 

Monieckiego. W turnieju udział wzięły drużyny z Biebrzańskiego Parku Narodowego, Państwowej Straży 

Pożarnej w Mońkach, Ochotniczej Straży Pożarnej i w Trzciannem i Jednostki Wojskiego w Osowcu. 

Czwarta edycja Festiwalu ROCK na BAGNIE 

W dniach od 04-06 lipca 2014 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, 

odbyła się już czwarta edycja festiwalu muzyki niezależnej i undergroundowej ROCK NA BAGNIE. Był  

to weekend, pełen dobrej muzyki, wielu spotkań, rozmów i niespotykanego rockowego klimatu. Po raz 

kolejny do Goniądza przyjechali fani z całej Polski zafascynowani muzyką, która została zaprezentowana 

oraz lokalnymi walorami. Festiwal zyskuje coraz więcej fanów, a Goniądz na naszych oczach staje się 

drugim Jarocinem, tym znanym z lat 80-tych. Świadczą o tym opinie tysięcy osób. W trakcie dwóch dni 

zagrało ponad 30 zespołów, które również były zachwycone miejscem, muzyką i organizacją. Samych 

uczestników było prawie dwa razy tyle co przed rokiem. 

Bezpieczne wakacje na plaży 

Dnia 1 sierpnia na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu, odbyła się akcja 

„Bezpieczne wakacje na plaży”. W akcji uczestniczyły Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku, 

Komenda Powiatowa Policji w Mońkach, Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mońkach 

oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu, a także uczniowie szkół gminy Goniądz i dzieciaki 

uczęszczające na zajęcia do Ośrodka Kultury w Goniądzu. Dzieci uczestniczyły w konkursach wiedzy 

organizowanych na plaży, miały możliwość poćwiczyć jak udziela się pierwszej pomocy i reanimacji  

na fantomie, z ciekawością obserwowały jak wygląda i z czego składa się strój płetwonurka, a także 

obejrzeć akcję ratunkową osoby tonącej z udziałem łodzi motorowej. Jak co roku największe 

zainteresowanie wywołały jednak psy policyjne. Akcję zakończono wspólnym grillem i pamiątkowym 

zdjęciem. 

III Turniej Wsi Gminy Goniądz we wsi Owieczki. 

31 sierpnia 2014 r. w miejscowości Owieczki odbyła się III edycja Turnieju Wsi Gminy Goniądz, który 

był współorganizowany przez Miejski Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. Do rozgrywek 

przystąpiło 5 sołectw. Pogoda dopisała, a zawodnicy dopingowani przez wspaniałych kibiców robili 
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wszystko, aby zdobyć jak najwięcej punktów, główną nagrodę no i oczywiście puchar Burmistrza.  

Na starcie pojawiały się sześcioosobowe reprezentacje z Kramkówki Małej, Białosukni, Klewianki,  

Łaz i Owieczek. 

I miejsce zdobyła drużyna ze wsi Owieczki, II miejsce sołectwo Kramkówka Mała, a III miejsce drużyna 

z miejscowości Łazy. Pozostałe sołectwa uplasowały się w kolejności: Klewianka, Białosuknia. Na turnieju 

nie zabrakło również stoiska przygotowanego przez mieszkańców wsi i kolonii Owieczki, na którym można 

było skorzystać z poczęstunku. Na dzieci czekały również liczne atrakcje. min:. malowanie twarzy, 

dmuchawiec, byk rodeo oraz trampolina, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem i sprawiały 

najmłodszym pociechom wiele radości. Na scenie wystąpiły zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury 

w Goniądzu. Impreza zakończyła się zabawą taneczną z zespołami Radek Polak-Band oraz Forti. 

W 2014 r. wykonano montaż zakupionych w roku 2013 ławek oraz koszów na śmieci. Uprzątnięte zostały 

pnie, pozostałe po wycince drzew znajdujących się na terenie Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji. 

Zostały również położone płytki (gres) przy budynku gastronomicznym znajdującym się na terenie 

Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. 

Zgodnie ze sprawozdaniem budżetowym według stanu na 31 grudnia 2014 roku wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 56 186,04 zł, pozostałe wydatki w wysokości 77 098,90 zł związane 

były z realizacją zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Goniądzu. 

V Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 60 106,92 zł 

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – 48 083,71 zł 

Wydatkowano środki na opłacenie energii elektrycznej (oświetlenie klatek) w wysokości 1 778,51 zł,  

zakupiono materiały na remont w bloku komunalnym ul. Wojska Polskiego 6 na kwotę 25.500 zł. 

Przeprowadzono remont bloku komunalnego ul. Wojska Polskiego na kwotę 17 750 zł oraz opłacono 

podatek od nieruchomości w wysokości 2.268,00 zł oraz inne usługi na kwotę 787,20 zł. 

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 12 023,21 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 2 337,00 zł za sporządzenie wyceny nieruchomości przeznaczonej  

na sprzedaż oraz lokalu mieszkalnego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 3 148,31 zł za publikacje 

i emisje ogłoszeń w sprawie sprzedaży lokali i działek. Za założenie księgi wieczystej w wysokości  

210,00 zł oraz za wyrysy i wypisy działek wydatkowano środki w wysokości 2 268,90 zł. Wydatkowano 

środki w wysokości 4 059 zł w związku z aktualizacją operatów szacunkowych i wznowienia znaków 

granicznych 

VI Dział 710 – Działalność usługowa – 7 000 zł 

Rozdział 71035 – Cmentarze 

Wydatkowano środki w wysokości 7 000 zł, które otrzymano z budżetu państwa na zadania bieżące 

realizowane przez Gminę Goniądz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

na porządkowanie cmentarzy wojennych. 

VII Dział 720 – Informatyka – 74 518,32 

Rozdział 72095 – Pozostała działalność – 74 518,32 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 74 518,32 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wdrażanie 

elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II, administracja samorządowa” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  

2007-2013 przy dofinansowaniu 85% wydatków kwalifikowalnych. W ramach projektu zakupiono dla 

Gminy Goniądz komputery stacjonarne, skanery, czytniki kart, serwery komunikacyjne dla aplikacji szyny 

danych oraz aplikacji i modułów, routery komunikacyjne. Realizację projektu zaplanowano na lata  

2014-2015. 
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VIII Dział 750 – Administracja publiczna – 2 999 421,80 zł. 

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 79 937 zł. 

Powyższe środki wydatkowano zgodnie z dotacją na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

pracowników urzędu wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, zadań związanych 

z prowadzeniem ewidencji działalności gospodarczej oraz realizowanych zadań z zakresu obrony cywilnej. 

Rozdział 75022 –Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 108 197,86 zł. 

Wydatkowano środki w wysokości 107 740,13 zł z przeznaczeniem na wypłacenie diet dla radnych 

biorących udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach oraz diet dla sołtysów biorących udział 

w Sesjach Rady Miejskiej. W roku 2014 w ramach swojej działalności Rada Miejska odbyła 16 posiedzeń, 

ponadto Komisja Budżetowa 7 posiedzeń, Komisja Społeczna 7 posiedzeń, Komisja Rozwoju 

Gospodarczego – 7 posiedzeń oraz Komisja Rewizyjna 9 posiedzeń. Środki w wysokości 457,73 zł 

przeznaczono na zakup materiałów do biura Rady Miejskiej. 

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 2 652 654,07 zł 

Średnie zatrudnienie w 2014 roku w Urzędzie Miejskim to 23 pracowników. Ponadto zatrudniono 

31 osoby z Urzędu Pracy: 23 pracowników stażystów, 7 pracowników publicznych i 1 pracownika 

w ramach prac interwencyjnych. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji 

wyniosły 1 383 502,23 zł. 

Pozostałe wydatki bieżące rzeczowe w wysokości 1 230 494,17 zł wydatkowano na zadania związane 

z obsługą urzędu na zakup materiałów: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, opłacenie energii 

elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, usług z tytułu zatrudnienia radcy prawnego, delegacji służbowych 

oraz środki wydatkowane na szkolenia dla pracowników urzędu w celu podnoszenia kwalifikacji 

zawodowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki rzeczowe to również opłaty 

bankowe ,podatek od nieruchomości, zakupy materiałów i akcesoriów komputerowych. W ramach 

wydatków majątkowych zakupiono serwery i urządzenia zabezpieczające bazę danych i w związku 

z powyższym wydatkowano środki w wysokości 38 657,67 zł. 

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 46 542,99 zł 

W ramach promocji gminy wydatkowano środki w wysokości 26 542,99 zł na zadania w zakresie polityki 

informacyjnej i promocyjnej Gminy z prowadzeniem strony internetowej Gminy Goniądz oraz zakupieniem 

materiałów promocyjnych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 20 000 zł na opłacenie zespołu 

wykonującego koncert muzyczny w związku z organizacją IV edycji festiwalu Rock na Bagnie 

w 2014 roku. 

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 112 089,88 zł. 

W związku z przynależnością Gminy do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, 

Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT) oraz Związku Komunalnego Biebrza 

wydatkowano środki w wysokości 12 562,76 zł tytułem składek członkowskich. Ponadto wypłacono 

prowizje w wysokości 28 915,20 zł dla inkasentów podatków. W ramach wydatków majątkowych 

wykupiono 77 udziałów w spółce BIOM na kwotę 38 500 zł. 

Pozostałe środki w wysokości 32 111,92 zł wydatkowano na zakup materiałów, opłacenia kosztów opłat 

sądowych oraz montażu i demontażu oświetlenia świątecznego. 

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

sądownictwa – 56 221,24 zł. 

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa – 899 zł. 

W związku z prowadzonym rejestrem wyborców poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych. 

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 

burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- 43 213,17 zł. 

Wydatkowano środki w wysokości 43 213,17 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych na dzień 

16 listopada 2014 roku oraz II tury wyborów samorządowych ze środków budżetu państwa. 
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Rozdział 75113– Wybory do Parlamentu Europejskiego – 12 109,07 zł. 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 12 109,07 zł w związku 

z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

X – Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –250 786,94 zł 

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 250 291,94 zł 

Na terenie gminy Goniądz funkcjonuje Ochotnicza Straż Pożarna i zatrudnionych jest 6 pracowników  

na umowę o pracę, z tego 1 pracownik na ½ etatu, 3 pracowników na ¼ etatu, 1 pracownik na cały etat oraz 

Komendant OSP na ½ etatu. 

Koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wyniosły 88 083,38 zł, pozostałe wydatki stanowią 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 139 346,58 zł  

a w szczególności: wydatki poniesione na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych  

(30 489,84 zł), zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup opału, ubezpieczenia i przeglądy 

techniczne samochodów strażackich, zakup części zamiennych do samochodów strażackich, szkolenia 

strażaków ochotniczych straży pożarnych oraz zakup sprzętu dla zapewnienia gotowości bojowej 

jednostkom ochotniczych straży pożarnych stanowiących wydatki bieżące. 

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 22 861,98 zł na zakup sprzętu dla 

zapewnienia gotowości bojowej jednostkom ochrony przeciwpożarowym włączonym do krajowego systemu 

ratowniczo-gaśniczego, tj. Ochotniczej Straży Pożarnej w Goniądzu i Downarach. 

Rozdział 75414 – Obrona cywilna – 495,00 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 495,00 zł na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej. 

XI– Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 283 976,27 zł 

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu 

terytorialnego – 283 976,27 zł 

Wydatkowano środki finansowe w wysokości 283 976,27 zł na opłacenie odsetek od krajowych kredytów 

długoterminowych wcześniej zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz od zaciągniętych 

pożyczek. 

XII – Dział 801- Oświata i wychowanie – 4 968 211,27 zł 

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2 712 577,03 zł 

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonuje Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu, w skład którego 

wchodzą: Gimnazjum, Przedszkole Samorządowe oraz Szkoła Podstawowa, natomiast na terenie wiejskim 

2 szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Downarach i Szkoła Podstawowa w Klewiance. 

W Zespole Szkolno Przedszkolnym (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole Samorządowe) 

w Goniądzu od 1 września 2014 r. jest zatrudnionych 38 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 

8 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 18 pracowników niepedagogicznych (w tym w okresie 

grzewczym 4 palaczy) 

Poniżej przedstawione jest wyszczególnienie zatrudnienia z uwzględnieniem statusu zawodowego oraz 

wymiaru pracy nauczycieli ZS-P w Goniądzu: 

Wykształcenie 
Zatrudnienie 

 ogółem dyplomowany mianowany kontraktowy stażysta 

Dyplom ukończenia 

studiów magisterskich 

i przygotowanie 

pedagogiczne 

Zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 35 27 8 - - 

Zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze 
8 3 2 2 1 

Dyplom ukończenia 

wyższych studiów 

zawodowych 

i przygotowanie 

pedagogiczne 

Zatrudnieni w pełnym 

wymiarze 
3 2 1 - - 

Zatrudnieni w niepełnym 

wymiarze - - - - - 

Ogółem 

Zatrudnieni w pełnym wymiarze 38 28 10 - - 

Zatrudnieni w niepełnym wymiarze 8 3 2 2 1 
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W ZS-P w Goniądzu 2 nauczycieli uzupełnia etat w innej szkole na terenie gminy. 

Ponadto w miesiącach wrzesień – grudzień 2014 roku po odbyciu stażu w ZS-P w Goniądzu 2 osoby były 

zatrudnione na ½ etatu jako pomoce kuchenne, na okres 3 miesięcy. 

Zatrudnienie pracowników obsługi w ZS-P Szkole Podstawowej i Gimnazjum: 

Stanowisko 

Liczba osób 

zatrudnionych na czas 

nieokreślony 

Liczba osób 

zatrudnionych na czas 

określony 

Liczba etatów Uwagi 

sekretarz szkoły 1 - 1   

woźny 1 - 1   

konserwator 1 - 0,5   

sprzątaczka 4 - 4   

pomoc kuchenna/ 

sprzątaczka 
2 - 2   

palacz - 4 4 okres grzewczy 

kucharz, pomoc kuchenna, 

intendent – magazynier) 
3 - 3 ul. Różana 

Zatrudnienie pracowników obsługi w ZS-P Przedszkolu Samorządowym 

Stanowisko 

Liczba osób 

zatrudnionych na czas 

nieokreślony 

Liczba osób 

zatrudnionych na czas 

określony 

Liczba etatów Uwagi 

Woźny 1 - 1   

Sprzątaczka 1 - 0,5   

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu pracuje 18 pracowników niepedagogicznych  

(17 etatów). 

Liczba uczniów w rozbiciu na poszczególne placówki 

Szkoła Podstawowa – liczba uczniów 

Klasy Liczba uczniów 

Oddziały przedszkolne: pięciolatki i Sześciolatki 35 
I – III 117 
IV – VI 94 
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze 2 
Razem 248 

Gimnazjum – liczba uczniów 

Klasy Liczba uczniów 

I 54 

II 38 
III 33 

Razem 125 

Przedszkole Samorządowe – liczba dzieci 

Klasy Liczba uczniów 
Grupa I – 3 latki 24 

Grupa II – 4- latki 19 
Oddział zerowy 21 

Razem 64 

W ZS-P uczą się dzieci z różnymi dysfunkcjami. W Szkole Podstawowej dwóch uczniów realizuje 

indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu na podstawie orzeczenia Poradni 

Psychologiczno–Pedagogicznej w Goniądzu. Klasa II a jest oddziałem integracyjnym. 

Szkoła Podstawowa 

Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – 5 
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Klasa 
Liczba uczniów 

z orzeczeniem 
Określenie dysfunkcji 

II a 

oddział 

integracyjny 

3 

1. upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

2. upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

3. niepełnosprawność sprzężona (autyzm, upośledzenie umysłowe w stopniu 

lekkim) 

VI b 1 niepełnosprawność ruchowa 

Razem 5   

Gimnazjum 

Liczba uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego – 4 

Klasa 
Liczba uczniów 

z orzeczeniem 
Określenie dysfunkcji 

I a 2 
- upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

- upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym 

II b 1 - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

III a 1 - upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim 

Razem 4   

Dowożenie uczniów w ZS-P w Goniądzu 

Szkoła Liczba uczniów uprawnionych do dowożenia 
Szkoła Podstawowa 132 

Gimnazjum 72 
Przedszkole Samorządowe 1 

Razem 205 

Dożywianie uczniów w ZS-P w Goniądzu (bezpłatne dożywianie w formie obiadów refundowanych 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu). 

Szkoła Liczba uczniów korzystających z dożywiania formie obiadu 

Szkoła Podstawowa 62 

Gimnazjum 19 

Przedszkole Samorządowe 11 

Razem 92 

Przy Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu funkcjonuje kuchnia. 

Z posiłków przygotowywanych przez kuchnię korzystają również pracownicy i uczniowie ZS-P 

w Goniądzu, 

Liczba posiłków płatnych 

Pełny obiad 19 

Połówka obiadu 101 ( w tym 50 (przedszkole) 

śniadania 61 

Realizacja zadań merytorycznych 

Zajęcia w ZS-P w Szkole Podstawowej i Gimnazjum prowadzone są w systemie jednozmianowym. 

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.00 i 8.50, uczniowie najpóźniej kończą zajęcia o godz. 14.30. 

W szkole podstawowej zgodnie z planem pracy odbywają się, oprócz zajęć lekcyjnych wynikających 

z ramowych planów nauczania, dodatkowe zajęcia: 

1) zajęcia rytmiczne dla oddziałów przedszkolnych; 

2) zajęcia języka angielskiego dla oddziałów przedszkolnych; 

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum z orzeczeniami PP-P. 

Realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela art. 42. 

Szkoła Podstawowa 

W ramach 2 godzin dodatkowych pracy, nauczyciele prowadzili zajęcia, które na celu miały 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: 
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Lp. Nazwa zajęć 
1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla uczniów nauczania zintegrowanego 
2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego 
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego 
3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki 
4. Zajęcia wyrównawcze dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu 
5. Zajęcia wyrównawcze z przyrody 
6. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze 

Uczniowie mieli też możliwość rozwijania swoich zainteresowań: 

Lp. Nazwa zajęć 
1. Koło plastyczne 
2. Koło biblioteczne 
3. Koło zainteresowań z j. angielskiego 
3. Kółko ortograficzne 
4 Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z historii 
5. Zajęcia rozwijające zdolności ucznia – indywidualny program nauczania historii 
6 Zajęcia artystyczne 
7. Zajęcia sportowo – rekreacyjne 
8. Praca z uczniem zdolnym – j. polski 
9. Zajęcia przygotowujące do egzaminu na kartę rowerową 
10. Koło religijne 
11. Schola 

Gimnazjum 

W ramach 2 godzin dodatkowych pracy, nauczyciele prowadzili zajęcia, które na celu miały 

wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów: 

Lp. Nazwa zajęć 
1. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego 
2. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. angielskiego 
3. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z chemii 
4. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z geografii 
5. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z biologii 
6. Zajęcia wyrównawcze z j. niemieckiego 
7. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z fizyki 
8. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 
9. Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki 
10. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze 

Uczniowie mieli też możliwość rozwijania swoich zainteresowań: 

Lp. Nazwa zajęć 
1. Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z fizyki 
2. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki 
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii 
3. Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. polskiego 
4. Zajęcia przygotowujące do konkursu przedmiotowego z geografii 
5 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z j. angielskiego 
6 Zajęcia rekreacyjno – sportowe 
7 Koło przyrodnicze 

WYNIKI EDUKACYJNE 

W celu podwyższania jakości pracy szkoły przeprowadzano systematycznie sprawdziany, próbne 

sprawdziany po ukończeniu klasy VI, próbne egzaminy po ukończeniu gimnazjum. Wyniki na bieżąco  

są analizowane opracowane wnioski i realizowane w poszczególnych klasach. W celu kontroli przebiegu 

nauczania w ZS-P w Goniądzu systematycznie prowadzone były hospitacje zajęć, sprawdziany 

dyrektorskie, diagnozy edukacyjne. 
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Na I półrocze roku szkolnego 2014/2015: 

  Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

Średnia ocen szkoły 4,22 3,63 

Liczba uczniów wyróżnionych 26 (28 %) 24 (20%) 

Liczba uczniów z ocenami 

niedostatecznymi 
12 (13%) 20 (16%) 

Liczba uczniów ze stwierdzoną dysleksją, 

dysgrafią lub dysortografią 
25 (27%) 37 (40%) 

Liczba uczniów z dostosowaniem 

wymagań do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych ucznia 

14 (15%) 7 (6%) 

Osiągnięcia uczniów 

Uczniowie I semestrze roku szkolnego 2014/2015 brali udział w różnych olimpiadach, konkursach, 

zawodach. Dzięki uczestnictwu rozwijali swoje zainteresowania i umiejętności. Udział uczniów miał 

również znaczny wpływ na jakość pracy szkoły. 

Szkoła Podstawowa 

Poziom Konkurs, zawody miejsce uwagi 

wojewódzki 

 

Konkurs plastyczny „Piłka nożna Twoja Radością” udział   

Konkurs plastyczny „Krajobraz Polski – Tradycje, współczesność, 

Przeszłość” 
udział   

V Turniej Piłkarski Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska  

- dziewczęta młodsze 
IV miejsce 

półfinał 

wojewódzki 

Indywidualne biegi Przełajowe udział   

Drużynowy Tenis Stołowy VI miejsce   

Drużynowy Tenis Stołowy – chłopcy I miejsce półfinał 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii – etap rejonowy awans etap 

wojewódzki 
finalista 

powiatowy 

 

Turniej o Puchar Tymbarka „Z podwórka na stadion” II miejsce   

Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa stołowego I , II, III miejsce   

III Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Goniądzu 
I miejsce   

V Turniej Piłkarski Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 

 – chłopcy starsi 
III miejsce   

Indywidualne Biegi Przełajowe awans na półfinał 

wojewódzki 
  

Konkurs plastyczny „Moje wakacje” udział   

V Turniej Piłkarski Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska 

– dziewczęta starsze 
III miejsce 

półfinał 

wojewódzki 

Indywidualny Tenis Stołowy VI miejsce   

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej – zaw. Z kalendarza SZS III miejsce   

Drużynowy Tenis Stołowy – chłopcy I miejsce   

Indywidualny Tenis Stołowy I, II, III, IV 

miejsce 
  

Powiatowy Turniej Piłki Nożnej dziewcząt III miejsce   

rejonowy Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii awans do etapu 

wojewódzkiego 
  

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy Języka Polskiego – etap rejonowy udział   

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody– etap rejonowy udział   

gminny Konkurs plastyczny „Tradycyjne i współczesne ozdoby 

bożonarodzeniowe” 
udział   

szkolny 

 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego” udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego zakwalifikowanie do wyższego 

etapu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii zakwalifikowanie do wyższego 

etapu 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Przyrody zakwalifikowanie do wyższego 

etapu 

Konkurs „Mitologiczny zawrót głowy” udział 
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Gimnazjum 

Poziom Konkurs, zawody Miejsce i Uwagi 

ogólnopolski Konkurs przyrodniczy „Nasza Biebrza” udział 

wojewódzki 

  

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego – Finał grupy południowej IV miejsce 

Indywidualne biegi przełajowe udział 

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt IV miejsce 

Konkurs plastyczny „Piłka nożna twoją radością” udział 

rejonowy Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki udział 

powiatowy V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska II miejsce 

Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego I miejsce 

Powiatowy Turniej Unihokeja II miejsce 

Indywidualne biegi przełajowe Awans 3 zawodników  

na półfinały wojewódzkie 

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego dziewcząt 
I miejsce 

Drużynowy Turniej Tenisa Stołowego chłopców 
IV miejsce 

Powiatowy Turniej Futsalu 
III miejsce 

Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego chłopców 
I, IV miejsce 

I Powiatowy Konkurs Wiedzy o Profilaktyce Uzależnień 

  
udział 

gminny Konkurs plastyczny „Tradycyjne i współczesne ozdoby 

bożonarodzeniowe” 
I, II, III miejsce 

szkolny Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii – etap szkolny udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Angielskiego – etap szkolny udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii – etap szkolny udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Fizyki– etap szkolny awans na rejonowy 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki– etap szkolny udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Polskiego– etap szkolny udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Biologii– etap szkolny udział 

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Chemii– etap szkolny udział 

W Zespole Szkolno Przedszkolnym w Goniądzu realizowano różnorodne programy i projekty. 

Szkoła Podstawowa 

Lp. Nazwa zajęć projektu/ programu Uwagi 

1. Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” PSS-E Mońki 

Oddziały przedszkolne 

2 Program informacyjno – edukacyjny „Moje dziecko idzie do szkoły” Oddziały przedszkolne 

3 Program profilaktyki zdrowotnej „Problem z głowy” – zapobieganie i zwalczanie 

wszawicy 

Oddziały przedszkolne, klasy 

I - III 

4. „Warzywa i owoce w szkole” Klasy I - III 

5 Program „Mały Mistrz” Klasy I 

6. Program profilaktyczny „Klub Bezpiecznego Puchatka” Klasy I 

7 Program profilaktyczny „Bezpieczna woda” Klasy I – VI 

8 „Multisport” Klasy IV - VI 

9 Program profilaktyki zdrowotnej „Fluoryzacja zębów” Klasy I – VI 

10 Program „Umiem pływać” Klasy III 

11 „Aktywne formy spędzania wolnego czasu – szkółka pływacka” Klasy III – VI 

12 Program profilaktyczny „Rzuć palenie razem z nami” Klasy V 

13 Indywidualny program nauczania historii” Klasa VI 

14 Program profilaktyczny „Bezpieczne ferie” Klasy I – III 

15. Program profilaktyczny „Odpowiedzialność karna nieletnich” prowadzony przez Komendę 

Powiatową w Mońkach 
Klasa V 
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Gimnazjum 

Lp. Nazwa zajęć projektu/ programu Uwagi 
1. Program przyrodniczy „Ochrona bociana białego na obszarze 

Podlaskiego Szlaku Bocianiego” 
Klasy I - III 

2 Program profilaktyczny „Zabawy z głową” Klasy III 
3 Program profilaktyki zdrowotnej dla dziewcząt „Akademia 

dojrzewania” 
Klasy I - II 

4 Program profilaktyczny „Odpowiedzialność karna nieletnich” 

prowadzony przez Komendę Powiatową w Mońkach 
Klasa II 

5. Program profilaktyczny „Instytucje demokratycznego państwa – czy je 

znam” 
Klasy III 

Uczniowie ZS- P Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goniądzu brali udział w różnorodnych akcjach: 

akcja „Góra grosza”, - akcja „Szlachetna paczka”, - akcja zbierania nakrętek plastikowych „Nakrętka dla 

Oli” na rehabilitację dla chorego dziecka, - kiermasz książek, - akcja „Zbiórka żywności”, - akcja 

„Bożonarodzeniowe Światełko Pokoju”. 

Dodatkowo uczniowie naszej szkoły biorą udział w organizowanej przez bank PKO BP akcji SKO. 

Uczniowie ZS-P brali udział w różnorodnych imprezach, zajęciach, które organizowane były zarówno 

przez szkolę, jak i inne instytucje współpracujące ze szkołą. 

Zajęcia i imprezy organizowane przez szkołę: - urodziny dzieci, - zabawa karnawałowa, - dyskoteki 

klasowe, szkolne, - walentynki klasowe, szkolne, wyjścia do kina w Goniądzu, koncerty filharmonii, 

przedstawienia teatralne, - Akademie okolicznościowe, wyjazdy na basen, kiermasz świąteczny, zajęcia 

z psychologiem, 

- zajęcia z przedstawicielem IPN, wycieczki tematyczne, wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, spotkania 

z przedstawicielami Komendy Policji Powiatowej w Mońkach. 

Ponadto uczniowie ZS-P w Goniądzu brali udział w różnorodnych imprezach, zajęciach, które 

organizowane były przez inne instytucje współpracujące ze szkołą. 

Zajęcia, imprezy organizowane przy współpracy z innymi instytucjami: 

Lp. Nazwa zajęć, imprezy Organizator 
1. 

Zespół Pieśni i Tańca Biebrza 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
2. Schola Parafia 
3. Harcerstwo ZHP 
4. 

Koło plastyczne 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
5. 

Koło teatralne 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
6. 

Zajęcia w szkole muzycznej 
Państwowa szkoła Muzyczna w Grajewie 

Filia w Goniądzu 
7. 

Kółko Turystyki aktywnej 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
8. 

Zespół „Nadbiebrzańskie nutki” 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
9. 

Zespół taneczny „Mikroklimat” 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
10. Taekwondo Białostocki Klub Taekwonda WTF Huzar 
11. Zajęcia j. angielskiego Szkoła Języków Obcych Lektorek 
12. 

Zajęcia z logopedą 
Poradnia psychologiczno – Pedagogiczna 

w Goniądzu 
13. 

Zajęcia w świetlicy „Azyl” 
Miejski Ośrodek Integracji Europejskiej 

w Goniądzu 
14. Zajęcia w szkole Muzycznej Szkoła muzyczna w Grajewie filia Goniądz 
15. Zajęcia piłki nożnej „Promień Mońki” MOSiR Mońki 
16. Schola Parafia Goniądz 
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Przy ZS-P w Goniądzu funkcjonują 2 świetlice szkolne (dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum) 

Opieką świetlicy byli objęci uczniowie przed rozpoczęciem zajęć, po ich zakończeniu oraz również w czasie 

wolnym od lekcji wynikającym z podziału klas na grupy lub nieobecności nauczycieli w szkole. 

Wychowawcy świetlicy organizowali zajęcia o różnej tematyce i rozwijali zainteresowania uczniów. 

Dodatkowo w świetlicy organizowana była pomoc koleżeńska oraz wychowawcza uczniom mającym 

trudności w nauce. Wychowawcy świetlicy koordynują dowożenie i dożywianie uczniów. 

W celu podwyższenia jakości pracy szkoła systematycznie współpracowała: 

1) z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Goniądzu w ramach realizacji przez nauczycieli 

wydawanych przez poradnię zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz pomocy uczniom 

z trudnościami szkolnymi. W szkole organizowane były też spotkania z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą zarówno dla uczniów jak i dla rodziców; 

2) z Sądem Rejonowym III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich w Grajewie. Szkoła na bieżąco przekazuje 

informacje Sądowi o uczniach zagrożonych demoralizacją, współpracowała z kuratorami społecznymi 

i zawodowymi; 

3) z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem realizacji programów 

profilaktycznych i pomocy dzieciom z rodzin patologicznych. Dzięki współpracy organizowano też zajęcia 

profilaktyczne oraz spotkania integracyjne; 

4) z Policją, gdzie organizowano spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji. Policja w szkole 

prowadzi dodatkowo raz w tygodniu „Patrol szkolny”. Na bieżąco interweniuje w razie potrzeby; 

5) z Miejskim Ośrodkiem Integracji Europejskiej w Goniądzu przy organizacji imprez szkolnych i gminnych, 

organizacji konkursów artystycznych; 

6) z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu pomocy dzieciom z rodzin najuboższych oraz 

zagrożonych patologią; 

7) z lokalnymi przedsiębiorcami celem pozyskiwania środków dla szkoły; 

8) z Biebrzańskim Parkiem Narodowym w realizacji programów ekologicznych, wycieczek szkolnych, 

współorganizacji konkursów. Edukatorzy BPN również prowadzą zajęcia ekologiczne w poszczególnych 

klasach oraz wdrażali do ochrony przyrody; 

9) Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w realizacji programów profilaktycznych; 

10) Parafią Rzymskokatolicką w Goniądzu. Pomoc przy organizacji świąt, promocji szkoły; 

11) Urzędem Miejskim w Goniądzu w ramach pomocy finansowej szkole, rozpowszechnianiu i realizacji 

programów edukacyjnych, wychowawczych; 

12) Przychodnią Rejonową, poprzez prowadzenie na terenie szkoły zajęć profilaktyki zdrowotnej, fluoryzacji 

zębów; 

13) KRUS w Grajewie w realizacji programów dotyczących bezpieczeństwa w pracach w gospodarstwach 

rolnych; 

14) IBE w Warszawie celem podnoszenia jakości i efektywności nauczania; 

15) Stowarzyszeniem „Przyjazna szkoła” w zakresie pozyskiwania środków – 1% podatku; 

16) Wydawnictwami szkolnymi OPERON, NOWA ERA, WSiP; 

17) IPN oddział w Białymstoku w zakresie organizacji zajęć z historii. 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Goniądzu systematycznie podejmuje działania w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa w szkole: bieżący monitoring na korytarzach i przy szatniach, jeden raz w tygodniu 

szkolny patrol z udziałem policji, dyrekcji lub nauczyciela, dyżury nauczycieli na przerwach w budynku 

szkolnym i przed szkołą, współpraca z instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne, udział 

w akcjach prowadzonych przez policję, poradnię psych.-pedag., pedagogizacje uczniów, rodziców, 

udział nauczycieli w szkoleniach, kursach. 

Dodatkowo systematycznie prowadzone są diagnozy wychowawcze mające na celu zdiagnozowanie 

problemów uczniów na terenie szkoły. 
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Współpraca z rodzicami: 

Szkoła systematycznie i aktywnie współpracuje z rodzicami uczniów, czynnie uczestniczą oni 

w pracach na rzecz szkoły w imprezach szkolnych. Rodzice wspomagają szkołę finansowo poprzez 

zakup artykułów papierniczych, pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów za osiągnięcia w nauce, 

sporcie i innych dziedzinach aktywności. Rodzice pomagają przy organizacji różnorodnych imprez 

klasowych i szkolnych. Wspierają wychowawców i nauczycieli w opiece nad uczniami podczas 

wycieczek, imprez. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

W ZS-P funkcjonują Samorządy Szkolne (szkoła podstawowa i gimnazjum) oraz Rada Rodziców. 

Sprawozdanie z pracy 

ZS-P Przedszkola Samorządowego w Goniądzu 

Przedszkole jest bezpieczną i przyjazna placówką do której w I półroczu roku szkolnego 2014/2015 

uczęszczało 64 dzieci Z pięciogodzinnego pobytu korzystało 46 dzieci. 

W przedszkolu funkcjonują 3 grupy: jedna trzylatków, czterolatków i oddział przedszkolny 

(pięciolatkowie) 

Baza lokalowa przedszkola składa się z trzech sal dziennego pobytu dzieci, sali do ćwiczeń 

gimnastycznych, szatni, pokoju kierownika, świetlicy wyposażonej w 5 stanowisk komputerowych oraz 

wyposażonego w sprzęt sportowo-rekreacyjny placu zabaw dla dzieci. 

Stawka dzienna z tytułu zakupu posiłków w stołówce Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu 

wynosiła 3,10 zł w tym: II śniadanie- 1,10; obiad – 2,00 zł. 

Głównym celem pracy przedszkola jest jak najlepsze przygotowanie małego dziecka do życia 

i dalszej nauki. Realizacja tego zadania jest możliwa dzięki właściwej pracy wychowawczej, 

dydaktycznej i opiekuńczej. 

We wszystkich grupach nauczyciele pracowali z zespołem dzieci zdolnych oraz dzieci posiadających 

jakiekolwiek braki z zakresu umiejętności i wiedzy. Praca z tymi dziećmi odbywała się według 

zaplanowanych działań wynikających z przeprowadzonych obserwacji. 

Zgodnie z nową podstawą programowa nauczyciele działali w 15 obszarach edukacyjnych, 

interpretując treści programowe według potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci oraz realizowali 

zadania ukierunkowujących działania rocznego planu pracy. 

Od września tego roku wszystkie dzieci uczestniczą w bezpłatnych zajęciach z rytmiki i języka 

angielskiego, prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola 

raz w tygodniu po pól godziny w każdej grupie wiekowej. 

Przedszkole jest placówką bardzo przyjazną wychowankom, dlatego też wieloletnia współpraca 

z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna w Goniądzu dała możliwość konsultacji z logopedą, 

pedagogiem i psychologiem w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych 

wynikających podczas pracy z dziećmi czy też korzystania z materiałów metodycznych opracowanych 

przez specjalistów poradni w celu samodoskonalenia i podniesienia poziomu umiejętności dzieci. 

Dbając o kontakt ze sztuka raz na dwa miesiące dzieci miały możliwość oglądania spektakli 

teatralnych przygotowanych przez profesjonalnych aktorów oraz raz w miesiącu grupa pięciolatków 

uczestniczyła w audycjach muzycznych przygotowanych przez mużyków Opery i Filharmonii 

Białostockiej 

Kontynuowana współpraca z Księgarnią i Hurtownią Taniej Książki w Starym Mieście po raz kolejny 

zaowocowała organizacją kiermaszu książkowego służącego propagowaniu idei czytelnictwa wśród 

dzieci. 

W minionym półroczu nasze przedszkole kontynuowało realizację ogólnopolskich programów 

edukacyjnych, a mianowicie: 

* „Kubusiowi Przyjaciele Przyrody”. Celem programu jest ukazanie dzieciom piękna przyrody oraz 

nauczenie ich jak ją szanować i chronić. 
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*„Akademia Aquafresh”, której celem jest budowanie i utrwalenie wśród dzieci nawyków dbania 

o higienę jamy ustnej, co przyczyni się do zmniejszenia problemu jakim jest próchnica wśród dzieci. 

*„Kubusiowie piosenki”, do realizacji którego przystąpiły dwie grupy przedszkolne (trzylatki 

i pięciolatki), celem programu było przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka przy 

zaangażowaniu postaci Kubusia Puchatka i przyjaciół w tematyce „Kubusiowy Dzień Babci” 

Wieloletnia współpraca z Biebrzańskim Parkiem Narodowym zaowocowała po raz kolejny wycieczką 

dwóch grup do lasu w celu bliższego poznania środowiska przyrodniczego. 

Kontynuowana współpraca z Młodzieżowym Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu 

po raz kolejny zaowocowała organizacją wspólnych warsztatów plastycznych. 

W ramach realizacji zagadnień planu pracy przedszkole gościło policjantów z Powiatową Komendę 

Policji w Mońkach. Celem spotkania było przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach 

oraz niebezpieczeństw wynikających z kontaktów z osobami obcymi. 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom czytelniczym grupa trzylatków włączyła do akcji  

„Cala Polska czyta dzieciom” swoje babcie, które czytając bajki i baśnie dzieciom miały okazje 

obcowania z grupą, prowadzenia z nią dialogu. 

Podstawą sukcesu przedszkola jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. jej nadrzędnym 

celem jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie kierunków oddziaływań przedszkola i domu. 

Rodzice naszych wychowanków chętnie i czynnie uczestniczyli w ważniejszych wydarzeniach z życia 

przedszkola. Mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach otwartych, które są dobra okazja  

do obserwacji dzieci, ich postępów w nauce, a także stopnia zaangażowania się w proces wychowawczy 

i opiekuńczy. 

W minionym półroczu dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym zorganizowanym przez 

MCEiRS w Goniądzu pod hasłem „Współczesne i tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe”. Wśród 

wychowanków mamy trzech laureatów tego konkursu. 

Przy zaangażowaniu dyrekcji, pracowników szkoły, Urzędu Miejskiego w Goniądzu Zespół Szkolno 

– Przedszkolny stawia za cel poprawę warunków procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego 

uczniów placówki. W tym celu pozyskiwane są środki finansowe, a także materialne w tym pomoce 

dydaktyczne. 

Stan konta rachunku dochodów własnych zwiększył się o wpływy z: 

- działalność schroniska - 17.731,33 zł, 

- wynajem, udostępnienie pomieszczeń szkolnych – ok. 11.800 zł, 

- działalność sklepiku „Revmud” – 400 zł/m-c, 

- prowizja od PZU – 4.608,00 zł. 

Ponadto w ramach Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła” wpływy z odpisu 1% - które zostały 

zebrane dotychczas, które możemy wykorzystać to kwota 6 801 zł - na koncie szkoły. 

Z rezerw subwencji oświatowej na zakup pomocy dla uczniów klas I szkoła otrzymała – 10 259 zł, 

za które zakupiono min.: tablicę interaktywną, laptop, zestawy edukacyjne, znaki drogowe. 

Z rezerw subwencji oświatowej na zakup pomocy do świetlicy szkolnej SP szkoła otrzymała 

 – 9 313,63 zł, za które zakupiono: telewizor 48”, radioodtwarzacz, głośniki, artykuły papiernicze, 

układanki, zestawy klocków, gra „Piłkarzyki”, instrumenty muzyczne, itp. 

W ZS-P Przedszkolu Samorządowym poczyniono wydatki na wymianę oświetlenia w sali 

czterolatków, zakup zabawek i pomocy dydaktycznych. W kuchni szkolnej (ul. Różana) zostały 

wymienione okna (5 sztuk). 

ZS-P w Goniądzu pozyskuje także środki z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych pisząc projekty – min. dotyczący problematyki społecznej, prozdrowotnej, 

obywatelskiej. 

W dalszym ciągu sukcesywnie prowadzone są pracę nad stworzeniem sieci internetowej w szkole  

– poprzez wykonanie podłączeń kablowych do poszczególnych pomieszczeń dydaktycznych. 
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Na bieżąco prowadzimy prace remontowe w pomieszczeniach szkoły, również poszerzamy bazę 

dydaktyczną (zakup pomocy dydaktycznych). 

Mimo systematycznych remontów klas, podwyższania bazy dydaktycznej szkoły, dbania o jej 

estetykę i funkcjonalność w dalszym ciągu potrzeby placówki są duże – koniecznością jest wymiana 

okien w klasach, na korytarzach, poprawa oświetlenia, wymiana wykładzin, wymiana tablicy 

rozdzielczej i instalacji elektrycznej, remont klas i korytarzy szkolnych. Na zewnątrz szkoły potrzebą 

jest remont chodnika w obrębie szkoły od ul. Słowackiego, a także wymiana (naprawa) ogrodzenia 

szkoły. 

Ważnym elementem jest także dydaktyka – uzupełnianie pomocy dydaktycznych, księgozbioru, 

programów komputerowych. 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem budżetowym Zespołu Szkolno Przedszkolnego 

w Goniądzu w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na bieżące funkcjonowanie placówki 

w łącznej wysokości 3 956 692,52 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 

w wysokości 3 029 114,05 zł. 

Wydatki w wysokości 574 119,55 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół 

w zakresie zakupienia opału, energii elektrycznej, wody, usług telekomunikacyjnych oraz 

niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 

189 025,92 zł na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano 

środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 164 433 zł. 

Szkoła Podstawowa w Downarach 

Do SP w Downarach uczęszczało 38 dzieci, które uczyły się w 6 oddziałach szkolnych i oddziale 

przedszkolnym. Szkoła pracuje w systemie klas łączonych. Zatrudnionych jest 6 nauczycieli w tym 

 - 3 pełne etaty, 2 nauczycieli w niepełnym wymiarze, 1 nauczycielka dopełnia etat w SP 

w Klewiance. 

Wszyscy nauczyciele posiadają kwalifikacje do nauczanych przez siebie przedmiotów. Stopnie 

awansu zawodowego nauczycieli: 4 nauczycieli dyplomowanych, 2 nauczycieli mianowanych. 

Realizowane były założenia polityki oświatowej państwa: 

a) wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku 

z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego, 

b) profilaktyka agresji i przemocy w szkołach, 

c) edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. 

Ewaluacja zewnętrzna W18) okresie od 7 do 13 IV SP w Downarach była poddana ewaluacji 

zewnętrznej. 

Przez wizytatorów KO w Białymstoku badane były 2 obszary: Procesy edukacyjne  

są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu- otrzymaliśmy ocenę B - poziom wysoki. 

Respektowane sa normy społeczne – ocena B - poziom wysoki. 

Ewaluacja wewnętrzna: Ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2014/15 poddane jest 

wymaganie: 

Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej jest: Ocena stopnia wykorzystania zasobów szkoły 

i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 

Cel ewaluacji: Określenie w jakim stopniu szkoła uwzględnia możliwości i potrzeby środowiska 

oraz w jakim stopniu współpraca z instytucjami i organizacjami wpływa na rozwój uczniów. 

Pytania kluczowe: Jakie są możliwości i potrzeby środowiska?, Jakie instytucje i organizacje 

wyrażają chęć współpracy ze szkołą?, W jaki sposób szkoła uwzględnia możliwości i potrzeby 

środowiska?, Jakie działania związane ze współpracą z instytucjami i organizacjami mają wpływ  

na rozwój edukacji? Jakie korzyści wynikają ze współpracy szkoły z instytucjami i organizacjami 

lokalnymi?, Jakie przedsięwzięcia na rzecz środowiska lokalnego są organizowane, w szkole  

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 62 – Poz. 2691



i w jakich przedsięwzięciach organizowanych w środowisku lokalnym uczestniczy szkoła? Termin 

ewaluacji wewnętrznej - XII 2014 - VI 2015 r. 

W ramach nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły: Realizowane były wnioski z nadzoru 

pedagogicznego wyłonione na koniec roku szkolnego: - kontynuowanie działań wychowawczych 

w celu wyeliminowania niewłaściwych zachowań tj. przezwiska, obrażanie, Ustalenie narody dla 

uczniów wyróżniających się nienagannym zachowaniem „Wzór do naśladowania”, która będzie 

wręczana na koniec roku szkolnego. opracowanie wspólnie z uczniami procedury wyciągania 

konsekwencji za nieprzestrzeganie ,naruszanie norm społecznych i zasad bezpieczeństwa w szkole, 

współpraca ze środowiskiem, indywidualizacja pracy z uczniem słabym, indywidualizacja pracy 

z uczniem zdolnym, 

Kontrola prowadzona była w zakresie: -zgodności realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

z ramowymi planami nauczania w klasach I-V., / uzupełnienie karty monitoringu za I sem./,  

- lustracja dzienników, lekcyjnych, -pełnienie dyżurów, kontrola akt osobowych, kontrola 

dokumentacji nauczania, kontrola systematyczności oceniania, kontrola stanu technicznego obiektu,  

- kontrola realizacji godzin wynikających z art. 42 KN. 

Obserwacje zajęć: obserwacja organizacji uroczystości szkolnych i apeli okolicznościowych, 

obserwacja pracy opiekuna samorządu uczniowskiego, obserwacja prowadzenia dyżurów – wszyscy 

nauczyciele. Badanie wyników nauczania. 

Analiza wyników sprawdzianu po klasie VI: Sprawdzian pisało 3 uczniów w tym 1 uczeń 

z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu lekkim. Najwyższy wynik 34 pkt, najniższy 21 pkt, uczeń 

z orzeczeniem zdobył 28 pkt. 

Średni wynik: Średni wynik szkoły - 27,6, Średni wynik gminy - 27,5, Średni wynik powiatu 

monieckiego - 25,1. 

Średni wynik woj. podlaskiego - 25,8, Średni wynik w kraju - 25,8. 

Biorąc pod uwagę średni wynik uczniów SP w Downarach jest nieco wyższy jak średni wynik 

w gminie ,przewyższa też wyniki powiatu, województwa i kraju i to zdecydowanie. 

W skali staninowej jest na 7 pozycji, co daje to wynik wysoki. 

Na podstawie wyników uzyskanych przez uczniów można stwierdzić, że na sprawdzianie w 2014 roku 

uczniowie dobrze poradzili sobie z: odczytaniem różnych tekstów kultury, określeniem funkcji elementów 

charakterystycznych dla danego tekstu, napisaniem własnej wypowiedzi na temat i zgodnie z celem, 

posługiwaniem się źródłem informacji (w ubiegłym roku było słabą stroną), wykonaniem obliczeń 

dotyczących objętości, czasu i pieniędzy. 

Uczniowie słabiej poradzili sobie z: przestrzeganiem norm gramatycznych, ortograficznych 

i interpunkcyjnych (w ubiegłym roku było mocną stroną). 

Wspomaganie - udostępniono propozycje form doskonalenia zawodowego organizowane przez CEN 

w Suwałkach i Białymstoku, udostępniono do wykorzystania publikację „Dyrektor szkoły” i „Sygnały”,  

-zapoznano z możliwością korzystania z publikacji dla nauczycieli i wychowawców zawartych 

w „Niezbędniku Dyrektora Szkoły”, udział w szkoleniu OKE w Łomży dot. Nowej formuły sprawdzianu 

w roku 2015, rada szkoleniowa nt. Ochrona danych osobowych. 

Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/15 

Wnioski z obserwacji: obserwowane imprezy i uroczystości szkolne były przeprowadzone profesjonalnie 

z dużym zaangażowaniem nauczycieli i rodziców, rodzice i uczniowie mają poczucie wpływu na zasady 

postepowania i współżycia występujące w szkole, nauczyciele wspólnie z uczniami dbają o estetykę klas 

oraz całego otoczenia, na pochwałę zasługują wychowawcy wszystkich klas, opiekunowie gazetek  

na korytarzu i półpiętrze. 

Wnioski z kontroli: prowadzenie dokumentacji: dzienników lekcyjnych, arkuszy ucznia oraz planów 

pracy, /planowanie pracy jest zgodne z podstawą programową, a dokumentacja szkolna jest prowadzona 

zgodnie z przepisami prawa oświatowego/, Obserwacja dyżurów wykazała, że nauczyciele przed lekcjami 

i w czasie przerw pełnią prawidłowo dyżury na korytarzu szkolnym, Nauczyciele przestrzegają zgodności 

realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania, nie wystąpiły zniszczenia 
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mienia szkolnego, nie występuje w szkole zjawisko celowego, nieusprawiedliwionego opuszczania zajęć 

szkolnych przez uczniów/ w dalszym ciągu należy jednak monitorować absencję uczniów i stosować 

działania profilaktyczne/, dobrym sposobem motywowania uczniów do systematycznego uczęszczania  

na zajęcia są kartki „niepytki” w klasach IV-VI, uczniowie są oceniani systematycznie i zgodnie z WSO 

i PSO 

Osiągnięcia dydaktyczne: Osiągnięcia dydaktyczne w kl. I – III określają oceny opisowe, z których 

wynika, że są to klasy uzyskujące dobre wyniki w nauce ale słabsze w zachowaniu. Uczniowie uzdolnieni 

uczestniczyli w zajęciach nauki gry na instrumentach / pianino i skrzypce/, Dla uczniów mających kłopoty 

z przyswajaniem wiedzy zostały zorganizowane zespoły dydaktyczno – wyrównawcze. 

W kl. IV – VI średnia ocen przedstawia się następująco: I półrocze: IV – 4,11, V - 3,92, VI - 4,35 

Zachowanie: - klasa IV - 2 wz, 4 -bdb 1 -db. 1 – pop, - klasa V - 2 -wz. 3 - bdb, 2 -db, 0- pop, - klasa VI  

- 3 - wz, 2 - bdb, 0-db, 0 – pop. 

Zorganizowane zostały spotkania z Powiatową Komendą Policji oraz pracownicą PPP w Goniądzu w celu 

profilaktyki niewłaściwych zachowań. 

Praca z uczniem zdolnym i słabym: Praca z uczniem zdolnym odbywała się na zajęciach pozalekcyjnych 

w ramach kółka informatycznego, polonistycznego, języka angielskiego, zajęć muzycznych, doraźnej pracy 

indywidualnej oraz zajęć rozwijających zainteresowania matematyczno - przyrodnicze w ramach projektu 

unijnego. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania, przygotowywali się do udziału w konkursach, 

przygotowywali programy artystyczne na uroczystości szkolne i środowiskowe. 

Powiatowy konkurs piosenki angielskiej w Mońkach I miejsce klasa III- kategoria klas I-III, I miejsce 

klasa IV – kategoria klas IV-VI. szkolny konkurs na szopkę bożonarodzeniową, szkolny konkurs  

„Mój papież”. Wojewódzki konkurs „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” w Czarnej Białostockiej  

Na 210 uczestników- 2 wyróżnienia i 2 III -cie nagrody. Regionalny konkurs piosenki walentynkowej 

w Goniądzu wyróżnienie zespołu z klasy IV. 

Uczniowie przygotowywali też piękne inscenizacje na uroczystościach takich jak: ślubowanie 

pierwszoklasistów, Jasełka szkolne, Dzień Babci I Dziadka, -Dzień Matki, apele okolicznościowe. Praca 

z uczniem mającym problemy w nauce odbywała się na zajęciach zespołów wyrównawczych, zajęciach 

w ramach unijnego projektu dla uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz logopedycznych dla 

dzieci z wadami wymowy. Dodatkowe zajęcia dla uczniów z trudnościami prowadzili nauczyciele 

przedmiotowcy w ramach godzin karcianych. 

Od listopada 2013 r. do czerwca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Downarach realizowany był projekt 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Goniądz 

z indywidualizacją osiąga rozwój”. Uczestnikami projektu, zgodnie z założeniami byli uczniowie 

i uczennice klas I - III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić 

istotną barierę w dalszym rozwoju oraz dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Prowadzone były trzy 

rodzaje zajęć: 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji. Zajęcia dla uczniów z trudnościami logopedycznymi prowadzone przez logopedę. 

Zajęcia rozwijające dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami matematyczno – przyrodniczymi. 

W ramach projektu zostały zakupione pomoce dydaktyczne ze środków unijnych, które pomogą pokonać 

trudności w nauce oraz przyczynią się do poszerzenia wiedzy z zakresu matematyczno - przyrodniczego. 

Uroczystości, wydarzenia, spotkania i imprezy szkolne: Spotkanie z harcerzami z Moniek podczas ferii 

zimowych,- I 2014, Choinka Szkolna i Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki - II 2014, 

Powitanie Wiosny - III 2014, Święto Jabłka X 2014, Cykliczne spotkania z policją z KPP w Mońkach, 

Tydzień Kultury Uczniowskiej – 20-25 V 2014, Dzień Matki i Ojca V 2014 r., warsztaty plastyczne, 

wycieczka do Białegostoku - zabytki Białegostoku, warsztaty dla dzieci, wycieczka w góry 8 VI 2014 r., 

Piknik Rodzinny OREW” Rodzina to jest najwspanialszy pomysł Pana Boga „- VII 2014, Uroczyste 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego IX 2014, Święto Jabłka X 2014, Akademia z okazji Dnia Papieskiego, 

Dzień Edukacji Narodowej- X 2014, Halloween X 2014, Objazdowe Planetarium, Ślubowanie i otrzęsiny 

klasy I, Pieszy Rajd Szlakami Niepodległości uczestników koła turystycznego „Boso przez świat- Junior” 

8 XI 2014, Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości 12 XI, Święto Misia 25 XI 2014, Andrzejki  

XI 2014, Wigilia szkolna, opłatek i jasełka. 
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Ponadto uczniowie brali udział w warsztatach: Udział uczniów w warsztatach zorganizowanych 

w ramach Dni Kultury i Nauki na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku  

nt. mody XVI-XVIII wiecznej oraz warsztatach tworzenia i zdobienia naczyń z gliny przygotowanych przez 

sekcję Antropologii Historycznej i Studenckie Koło Naukowo- Historyczne. 

Jesienne Inspiracje- wykonywanie wspólnie z nauczycielami i rodzicami pięknych jesiennych ozdób 

z materiału przyrodniczego. Święto Jabłka- warsztaty dla dzieci z udziałem rodziców- wykorzystanie jabłek 

w kuchni, rodzaje potraw, przetwarzanie, właściwości odżywcze naszych polskich owoców, gry i zabawy 

przy muzyce. warsztaty cyrkowe – wolontariat studencki w ramach projektu Polsko-Amerykańskiej 

Fundacji Wolności „Projektor”. Warsztaty przyrodnicze w siedzibie „Ptaki Polskie” w Goniądzu. Warsztaty 

z czerpania papieru- wolontariat studencki w ramach projektu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 

”Projektor. Warsztaty balonowe „Wiosenne spotkanie”- wolontariat studencki w ramach projektu Polsko 

-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Projektor”. 

Wyjazdy: wyjazd do kina na film „Smerfy II”, wyjazd do Białegostoku na występ Moskiewskiej Rewii na 

Lodzie – przedstawienie „Śpiąca Królewna”, wyjazd na przedstawienie teatralne „Czarodziejski ołówek” 

i „Wrota czasu” w wykonaniu aktorów Teatru Młodego Widza, oglądanie przedstawienia pt. ”Kopciuszek” 

w wykonaniu Koła Teatralnego „Azylek” z GOK w Goniądzu, wycieczka w góry: Częstochowa - Kraków  

–Ojcowski Park Narodowy- Zakopane, wyjazd do Białegostoku- zwiedzanie miasta. 

Organizacje: W szkole działa Samorząd Uczniowski. Organizacja swe zadania realizowały zgodnie 

z opracowanymi planami pracy, organizując m.in. uroczystości szkolne i działalność rozrywkową. 

Członkowie organizacji brali udział w akcjach pozaszkolnych takich jak organizowanie cyklu spotkań 

z harcerzami oraz udział w spotkaniach koła turystycznego pod nazwą ”Boso przez świat” .Aktywnie  

też włączyli się w organizację Tygodnia Kultury Uczniowskiej. 

Inna działalność: Szkoła współpracowała z organem prowadzącym, Radą Rodziców, Policją,  

ks. proboszczem tut. Parafii, Domem Kultury w Goniądzu, OREW w Downarach, Filią Szkoły Muzycznej 

w Goniądzu, Stowarzyszeniem „Ptaki Polskie ,oraz środowiskiem lokalnym. Wspólpraca z T-Matic Grupa 

Computer Plus w zakresie zorganizowania 2 staży w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia” 

i „Nowe kwalifikacje- lepsza przyszłość”/ Kapitał Ludzki/. 

Dla wszystkich uczniów w szkole zorganizowano ciepły dwudaniowy posiłek. Uczniowie uczestniczą 

w programie ARR „Szklanka Mleka” i „Owoce w szkole”. Szkoła promuje swoje osiągnięcia na stronie 

internetowej. 

Wnioski: Należy kontynuować dotychczasowe formy współpracy ze środowiskiem oraz poczynić starania 

aby pozyskać nowych potencjalnych sponsorów szkoły. Należy usprawnić prowadzenie strony internetowej.  

Wnioski do dalszej pracy:  indywidualizacja pracy z uczniem słabym,  indywidualizacja pracy z uczniem 

zdolnym, motywowanie uczniów do systematycznej nauki i osiągania dobrych wyników w nauce,  

motywowanie uczniów do systematycznego uczęszczania na zajęcia dodatkowe, zwiększanie atrakcyjności 

zajęć poprzez stosowanie środków multimedialnych, rozwijanie zainteresowań uczniów, zachęcanie 

uczniów do udziału w konkursach, współpraca ze środowiskiem, dbanie o dobry wizerunek szkoły,  

podnoszenie kwalifikacji własnych przez nauczycieli. 

Wzbogacanie bazy szkolnej, remonty: 

W roku 2014 dokonano ze środków budżetowych zakupu mebli szkolnych /ławki i krzesła/ na kwotę  

ok. 3200 zł w celu wymiany zniszczonych mebli. Poza tym realizowano tylko niezbędne wydatki konieczne 

do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Bazę szkoły wzbogacono w ramach projektu unijnego „Goniądz 

z indywidualizacją osiąga sukces” w pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny na kwotę 15 391 zł. 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem budżetowym za okres sprawozdawczy wydatkowano środki na 

bieżące funkcjonowanie placówki w łącznej wysokości 563 002,39 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 

od wynagrodzeń w wysokości 436 983,55 zł. 

Pozostałe wydatki w wysokości 81 928,19 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół 

w zakresie zakupienia opału, energii elektrycznej, wody, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz 

niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 26 117,65 zł 

na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano środki na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 17 973 zł. 
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Szkoła Podstawowa w Klewiance 

W Szkole Podstawowej w Klewiance zatrudnionych jest 7 nauczycieli. W tym 2 nauczycieli dopełnia etat 

innej szkoły (w wymiarze 8 i 4 godzin). Nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe, mają następujące 

stopnie awansu zawodowego: 3 nauczycieli jest mianowanych, 2 nauczycieli dyplomowanych, 1 nauczyciel 

kontraktowy, 1 nauczyciel stażysta. 

Nauczyciele uczestniczyli w kursach doskonalących, w trakcie których podnosili swoje kwalifikacje. 

Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach: Rola przedszkola w przygotowaniu dzieci do startu szkolnego 

oraz działania poradni psychologiczno-pedagogicznej związane z obniżeniem wieku spełniania obowiązku 

szkolnego, Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku 

szkolnego, Podręczniki i materiały edukacyjne, Ćwiczyć każdy może. Nowe trendy w nauczaniu siatkówki: 

atak, blok, Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne, zabronione oraz przejawy demoralizacji. 

Ochrona bociana białego na obszarze Podlaskiego Szlaku bocianiego poprzez kampanię informacyjno 

-edukacyjną. 

Ponadto jeden nauczyciel w ramach kształcenia ustawicznego rozpoczął studia podyplomowe  

pn. „Plastyka. Historia sztuki”, kwota w wysokości 1900,00 zł została zapłacona zgodnie z umową  

nr 4/2014 o sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, 

kwota w wysokości 500, 00 zł została zapłacona ze środków budżetu szkoły. 

Organizacja pracy 

W szkole są 4 oddziały. Pracujemy w systemie klas łączonych: oddział przedszkolny (5- latki + 6- latki) 

+ I, II, IV+V, VI. Pracujemy w systemie jednozmianowym. Plan pracy uczniów jest dostosowany  

do możliwości uczniów i zgodny z wymogami higieny pracy umysłowej. Liczba uczniów – 32. 

Realizacja zadań merytorycznych 

Szkołę podstawową ukończyło 10 uczniów. Wyniki sprawdzianu po klasie VI przedstawiają się 

następująco: Uczniowie uzyskali punktację w zakresie od 11 do 35 punktów, Łatwość poszczególnych 

umiejętności w klasie wynosiła: Czytanie – 76%, Pisanie – 68%, Rozumowanie – 54%, Korzystanie 

z informacji – 63%, Wykorzystywanie wiedzy w praktyce – 69%. 

Średnia arytmetyczna wyników sprawdzianu szóstoklasisty w Szkole Podstawowej w Klewiance wynosi 

– 26,7. 

Wyniki uzyskane na sprawdzianie szóstoklasisty wynoszą 67%, co w skali staninowej klasyfikuje wynik 

szkoły w przedziale wyżej średnim. 

Naszym celem strategicznym było tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, aby umożliwić mu 

potencjalny sukces w dalszej edukacji, zbudować klimat zapewniający uczniom poczucie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego – eliminacja zjawisk patologicznych. Współpraca szkoły ze wszystkimi 

podmiotami społeczności lokalnej. Stwarzanie uczniom warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień 

poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności 

spędzania wolnego czasu, a także stworzenie możliwości korzystania przez uczniów ze specjalnych form 

pracy dydaktycznej oraz wspomaganie wychowawczej roli rodziny. Szkoła przystąpiła do projektu 

„Goniądz z indywidualizacją osiąga sukces”, który polegał na tym, iż zakupiono pomoce dydaktyczne  

na kwotę 14 970 zł, prowadzone były zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I-III. Zajęcia odbywały się 

średnio raz w tygodniu, w okresie od listopada dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, 

w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji (4 osoby po dwie grupy) oraz zajęcia rozwijające zainteresowania 

uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych – ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-

przyrodniczych (4 osoby jedna grupa) do miesiąca czerwca 2014 r. Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim 

programie „Lekcje z natury”- klasy I i III. 

Nauczyciele aby przekazać wiedzę dotyczącą prowadzenia zajęć aktywnymi metodami, z naciskiem 

położonym na ćwiczenia interaktywne, zaangażować emocjonalnie uczniów wzięli udział w projekcie 

ochrona bociana białego, natomiast uczniom przeprowadzono warsztaty edukacyjne dotyczące bociana 

białego. 

Szkoła spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego poprzez to iż: planowane procesy edukacyjne 

uwzględniają potrzeby i możliwości rozwojowe uczniów, co wpływa na ich większe angażowanie  
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się w naukę, w szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia edukacyjne dzieci, podejmuje adekwatne 

działania, czego efektem jest rozwój słabo opanowanych umiejętności i poprawa wyników uzyskanych  

na sprawdzianie po szóstej klasie szkoły podstawowej, podejmowane w szkole działania wychowawcze, 

profilaktyczne i organizacyjne, realizowane we współpracy z lokalnymi instytucjami, powodują,  

że uczniowie czują się bezpiecznie, Uczniowie i rodzice akceptują obowiązujące w szkole zasady 

zachowania. Ma to znaczenie dla środowiska lokalnego, gdyż uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo, 

tworzona jest właściwa atmosfera sprzyjająca uczeniu się, szkoła współpracuje z rodzicami uczniów 

i instytucjami środowiska lokalnego. 

Szkoła uczy odpowiedzialności za podejmowane decyzje, w jaki sposób opanować swoje emocje, 

umiejętność wyciszenia, w tym zakresie współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Goniądzu. 

Poprzez organizowanie i udział uczniów w programach, akcjach do których zgłasza się szkoła, uczniowie 

mają zapewniony kontakt z szerszą kulturą, uczą się odpowiedzialności za swoją klasę, za siebie, mogą 

rozwijać potrzebę uznania i samorealizacji. Poszerzają swoje wiadomości i umiejętności. 

Uczniowie chcą podejmować nowe wyzwania – opracowują Kodeks właściwego postępowania, podają 

swoje propozycje, co chcieliby zorganizować: np. konkurs „Dzień uprzejmości”. 

Nauczyciele wspólnie z rodzicami organizują różne akcje np. „Jem owoce bo są zdrowe”. Zorganizowano 

konkurs „Dzień uprzejmości”, wychowawcy wspólnie z nauczycielami opracowali Regulamin. 

Szkoła wspólnie z organizacjami i rodzicami tworzy miejsce rozwoju uczniów, motywuje  

ich do rozwijania swoich zainteresowań. Prezentowane są osiągnięcia uczniów poprzez zorganizowanie 

kącika prac, umieszczane są informacje o sukcesach ucznia na gazetce szkolnej. W szkole działa 5 kół 

zainteresowań: Zajęcia wyrównawcze z matematyki – liczba uczniów 14, Zajęcia wyrównawcze z języka 

polskiego – liczba uczniów 5. 

Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu 6-klasisty z języka angielskiego – liczba uczniów 5, Koło 

sportowe – liczba uczniów 8, Zajęcia przedmiotowe z religii – liczba uczniów 5. 

Zostały zrealizowane godziny w ramach prowadzenia zajęć opieki świetlicowej lub zajęć w ramach 

godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karty Nauczyciela. 

Nauczyciele dokonali badania osiągnięć uczniów, przeprowadzono diagnozy. 

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Mońkach na temat: 

„Bezpieczna droga do i ze szkoły”, „Obcy niebezpieczny”, „Pozycja na żółwia”. 

Właściwie układała się współpraca z instytucjami opiekuńczymi tj. Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Goniądzu, Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Goniądzu. Zostało zorganizowane dla uczniów 

spotkanie z pedagogiem i psychologiem na temat: „Planowanie nauki, skutecznych sposobów radzenia sobie 

z trudnościami w nauce”, „Jak radzić sobie w sytuacji przemocy. Jak być asertywnym.” 

Zapewniono uczniom pomoc przedmedyczną w nagłych wypadkach, poprzez zakupienie niezbędnych 

środków i materiałów medycznych, uczniowie znają numery telefonów alarmowych i wiedzą w jakich 

przypadkach należy ich używać. 

Wychowawcy klas podczas zajęć z uczniami poruszali treści związane z zasadami bezpiecznego 

korzystania z Internetu, zasadami udziału w portalach społecznościowych, zasadami korzystania z poczty 

internetowej, sposobami radzenia z przypadkami cyber przemocy w sieci. Nauczyciele podali informację, 

gdzie mogą uzyskać pomoc ofiary cyber przemocy. 

Szkoła wzięła udział w projekcie „Jeżowóz – program mobilnej edukacji ekologicznej – rozszerzenie 

projektu na Polskę”, odbyły się warsztaty na temat „Badanie czystości wód” przeprowadzone przez 

pracowników Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group. 

W szkole został przeprowadzony egzamin na kartę rowerową wspólnie z pracownikami Komendy 

Powiatowej Policji w Mońkach. 

Odbyła się również akcja „Bezpieczne wakacje” przeprowadzona przez pracowników Powiatowej Straży 

Pożarnej w Mońkach. 

Zapewniono uczniom kontakt z szerszą kulturą poprzez zorganizowanie wyjazdu na przedstawienie 

„Śpiąca Królewna” w wykonaniu Moskiewskiej Rewii na lodzie. 
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Zorganizowano uczniom wycieczkę do wioski indiańskiej w Cieliczance. Uczniowie byli również  

na wycieczce w górach. Wyjeżdżali do kina w Goniądzu na film „Smerfy 3” cz. 2. i na spektakl teatralny 

w wykonaniu aktorów z Teatru Młodego Widza pt. „Czarodziejski ołówek”- klasy I-III i „Wrota czasu” 

- klasy IV-VI. Oglądali teatrzyk „Bajka o rybaku i złotej rybce. Odbyło się spotkanie z ciekawymi ludźmi- 

poetą. 

Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w sprawie uaktualniania opinii o uczniach, 

rodzice korzystają z terapii logopedycznej. 

Przez cały rok szkolny odbywała się Promocja zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania oraz higieny. 

Prowadzone były pogadanki przez nauczycieli i pielęgniarkę szkolną w czasie rutynowych badań w szkole. 

Zwracano szczególną uwagę na zapobieganie infekcjom grypowym oraz ochronie ciała przed ukąszeniami 

kleszczy. 

Osiągnięcia uczniów 

Ranga Ilość uczniów Nazwa konkursu Osiągnięcia 

Powiatowy 4 

XIV powiatowy konkurs na „Choinkę 

Bożonarodzeniową” organizowany przez 

Moniecki Ośrodek Kultury 

wyróżnienie 

Powiatowy 1 
„Miss Alei” konkurs fotograficzny organizowany 

przez Biebrzański Park Narodowy 
laureat 

Wojewódzki 4 
Igrzyska województwa podlaskiego w tenisie 

stołowym 
V miejsce 

Powiatowy 5 
Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa 

Stołowego 
I, II, III, V miejsce 

Wojewódzki 5 
Powiatowy Indywidualny Turniej Tenisa 

Stołowego 

VI miejsce 

  

Gminny 6 
Zawody drużynowe Gminne w tenisie stołowym 

w kategorii dziewcząt kl. IV-VI 

I miejsce, 

II miejsce, 

  

Gminny 4 
Zawody drużynowe Gminne w tenisie stołowym 

w kategorii chłopców kl. IV-VI 

udział 

  

Powiatowy 4 
Zawody drużynowe Powiatowe w tenisie 

stołowym w kategorii dziewcząt kl. IV-VI 
II miejsce 

Gminne 5 
Zawody indywidualne w tenisie stołowym 

w kategorii dziewcząt kl. IV-VI 
I, II, III, IV, V miejsce 

Gminne 5 
Zawody indywidualne w tenisie stołowym 

w kategorii chłopców kl. IV-VI 
VI miejsce 

Organizujemy też Konkursy pięknego czytania i czytania ze zrozumieniem, konkurs plastyczny 

Hallowen, konkurs z języka angielskiego, konkurs o Janie Pawle II a nagrody zakupujemy z funduszy Rady 

Rodziców przy naszej Szkole. 

Prowadzono także Program edukacyjno-wychowawczy „Czytająca Szkoła”. Raz w miesiącu czytana była 

jedna bajka, wiersz, opowiadanie przez nauczyciela, rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego 

i nauczyciela bibliotekarza. 

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia odbył się konkurs plastyczny o tematyce antynikotynowej, który 

przygotowali uczniowie klas IV-V. 

Szkoła współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goniądzu w sprawie organizowania rad 

samokształceniowych. 

W ramach programu „Szklanka Mleka” szkoła współpracuje ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekovita” 

w Wysokim Mazowiecku, uczniowie otrzymują bezpłatnie kartonik mleka białego. Uczniowie z rodzin 

najuboższych zostali objęci bezpłatnym dożywianiem (bułeczka, jogurt i kartonik mleka) – 22 uczniów. 

W ramach zmian w ustawie o pomocy społecznej dyrektor szkoły wystąpiła z wnioskiem do Opieki 

Społecznej w Goniądzu o dofinansowanie dla 6 uczniów, które również zostały objęte bezpłatnym 

dożywianiem. 

Uczniowie otrzymali dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych (11 uczniów). 

W czasie ferii zimowych pod hasłem „Ferie na sportowo bezpiecznie i zdrowo” były organizowane 

o różnorodnym charakterze zajęcia rekreacyjno-sportowe, które miały na celu zapewnienie bezpiecznego 

wypoczynku w czasie wolnym, jak i rozwoju intelektualnego.  
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Szkoła promowana jest na zewnątrz, w środowisku lokalnym, odbyło się wiele spotkań kulturalno-

rozrywkowych np. Dzień Matki, spotkanie opłatkowe, imprezy sportowe, wieczorki andrzejkowe, imprezy 

rozrywkowe, programy edukacyjno-wychowawcze, w których chętnie biorą udział rodzice uczniów. 

W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Przy pomocy dyrektora 

szkoły i nauczycieli organizuje on spotkania kulturalne i sportowe. Przedstawiciele samorządu uczestniczą 

w posiedzeniach kwalifikacyjnych rady pedagogicznej. 

Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców – to ona pomaga szkole w zakupie nagród  

na koniec roku szkolnego, organizowaniu imprez szkolnych i międzyszkolnych – Dzień Dziecka, Choinka 

noworoczna i wielu innych wynikających z harmonogramu pracy szkoły. 

Zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem budżetowym za okres sprawozdawczy wydatkowano środki  

na bieżące funkcjonowanie placówki w łącznej wysokości 441 098,58 zł, w tym na wynagrodzenia 

i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 355 674,72 zł. 

Pozostałe wydatki w wysokości 55 914,22 zł dotyczyły w szczególności bieżącego funkcjonowania szkół 

w zakresie zakupienia opału, energii elektrycznej, wody, zakupu usług telekomunikacyjnych oraz 

niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 14 562,64 zł 

na wypłacenie dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz odpisano środki na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 14 947 zł. 

Zgodnie z uchwałą nr LIII/281/10 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 21 października 2010 roku 

w sprawie określenia jednostek budżetowych Gminy Goniądz gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego oraz dokonywania zmian w planie i ich zatwierdzania przedstawia się poniżej dochody 

i wydatki w 2014 roku. 

Nazwa placówki 
Stan środków na 

01.01.2014 r. 
Dochody Wydatki 

Stan środków 

na 31.12.2014 r. 
Szkoła Podstawowa 

w Goniądzu 
0 30 290,47 30 290,47 0 

Szkoła Podstawowa 

w Downarach 
0 1 933,04 1 933,04 0 

Szkoła Podstawowa 

w Klewiance 
0 745,70 745,70 0 

Gimnazjum 

w Goniądzu 
  

0 1 500 1 500 0 

Przedszkole 

Samorządowe 

w Goniądzu 
0 700 700 0 

Razem 0 35 169,21 35 169,21 0 

Dochody wydzielonego rachunku bankowego jednostek budżetowych wyniosły za okres sprawozdawczy 

35 169,21 zł pochodzące z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wpływów 

z wynajmu pomieszczeń szkolnych, z wydanych duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji szkolnych. 

W 2014 wydatkowano środki w wysokości 32 781,41 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów 

i wyposażenia w placówkach oświatowych, natomiast środki w wysokości 2 387,80 zł odprowadzono  

do budżetu gminy jako środki niewykorzystane do końca 2014 roku. 

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 284 772,25 zł 

Na terenie Gminy Goniądz funkcjonują 4 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. 

Wydatki w wysokości 256 180,93 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 

zatrudnionych w ramach umowy o pracę natomiast wydatki w wysokości 17 071,32 zł dotyczyły 

wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

w wysokości 11 520 zł. 

Rozdział 80104 – Przedszkola – 383 239,83 zł 
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Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń w związku zatrudnieniem 

nauczycieli i obsługi wyniosły 320 742,60 zł w okresie sprawozdawczym. Pozostałe wydatki rzeczowe 

w wysokości 25 380,66 zł to wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem jednostki, wypłacono 

dodatki wiejskie i mieszkaniowe w wysokości 21 076,57 zł oraz dokonano odpisu na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w wysokości 16 040 zł. 

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1 146 251,78 zł 

Wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi w Gimnazjum wyniosły  

1 016 676,97 zł. Pozostałe wydatki rzeczowe to wydatki związane z wypłaceniem dodatków 

mieszkaniowych i wiejskich nauczycielom w wysokości 66 735,35 zł, odpisem na zakładowy fundusz 

świadczeń socjalnych w wysokości 46 625 zł. Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 

placówki wyniosły 16 214,46 zł. 

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 213 807,88 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 138 311,87 zł przez jednostkę budżetową realizującą zadanie 

statutowe w zakresie dowożenia uczniów do szkół i gimnazjum z terenu wiejskiego. W związku 

z powyższym wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup paliwa do autobusów szkolnych oraz 

materiałów do bieżących remontów pojazdów, ubezpieczeń pojazdów jak również opłacenia podatku  

od środków transportowych. 

Wydatki w wysokości 75 496,01 zł dotyczyły usługi w zakresie dowożenia i odwożenia uczniów do szkół 

z terenu gminy Goniądz zgodnie z zawartą umową na czas odbywania zajęć szkolnych w roku szkolnym. 

Usługi związane z dowożeniem świadczone są przez Firmę – Usługi Transportowo-Handlowe. 

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli –6 766,11 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 6 766,11 zł na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie 

z przedłożonymi wnioskami. 

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 29 343,05 zł 

Dokonano odpisu w wysokości 29 343,05 zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli 

emerytów. 

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne- 191 453,34 zł 

W ramach działalności stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano środki w wysokości 

80 139,08 zł związane z zatrudnieniem personelu kuchennego, środki na zakup produktów żywnościowych 

w wysokości 103 006,34 zł oraz w wysokości 8 307,92 zł na bieżące funkcjonowanie stołówek. 

XIII – Dział 851 – Ochrona zdrowia – 76 846,91 zł 

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 76 846,91 zł 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Goniądzu podejmowała działania zgodne 

z treścią Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uchwalonego  

na rok 2014 m.in.: 

1. GKRPA dofinansowała Klub AA w Goniądzu na realizację działań związanych z przeciwdziałaniem 

alkoholizmowi, w którym uczestniczą osoby uzależnione od alkoholu z terenu naszej gminy. 

2. GKRPA wydała kilka postanowień dotyczących opiniowania wniosków o wydanie zezwolenia  

na sprzedaż napoi alkoholowych co do zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej. 

Wydano 7 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży oraz 3 zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wydano również 11 zezwoleń jednorazowych 

na sprzedaż alkoholu. 

3. Komisja rozpatrzyła wnioski dotyczące wszczęcia postępowania w kierunku leczenia odwykowego  

tj. skierowano na badania psychiatryczno – psychologiczne 12 uzależnionych od alkoholu. Następnie 

skierowano.6 wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu do Sądu Rejonowego w Łomży  

X Zamiejscowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Grajewie. 
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4. Zrealizowano w szkołach programy profilaktyczne, informujące o szkodliwości nadużywania alkoholu 

i narkotyków oraz sięgania po środki odurzające, nastawionych na promowanie zdrowego stylu życia /Zespół 

Szkolno - Przedszkolny w Goniądzu (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), Szkoła Podstawowa w Downarach/. 

5. W świetlicy środowiskowej odbywały się zajęcia z dziećmi ze szkoły podstawowej w Goniądzu, z rodzin 

patologicznych, poprzez które dzieci miały wypełniony czas wolny jak również odciągnięte były od wszelkiego 

rodzaju używek. 

W roku 2014 funkcjonował punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu. Do punktu 

konsultacyjnego kierowane były osoby z problemem alkoholowym oraz osoby współuzależnione. W ramach 

współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu wytypowano dzieci z rodzin patologicznych, 

które zostały wysłane na kolonie do Jastarni (łącznie 10 dzieci). 

Dnia 02.04.2014 r. zorganizowany został Turniej Domina, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury 

w Goniądzu, przy współudziale GKRPA Goniądzu. 

Turniej miał na celu promowanie poprawnych relacji z rówieśnikami. Wskazanie alternatywnych 

sposobów na spędzenie wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Rozwijanie umiejętności zdrowej sportowej 

rywalizacji i nauki logicznego myślenia. 

W dniu 12.06.2014 r. odbył się konkurs V Powiatowy Konkurs „Bądźmy bezpieczni”, który odbył się 

w Mońkach, przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Mońkach. GKRPA w Goniądzu, była 

współorganizatorem w/w przedsięwzięcia, podczas którego poruszano tematy bezpiecznego zachowania, 

nad wodą, w domu szkole, a także tematy dotyczące spędzania czasu wolnego z dala od używek i alkoholu. 

W dniu 26.06.2014 r. odbyło się spotkanie pt.: „Bezpieczne wakacje” z pracownikami Komendy 

Powiatowej Policji w Mońkach oraz pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Mońkach. W spotkaniu udział wzięły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – ok. 150 uczniów. 

Podczas spotkania poruszane były tematy bezpiecznego zachowania, nad wodą, w domu, szkole, a także 

tematy dotyczące spędzania czasu wolnego z dala od używek i alkoholu. 

GKRPA dofinansowała wyjazd na „XXVI Spotkania AA na Jasnej Górze”. W wyjeździe udział wzięły 

osoby z Goniądzkiego Klubu AA oraz osoby uzależnione i współuzależnione. 

GKRPA w Goniądzu zorganizowała, X Gminny Konkurs na wieniec dożynkowy, który został 

rozstrzygnięty podczas III Turnieju Wsi Gminy Goniądz. 

GKRPA w Goniądzu zorganizowała dnia 23 grudnia 2014 r. spotkanie opłatkowe organizowane 

w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu z osobami samotnymi, uzależnionymi i współuzależnionymi. 

Przedstawione wyżej poczynania związane z pracą GKRPA miały za zadanie przeciwdziałać problemom 

alkoholizmu i narkomanii na terenie naszej gminy zagrożonej w dużym stopniu jej opanowaniem. 

XIV – Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 101 387,09 zł 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom 

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując 

własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Podstawowe znaczenie w organizowaniu świadczenia pomocy 

społecznej na terenie Gminy Goniądz ma Ośrodek Pomocy Społecznej, wchodzący w skład lokalnej 

administracji samorządowej. W roku 2014 z pomocy Ośrodka skorzystało wielu mieszkańców Gminy 

Goniądz. Ośrodek jest najczęściej pierwszym i zasadniczym miejscem, do którego osoby znajdujące się 

w trudnej sytuacji życiowej zwracają się o pomoc. Osoby poszukujące pomocy zwracały się w różnych 

sprawach: począwszy od zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, wsparcia finansowego,  

jak również w poszukiwaniu rozwiązań różnych spraw rodzinnych. Zasadniczym celem pomocy społecznej 

jest doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin korzystających ze wsparcia naszej 

instytucji. 

Przyznając pomoc podopiecznym OPS kierował się ustawą o pomocy społecznej, która ściśle określa 

kryterium dochodowe jakie przypada na daną rodzinę. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ww ustawy prawo  

do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje (z zastrzeżeniem art. 40, 41, 53a, 91): 

- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542,00 zł, zwanej dalej „kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej”, 
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- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456,00 zł zwanej dalej „kryterium 

dochodowym na osobę w rodzinie”. 

- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej 

dalej „kryterium dochodowym rodziny” 

przy jednoczesnym wystąpieniu powodów wymienionych w art. 7 pkt 2 - 15 lub innych okoliczności 

uzasadniających udzielenie pomocy społecznej. 

Główne powody przyznania pomocy mieszkańcom Gminy Goniądz w roku 2014 

Powód przyznania pomocy Liczba rodzin Liczba osób w rodzinach 
Ubóstwo 223 677 
Bezdomność 1 1 
Potrzeba ochrony macierzyństwa 
w tym wielodzietność 

27 
26 

187 
184 

Bezrobocie 173 498 
Niepełnosprawność 59 197 
Długotrwała lub ciężka choroba 117 356 
Bezradność w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa 

domowego 
W tym: 
rodziny niepełne 
rodziny wielodzietne 

35 
13 
14 

176 
40 

112 

Przemoc w rodzinie 1 2 
Alkoholizm 20 43 
Narkomania 0 0 
Trudności w przystosowaniu po zwolnieniu 

z zakładu karnego 
1 2 

Sytuacja kryzysowa 0 0 

Realizacja zadań Ośrodka prowadzona jest w oparciu m.in. o: ustawę o pomocy społecznej; kodeks 

postępowania administracyjnego; ustawę o świadczeniach rodzinnych; ustawę o ustaleniu i wypłacie 

zasiłków dla opiekunów; ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; ustawę o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawę o systemie oświaty; ustawę 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; ustawę 

o ochronie zdrowia psychicznego; uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania 

finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. 

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej 43 501,11 zł. 

W myśl art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. gmina zobowiązana jest do 

uiszczania opłaty za pobyt osób w domu pomocy społecznej, nie będących w stanie ponosić pełnego kosztu 

pobytu z własnych dochodów i nie posiadają rodzin zobowiązanych do ponoszenia tejże opłaty. Wysokość 

opłaty ponoszonej przez gminę stanowi różnicę pomiędzy sumą opłat wnoszonych przez mieszkańca domu 

i jego rodzinę a średnim kosztem utrzymania w placówce. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 

43 501,11 zł za pobyt w domach pomocy społecznej 2 mieszkańców naszej gminy. 

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 34 926,74 zł. 

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez 

rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, 

zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), 

rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna 

placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. Piecza zastępcza zapewnia 

realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe - dążenie do przysposobienia dziecka, 

przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności 

życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie 

akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami w celu łagodzenia skutków doświadczania straty 

i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, a także zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, 

ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-
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rekreacyjnych. Ze środków własnych gminy pokryto częściowe koszty utrzymania 1 dziecka w pogotowiu 

opiekuńczym oraz 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej. 

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 11 700,00 zł. 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej. Do zadań asystenta rodziny należy m. in.: udzielanie pomocy rodzinom 

w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia 

gospodarstwa domowego, udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, 

udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, motywowanie  

do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez 

udział w zajęciach psycho edukacyjnych, podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych  

dla rodziców i dzieci. W 2014r. poniesiono koszty zatrudnienia asystenta rodziny w ramach umowy 

zlecenia. Zatrudniona osoba świadczyła usługi w ww zakresie dla dwóch rodzin. 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 565 384,03 zł. 

Dział świadczeń rodzinnych wypłaca pełen katalog świadczeń: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku 

rodzinnego z tytułu: urodzenia dziecka; opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego; 

samotnego wychowywania dziecka; wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej; kształcenia 

i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego; rozpoczęcie roku szkolnego; podjęcie przez dziecko nauki 

w szkole poza miejscem zamieszkania (w związku z zamieszkaniem miejscowości, w której znajduje  

się szkoła); podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków 

związanych z zapewnieniem dziecku możliwości dojazdu z miejscowości zamieszkana do miejscowości, 

w której znajduje się szkoła); 

świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny; świadczenie pielęgnacyjne; specjalny zasiłek 

opiekuńczy; zasiłek dla opiekuna; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka; świadczenia 

z Funduszu Alimentacyjnego. 

W ramach realizacji wydatków w w/w rozdziale wydatkowano środki następująco: 

świadczenia społeczne 1 522 582,35 zł, w tym: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (9 789 świadczeń) 

951 466,10 zł; zasiłki pielęgnacyjne (1 206 świadczeń) 184 518,00 zł; świadczenia pielęgnacyjne  

(214 świadczeń) 158 259,40 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy (11 świadczeń) 5 425,40 zł; zasiłek dla 

opiekuna (159 świadczeń) 82 229,40 zł; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (28 świadczeń) 

28 000,00 zł; Fundusz Alimentacyjny (235 świadczenia) 89 639,63 zł; odsetki od zasiłku dla opiekuna 

2 792,02 zł; składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej 20 252,40 zł (liczba świadczeń 115), 

obsługa wypłacanych świadczeń społecznych 42 801,68 zł w tym: wynagrodzenia osobowe 25 853,57 zł; 

dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 075,97 zł; składki na ubezpieczenie społeczne 4 809,41 zł; składki  

na Fundusz Pracy 684,32 zł; zakup materiałów i wyposażenia 1 035,71 zł; zakup usług pozostałych  

5 780,32 zł; podróże służbowe krajowe 118,33 zł; odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 

1 094,00 zł; szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 350,05 zł. 

W okresie I-XII 2014 roku z wypłaconych świadczeń alimentacyjnych poprzez ściągalność komorniczą 

oraz wpłat własnych dłużników alimentacyjnych odzyskano jako dochód dla gmin z tytułu wypłat Funduszu 

Alimentacyjnego 3 785,44 zł. Do budżetu państwa odprowadzono z tytułu wypłat Funduszu 

Alimentacyjnego 5 678,17 zł (plus odsetki 3 024,90 zł). 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 13 173,05 zł. 

Z tej formy pomocy korzystały osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia 

pielęgnacyjne. Zrealizowano 290 świadczeń na kwotę 13 173,05 zł, w tym: osoby pobierające świadczenia 

rodzinne (79 świadczeń) na kwotę 3 639,60 zł; osoby pobierające zasiłki stałe (211 świadczeń) na kwotę 

9 533,45 zł. 
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Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 

 – 559 881,84 zł. 

W rozdziale tym ujmuje się zasiłki, z wyłączeniem zasiłków stałych, i pomoc w naturze oraz wydatki  

na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które 

rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad 

długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. Świadczenie to przysługuje osobom i rodzinom bez 

dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium dochodowe w szczególności ze względu  

na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień  

do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Zasiłek okresowy ustala się: w przypadku 

osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie 

gospodarującej a dochodem tej osoby. W przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium 

dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być 

niższa niż 50% różnicy między: kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem  

tej osoby, w przypadku rodziny - 50% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem 

rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20,00 zł. 

W roku 2014 wypłacono zasiłki okresowe 220 osobom (1 480 świadczeń) na kwotę 543 490,04 zł, w tym 

przyznanych z powodu: długotrwałego bezrobocia - 159 osób (1 026 świadczeń) na kwotę 374 145,04 zł; 

długotrwałej choroby – 54 osób (272 świadczeń) na kwotę 101 743,00 zł; niepełnosprawności – 26 osób 

(153 świadczeń) na kwotę 60 117,00 zł; inne – 14 osób (29 świadczenia) na kwotę 7 485,00 zł. 

Zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe ze środków własnych gminy przyznano 33 osobom  

(57 świadczeń) na kwotę 16 391,80 zł. Przeznaczone one były na zakup leków, żywności, zakupu opału, 

odzieży i niezbędnych przedmiotów użytku domowego. Zorganizowano pochówki dwóm podopiecznym 

Ośrodka z uwagi na brak osób, które tymi czynnościami mogłyby się zająć. 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe –50 243,49 zł 

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71 poz. 734  

ze zm.) w I półroczu 2014 roku przyznano 297 dodatków mieszkaniowych mieszkańcom miasta i gminy 

Goniądz na łączną kwotę 49 117,40 zł. Osobom zamieszkującym na terenie miasta Goniądz przyznano 

219 dodatków mieszkaniowych na łączną sumę 34 446,39 zł, z czego: - osobom zajmującym lokale, których 

zarządcą jest Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, przyznano 6 dodatków mieszkaniowych na kwotę 

1 139,76 zł, osobom zajmującym lokale, których zarządcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Nadbiebrzańskie Wzgórza” w Goniądzu, przyznano 175 dodatków mieszkaniowych na kwotę 28 135,33 zł, 

właścicielom budynków jednorodzinnych przyznano 38 dodatków mieszkaniowych na kwotę 5 171,30 zł. 

Mieszkańcom z terenów wiejskich gminy Goniądz przyznano 35 dodatków mieszkaniowych na kwotę 

6 717,19 zł, w tym: 5 dodatków mieszkaniowych na kwotę 1 179,30 zł, przekazany do zarządcy ZNN WAM 

Sp. z o.o w Białymstoku, właścicielom budynków jednorodzinnych przyznano 28 dodatków 

mieszkaniowych na kwotę 4 971,29 zł. 2 dodatków mieszkaniowych na kwotę 566,60 zł przekazany  

do zarządcy WAM Oddział Regionalny w Olsztynie. Wydatkowano również środki w wysokości  

1 126,09 zł na wypłacenie dodatków energetycznych odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej. 

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 113 371,41 zł. 

Zasiłek stały przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku  

lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób  

do kryterium ustawowego. Świadczenie to przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub z powodu niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym  

lub znacznym, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, 

pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku (j.w.) lub 

niepełnosprawności (j.w), jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium 

dochodowego na osobę w rodzinie. 

Wysokość zasiłku: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnica między kryterium 

dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być 

wyższa niż 542,00 zł miesięcznie, w przypadku osoby w rodzinie - różnica między kryterium dochodowym 

na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w tej rodzinie. Wypłacono zasiłki stałe 24 osobom  

(250 świadczeń) na kwotę 113 371,41 zł, w tym: dla 18 osób samotnie gospodarujących (191 świadczeń)  

na kwotę 91 201,41 zł; dla 6 osób przy rodzinie (59 świadczeń) na kwotę 22 170,00 zł. 
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Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 292 768,23 zł. 

W roku 2014 środki na funkcjonowanie biura Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano następująco: 

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 251 869,77 zł, w tym: wydatki osobowe niezaliczane  

do wynagrodzeń 1 474,44 zł; wynagrodzenia osobowe pracowników 187 232,90 zł; wynagrodzenia 

bezosobowe 5 040,00 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 157,58 zł; składki na ubezpieczenia 

społeczne 35 209,25 zł; składki na Fundusz Pracy 2 829,60 zł; odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 5 926,00 zł; wydatki z tytułu obsługi wypłacanych świadczeń społecznych innych niż 

wymienione w pkt.1 oraz utrzymanie biura OPS 40 898,46 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 

16 761,81 zł; zakup energii 2 331,52 zł; zakup usług zdrowotnych 200,00 zł; zakup usług pozostałych 

13 253,33 zł; zakup usług do sieci Internet 1 701,98 zł; opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 

telefonii stacjonarnej 2 467,32 zł; podróże służbowe krajowe 875,35 zł; różne opłaty i składki 762,00 zł; 

szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 545,15 zł. 

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 6 osób (kierownik, główny księgowy, 

3 pracowników socjalnych oraz podinspektor ds. świadczeń alimentacyjnych) oraz od 01 grudnia 2014 r. 

inspektora w komórce świadczeń rodzinnych, których utrzymanie finansowane było z w/w rozdziału  

(z wyjątkiem kosztów dotyczących wynagrodzenia podinspektora ds. świadczeń alimentacyjnych).  

Na funkcjonowanie Ośrodka wydatkowano środki własne z budżetu gminy w wysokości 208 768,23 zł,  

co stanowi 71,31% wydatków ogółem w ramach tego rozdziału. Otrzymano z budżetu państwa dotację 

w wysokości 84 000,00 zł na koszty wynagrodzeń 2 pracowników socjalnych. 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 89 433,63 zł. 

W 2014 r. Ośrodek Pomocy Społecznej udzielał pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, którym 

ze względu na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie takiej pomocy. Podstawowe usługi 

opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dostosowane były do indywidualnych potrzeb objętych 

opieką osób. Są to m.in. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, czystości i porządku wokół chorego, 

robieniu zakupów, przygotowaniu posiłku, kontakt tych osób z otoczeniem. W ramach dotacji oraz środków 

własnych gminy zatrudnione były 4 osoby świadczące usługi dla osób starszych oraz osób z zaburzeniami 

psychicznymi: osoby zatrudnione ze środków zleconych świadczyły usługi dla 6 osób (liczba świadczeń 

3 779) na co wydatkowano 58 693,14 zł; osoby zatrudnione ze środków własnych Gminy świadczyły usługi 

dla 9 osób (liczba świadczeń 1 980) na co wydatkowano 30 740,49 zł. 

Wydatki w ramach tego rozdziału to koszty wynagrodzeń i pochodnych od tych wynagrodzeń osób 

świadczących usługi. Świadczenie tych usług pozwala na oszczędzanie środków Gminy, gdyż opłaty  

za pobyt pensjonariuszy umieszczanych w domach pomocy społecznej (co jest kwotą rzędu ok. 2 800,00 zł 

od osoby) są zadaniami własnymi gmin. Koszt całkowitego utrzymania pensjonariusza jest co prawda 

pomniejszany o 70% posiadanego dochodu osoby umieszczanej w DPS, ale zważywszy na skromne 

zaplecze finansowe tych osób ulga w ich utrzymaniu dla gminy jest niewielka. Wykonywane usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Decyzje przyznające świadczenie usług dyktują 

niektórym świadczeniobiorcom ponoszenie częściowej odpłatności, co zawarte jest w uchwale Rady Gminy, 

a odnośnie specjalistycznych usług psychiatrycznych - w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

22 września 2005 r. 

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych własnych i zleconych przekazywano na rachunek 

budżetowy Urzędu Miejskiego jako dochód własny Gminy i dochody Budżetu Państwa. Wpłacono środki  

za usługi opiekuńcze własne w wysokości 2 902,64 zł; oraz za usługi opiekuńcze zlecone 2 910,70 zł. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 327 003,56 zł. 

W ramach wydatkowanych środków składały się następujące wydatki: świadczenia społeczne  

316 075,15 zł, w tym; zasiłki celowe z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 262 067,15 zł; 

pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego 

programu wspierania tych osób – 42 600,00 zł; świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie 

użytecznych – 11 408,00 zł; wynagrodzenia bezosobowe 9 320,00 zł. (wynagrodzenie wraz pochodnymi 

pracownika zatrudnionego do przewozu posiłków gorących do Szkół w Goniądzu i Downarach); koszty 

obsługi rządowego programu dotyczącego wsparcia osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 

1 278,00 zł; obsługa zadania „Karta Dużej Rodziny” – 330,41 zł. Wieloletni program rządowy „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014 realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Goniądzu na podstawie umowy dotacji nr 25/2014 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” z dnia 
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20 lutego 2014 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Burmistrzem Goniądza. Realizacja zadania polegała  

na udzieleniu pomocy w dwóch formach: sfinansowaniu posiłku lub wypłacie zasiłku na zakup artykułów 

żywnościowych. Podejmowano działania zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej rodzin, 

mające na celu walkę ze społecznym i ekonomicznym problemem niedożywienia dzieci i młodzieży oraz 

osób dorosłych. Świadczy to o ubóstwie i braku środków na podstawowe potrzeby naszych podopiecznych. 

Zapewniono pomoc: dzieciom do 7 roku życia, dzieciom w szkołach podstawowych i gimnazjum, uczniom 

do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych 

sytuacjach, które zgodnie z ustawą o pomocy społecznej są uprawnione do korzystania ze świadczeń 

pomocy społecznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególnych przypadkach 

obejmowano formą dożywiania dzieci i młodzież również na podstawie pkt V.2 ustawy o ustanowieniu 

programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomocą w formie dożywiania objęto 

ogółem 575 osób (w tym 278 dzieci). Koszt udzielonej pomocy wyniósł ogółem 71 672,15 zł  

(ilość zorganizowanych posiłków 28 224 szt.). Na zasiłki celowe wydatkowano 190 395,00 zł (liczba 

zasiłków 771). W okresie wakacji oraz czasu wolnego od nauki rodzinom niewydolnym ekonomicznie 

przyznawana jest pomoc w formie zasiłków celowych na zakup żywności. Posiłki gorące były sporządzane 

w kuchni Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Goniądzu. Młodzież objęta programem zjadała posiłki 

w stołówce w miejscu ich sporządzania. Posiłki były dowożone również do Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum w Goniądzu oraz Szkoły Podstawowej w Downarach. W Szkole Podstawowej w Klewiance 

dzieciom zapewniane były posiłki w formie suchego prowiantu (tj. jogurty, bułeczki, herbata). W ramach 

programu dzieci uczące się w placówkach poza miejscem zamieszkania otrzymywały posiłki w szkołach, 

w których pobierały naukę. Za posiłki wystawiane były faktury oraz noty księgowe, które opłacane były 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Goniądzu. Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. 

w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla 

rodzin wielodzietnych, które weszły w życie 14 czerwca 2014 r. wprowadzono Kartę Dużej Rodziny. Jest to 

program o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest podjęcie działań na rzecz rodzin wielodzietnych. 

Beneficjentami programu są członkowie rodzin wielodzietnych niezależnie od ich dochodu. Karta Dużej 

Rodziny to dokument przyznawany bezpłatnie i oferujący system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. 

 Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej  

na terenie całego kraju. W 2014 roku wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny złożyło 37 rodzin. 

XV. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 400 194,23 zł 

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 223 464,50 zł 

Wydatki w wysokości 197 486,59 zł dotyczą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń 

5 nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Goniądzu oraz 

wydatki w wysokości 15 897,91 zł dotyczyły wypłacenia dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla 

nauczycieli i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 10 080 zł. 

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 171 879,05 zł 

Rok 2014 był kolejnym rokiem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w/w zadania. Stypendium 

szkolne może być udzielone uczniowi znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, czyli 

występowanie w rodzinie bezrobocia jej członków, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej 

choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, 

alkoholizmu, narkomanii, niepełności rodziny. Podstawą przyznawania stypendium szkolnego jest 

wysokość dochodu przypadającego we wspólnym gospodarstwie domowym na jednego członka rodziny 

ucznia, osiągniętego w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W roku szkolnym 2013/2014 

w okresie do stycznia do sierpnia 2014 wypłacono 185 uczniom stypendium szkolne oraz 4 zasiłki 

szkolne na ogólną kwotę 95 213,00 zł, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 od września do grudnia 

wypłacono stypendia 159 uczniom na kwotę 59 881,00 zł (zasiłków w okresie IX-XII 2014 r. 

nie wypłacano). Łącznie w 2014 roku wypłacono stypendia na kwotę 155 094,00 zł. Ze środków dotacji 

wypłacono 80% od kwoty wydatkowanej, czyli 124 075,20 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 

31 018,80 zł stanowi udział własny ze środków budżetu gminy. Środki wypłacono na podstawie 

złożonych wniosków zgodnie z kryterium dochodowym wnioskodawców ujętym w Regulaminie 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Goniądzu uczniom mieszkającym na terenie Gminy Goniądz ustalonym uchwałą Rady 

Miejskiej w Goniądzu nr XXXI/187/13 z dnia 29 maja 2013 r. W ramach swojej pracy pracownicy 
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socjalni działając na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców gminy i ich rodzin współpracują 

z wieloma instytucjami i organizacjami, a w szczególności z: kuratorami sądowymi w Grajewie, 

komornikami, Prokuraturą, szpitalami w Mońkach i Choroszczy, domami pomocy społecznej, 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach, ośrodkami pomocy społecznej, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Goniądzu, 

Komendą Powiatową Policji w Mońkach, szkołami oraz Regionalnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

W dniu 23 grudnia 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej przy współpracy z Burmistrzem Goniądza 

i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował Wigilię dla osób samotnych 

będących podopiecznymi Ośrodka. Na spotkaniu Burmistrz Goniądza, Kierownik i pracownicy Ośrodka 

oraz przedstawiciel GKRPA przełamali się z gośćmi opłatkiem życząc sobie nawzajem zdrowych 

i radosnych Świąt Bożego Narodzenia. Przybyłym wręczono świąteczne podarunki. Spotkanie 

finansowano ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W 2014 roku 

10 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym w okresie wakacyjnym wzięło udział w turnusie 

kolonijnym w Jastarni, który opłacono ze środków własnych budżetu gminy na walkę z problemem 

alkoholowym w rodzinach. Ponadto rodziny, z których dzieci korzystały z tej formy pomocy otrzymały 

22 grudnia 2014 r. paczki żywnościowe z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Tę formę pomocy będziemy 

się starali kontynuować. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy “Rubież” w Białymstoku 

Burmistrz Goniądza pozyskał na rzecz najbiedniejszych mieszkańców Gminy Goniądz odzież, obuwie 

dziecięce oraz piórniki szkolne. Przy ścisłej współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goniądzu 

wsparcie rzeczowe otrzymało 115 rodzin z naszego terenu. Większość rodzin otrzymała pomoc jeszcze 

przed Świętami Bożego Narodzenia. Ponadto wypłacono środki w wysokości 16 785,05 na wyprawkę 

szkolną na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Goniądz. 

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – 4 850,68 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 4 850,68 zł w 2014 roku na prowadzenie szkolnych schronisk 

młodzieżowych przy szkołach podstawowych w Goniądzu i Downarach. 

XVI – Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – 5 399 256,84 zł 

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2 035 627,12 zł 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu jest gminną jednostką budżetową utworzoną uchwałą  

nr XVI/94/07 RM w Goniądzu z dnia 28.12.2007 r. Jednostka realizuje swoje zadania w zakresie 

świadczenia usług komunalnych a w szczególności: - zaopatrzenia w wodę, odprowadzanie ścieków, 

wywóz nieczystości stałych, administrowanie lokalami i budynkami komunalnymi, realizacja bieżących 

napraw i remontów oraz innych zadań powierzonych przez organy gminy, dowożenie dzieci do szkół, 

utrzymanie zieleni. 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu wykonuje usługi w ramach utworzonych działów 

i rozdziałów: 

400 – 40002 dostarczanie wody, 700 – 70004 gospodarka mieszkaniowa, 801 – 80113 dowożenie 

uczniów do szkół, 900 – 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód, 900 – 90002 gospodarka odpadami, 

900 – 90004 utrzymanie zieleni. Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu zatrudnia ogółem 18 osób. 

Podstawą gospodarki finansowej jednostki jest plan roczny finansowy, obejmujący dochody i wydatki. 

W 2014 roku Zakład z istotniejszych prac wykonał między innymi: remont dachu na Stacji Uzdatniania 

Wody w Osowcu, zostały wymienione drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe do hali procesu uzdatniania, 

złoża filtracyjne, oraz wyremontowano system napowietrzania i uzdatniania wody w 2 filtrach na Stacji 

Uzdatniania wody w Osowcu (w roku 2013 wymieniono złoża w 3 z 5 filtrów). 

Zostały wymienione drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 

Wroceń, zostały wymienione złoża filtracyjne oraz wyremontowano system napowietrzania i uzdatniania 

wody w 4 filtrach na Stacji Uzdatniania wody w Goniądzu, wykonano malowanie i konserwację 

przewodów hydroforowych, hydroforów i filtrów, Stacji Uzdatniania Wody w Osowcu i Wroceniu, 

wymieniono niesprawne wodomierze na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wroceń, wymieniono 

niesprawne przepływomierze ścieku surowego i oczyszczonego w oczyszczalni ścieków. 

Pracownicy Zakładu aktywnie uczestniczyli w pracach remontowych i budowlanych chodników  

na terenie miasta Goniądz. Zostało zmontowane i oddane do użytku urządzenie do ciśnieniowego 

udrażniania sieci i przyłączy kanalizacyjnych (obecnie prowadzone są systematyczne konserwacje sieci 
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kanalizacyjnej w punktach, w których wcześniej występowały awarie kanalizacji związane z jej 

zatykaniem. Dzięki temu tego typu awarie zostały niemalże wyeliminowane). 

Zakład przygotował i zaproponował treść nowego regulaminu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 

ścieków, który po uwzględnieniu uwag Urzędu Miejskiego został jednomyślnie zatwierdzony przez Radę 

Miejską. Zakład przygotował i wdraża dostosowane do bieżących przepisów prawa nowe treści umów, 

oraz wnioski dla klientów dotyczące bieżącej działalności Zakładu (min. wywóz nieczystości płynnych, 

o wydanie warunków przyłączy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków itp.). Został wykonany 

remont pokrycia dachu na budynku komunalnym ul. Wojska Polskiego 6 (zdjęto eternit, wymieniono 

więźbę dachową, pokryto nowym poszyciem z blachy, wykonano remont kominów i wstawiono nowe 

okna w części dachowej budynku). Został wykonany remont pokrycia dachu i orynnowania na Stacji 

Uzdatniania Wody w Białosukni nad częścią socjalną, dokonano wraz z przedstawicielami OSP 

w Goniądzu przeglądu i weryfikacji sprawności hydrantów na terenie miasta. Przygotowano zestawienie 

hydrantów, które powinny zostać wymienione, zakupiono i zamontowano na terenie miasta 20 nowych 

koszy na śmieci. 

Zakład przeprowadził przetarg ustny otwarty na sprzedaż 4 wycofywanych wyeksploatowanych 

przyczep (otrzymano ze sprzedaży 29 400, 00 zł). Zakład zakupił nową przyczepę w zamian wycofanych 

4 wyeksploatowanych. Zakład zakupił autobus do dowożenia dzieci w zamian wycofanego 

wyeksploatowanego autokaru. Przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wycofanego 

z użytku autobusu AUTOSAN (otrzymano ze sprzedaży 6 756, 00 zł). Zakład dokonał złomowania 

nie sprawnego wyeksploatowanego pojazdu marki FS LUBLIN ŻUK A 07D (otrzymano 800, 00 zł  

za złomowany pojazd). Zakład rozpoczął wymianę stolarki na oczyszczalni ścieków w Goniądzu. 

W pierwszym etapie wymieniono część drzwi w budynkach oczyszczali. 

W roku 2014 r. zawarto 25 szt. umów na wywóz nieczystości płynnych, 5 szt. umów na zaopatrzenie 

w wodę i odprowadzenie ścieków dla nowych kontrahentów i 3 szt. umów na zaopatrzenie w wodę. 

Wydatkowano środki w wysokości 1 300 550,75 zł w szczególności na: wydatki osobowe nie zaliczane 

do wynagrodzeń – 8 968,69 zł, wynagrodzenia osobowe – 480 101,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie 

roczne -37 363,56 zł, składki ZUS – 87 308,60 zł, fundusz pracy – 9 530,45 zł, umowy zlecenia  

-14 700 zł, zakup materiałów i wyposażenia –192 975,42 zł, energia elektryczna –81 072,80 zł, zakup 

usług remontowych – 12 697,60 zł, zakup usług zdrowotnych -710,00 zł, pozostałe usługi(badanie 

ścieków, opłaty bankowe, przegląd techniczny pojazdów, utrzymanie oprogramowania QNT)  

– 80 509,36 zł (wykonanie usługi odwodnienia osadu ściekowego – 25 920 zł oraz badanie ścieków, 

opłaty bankowe, przegląd techniczny pojazdów w wysokości 54 589,36 zł, usługi telekomunikacyjne 

telefonii komórkowej – 2 137,84 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1 453,93 zł, 

delegacje, ryczałt samochodowy – 9 821,92 zł, opłata ekologiczna, ubezpieczenie – 13 843,55 zł, odpis na 

zakładowy fundusz socjalny -18 257,68 zł, podatek od nieruchomości – 146 264 zł, szkolenie 

pracowników -2 199,70 zł. 

W ramach zakupów majątkowych w wysokości 100 634,50 zł zakupiono autobus na kwotę 52 000 zł, 

zakupiono przyczepę na kwotę 30 000 zł, zakupiono urządzenia do udrażniania kanalizacji na kwotę 

18 634,50 zł. 

W ramach wydatków majątkowych wydatkowano środki w wysokości 705 918,37 na budowę 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Goniądz – wykonano w roku sprawozdawczym 

95 szt. kompletnych przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach 

mieszkańców Miasta i Gminy Goniądz. Środki w wysokości 28 590 zł stanowią wydatki niewygasające 

roku 2014. 

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 435 879,57 zł 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu w ramach realizacji zadań statutowych w ramach gospodarki 

odpadami wydatkował środki w wysokości 35 692,21 zł w szczególności opłaty za energię elektryczną, 

usługi z zakresu monitoringu składowiska odpadów, opłacenia podatku od nieruchomości, przyjęcia 

odpadów na wysypisko oraz badanie opadu atmosferycznego. 

Gmina ponadto realizuje zadanie w zakresie gospodarki odpadami i tym samym poniesiono wydatki 

w wysokości 400 187,36 zł w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. 

W szczególności wydatki związane z odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców w wysokości 

97 230,38 zł, przyjęcia odpadów na stacjach odbioru odpadów w wysokości 178 134,03 zł, utylizacja 
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odpadów niebezpiecznych w wysokości 607,39 zł, usuwanie azbestu i utylizacja zgodnie ze zgłoszonymi 

wnioskami mieszkańców w wysokości 34 999,55 zł, utrzymanie punktu selektywnej zbiorki odpadów 

komunalnych w wysokości 35 660,88 zł oraz wydatki administracyjne w wysokości 53 555,13 zł 

związane z gospodarką odpadami. 

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 1 929,40 zł. 

W ramach środków wydatkowano 1 929,40 zł na utrzymanie zieleni miejskiej na ternie gminy 

Goniądz. 

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2 716 983,75 zł 

W 2014 roku wydatkowano środki w wysokości 2 716 983,75 zł na realizację projektu inwestycyjnego 

pn. ”Wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie 

Goniądz”. W Gminie Goniądz zamontowano 179 kompletnych zestawów instalacji kolektorów 

słonecznych na budynkach mieszkalnych i 3 kompletne zestawy instalacji kolektorów słonecznych  

na budynkach użyteczności publicznej: budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu przy  

ul. Konstytucji 3 Maja 18, budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu przy ul. Różanej 

w Goniądzu i budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. 

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 208 837,00 zł. 

Wydatkowano środki w wysokości 197 250,40 zł na oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie oraz  

na konserwację oświetlenia ulicznego. Ponadto wydatkowano środki w wysokości 11 586,60 zł za montaż 

zegarów astronomicznych w punktach oświetlenia ulicznego. 

XVII – Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 539 369,51 zł. 

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – 23 981,23 zł. 

Wydatkowano środki w wysokości 23 981,23 zł w związku z realizacją projektu pn. „III Turniej wsi 

w miejscowości Owieczki Gmina Goniądz dofinansowanego ze środków z zakresu małych projektów 

w ramach działania 413”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. 

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 466 388,28 zł. 

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu w okresie sprawozdawczym otrzymał dotację podmiotową 

w wysokości 360 500 zł z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej. 

Pozostałe wydatki w wysokości 32 208,28 zł dotyczyły opłacenia energii elektrycznej, zakupienia 

materiałów i wyposażenia i przeprowadzenia remontów w świetlicach wiejskich, oraz zatrudnienia 

opiekuna świetlicy w świetlicach i klubach wiejskich. W ramach wydatków majątkowych wydatkowano 

środki w wysokości 18 204 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej i wykonania budowy szamba 

w świetlicy wiejskiej w Kramkówce Małej. 

Wydatkowano środki w wysokości 36 151,64 zł w związku z realizacją projektu pn. „Remont 

istniejącego budynku świetlicy wiejskiej we wsi Osowiec gmina Goniądz”. Projekt współfinansowany 

był ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

W ramach dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 

realizowany był projekt pn.”Wiejskie wakacje w świetlicach wiejskich w miejscowościach Kramkówka 

Duża, Osowiec, Białosuknia i Klewianka Gmina Goniądz”. W związku z realizacją projektu 

wydatkowano środki w wysokości 19 324,36 zł. 

Rozdział- 92116- Biblioteki – 49 000 zł. 

Biblioteka Publiczna w Goniądzu w 2014 roku otrzymała dotację podmiotową w wysokości 49 000 zł 

na prowadzenie działalności statutowej. 

XVIII – Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 52 833,65 zł 

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu –50 000 zł 

W okresie sprawozdawczym przekazano środki w wysokości 50 000 zł w formie dotacji celowej 

z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym. 

Zgodnie z zawartą umową dotację otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Biebrza Goniądz”. 

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 2 833,65 zł 

Wydatkowano środki w wysokości 2 833,65 zł w związku z realizacją zajęć sportowych dla uczniów 

szkoły Zespołu Szkolno Przedszkolny w Goniądzu w zakresie projektu „Umiem pływać”.  
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Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2014 rok 

Dział Rozdział § Strona dochodowa  Strona wydatkowa  

      Plan Wykonanie % Plan Wykonanie % 

010 01095 2010 526 870,00 526 860,87 99,97 x x x 

    4210 x x x 5 911,00 5 904,01 99,88 

    4300 x x x 4 419,00 4 418,22 99,98 

    4430 x x x 516 540,00 516 538,64 100,00 

  Razem   526 870,00 526 860,87 99,97 526 870,00 526 860,87 100,00 

                  

750 75011 2010 79 937,00 79 937,00 100 x x x 

    4010 x x x 66 864,00 66 864,00 100,00 

    4110 x x x 11 434,00 11 434,00 100,00 

    4120 x x x 1 639,00 1 639,00 100,00 

  Razem   79 937,00 79 937,00 100 79 937,00 79 937,00 100,00 

                  

751 75109 2010 43 396,00 43 213,17 99,58 x x x 

    3030 x x x 28 725,00 28 725,00 100,00 

    4110 x x x 1 308,00 1 152,24 88,09 

    4120 x x x 189,00 163,93 86,74 

    4170 x x x 7 650,00 7 649,29 99,99 

    4210 x x x 4 234,00 4 233,19 99,98 

    4350 x x x 10,00 10,00 100,00 

    4410 x x x 1 280,00 1 279,52 99,96 

  Razem   43 396,00 43 213,17 99,58 43 396,00 43 213,17 99,58 

                  

751 75101 2010 899,00 899,00 99,69 x x x 

    4210 x x x 899,00 899,00 100,00 

  Razem   899,00 899,00 99,69 899,00 899,00 100,00 

751 75113 2010 12 199,00 12 109,07 100 x x x 
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Dział Rozdział § Strona dochodowa  Strona wydatkowa  

    3030 x x x 5 900,00 5 900,00 100,00 

    4110 x x x 613,00 611,39 99,74 

    4120 x x x 88,00 69,23 78,67 

    4170 x x x 3 579,00 3 575,36 99,90 

    4210 x x x 1 305,00 1 304,15 99,93 

    4300 x x x 144,00 79,01 54,87 

    4410 x x x 570,00 569,93 99,99 

  Razem   12 199,00 12 109,07 100 12 199,00 12 109,07 99,26 

852 85212 2010 1 595 000,00 1 565 384,03 98,14 x x x 

    3110 x x x 1 524 305,00 1 499 537,93 98,38 

    4010 x x x 27 585,00 25 853,57 93,72 

    4040 x x x 2 076,00 2 075,97 100,00 

    4110 x x x 26 392,00 25 061,81 94,96 

    4120 x x x 728,00 684,32 94,00 

    4210 x x x 2 000,00 1 035,71 51,79 

    4300 x x x 6 517,00 5 780,32 88,70 

    4410 x x x 150,00 118,33 78,89 

    4440 x x x 1 094,00 1 094,00 100,00 

    4580 x x x 2 793,00 2 792,02 0,00 

    4700 x x x 1 360,00 1 350,05 99,27 

  Razem   1 595 000,00 1 565 384,03 98,14 1 595 000,00 1 565 384,03 98,14 

852 85215 2010 1 755,00 1 376,09 78,41 x x x 

    3110 x x x 1 719,00 1 126,09 65,51 

    4210 x x x 36,00 0,00 0,00 

  Razem   1 755,00 1 376,09 78,40968661 1 755,00 1 126,09 64,16 

852 85213 2010 4 000,00 3 639,60 90,99 x x x 

    4130 x x x 4 000,00 3 639,60 90,99 

  Razem   4 000,00 3 639,60 x 4 000,00 3 639,60 90,99 

  Razem   4 000,00 3 639,60 90,99 4 000,00 3 639,60 90,99 

                  

852 85228 2010 58 945,00 58 693,14 99,57 x x x 

    3020 x x x 960,00 960,00 100,00 

    4010 x x x 43 212,00 43 032,00 99,58 

    4040 x x x 3 416,00 3 383,32 99,04 
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Dział Rozdział § Strona dochodowa  Strona wydatkowa  

    4110 x x x 8 027,00 7 992,69 99,57 

    4120 x x x 1 142,00 1 137,13 99,57 

    4440 x x x 2 188,00 2 188,00 100,00 

  Razem   58 945,00 58 693,14 99,57 58 945,00 58 693,14 99,57 

852 85295 2010 44 628,00 44 208,41 99,0598055 x x x 

    3110 x x x 42 600,00 42 600,00 100,00 

    4010 x x x 500,00 262,43 52,49 

    4110 x x x 90,00 45,19 50,21 

    4120 x x x 15,00 6,43 42,87 

    4210 x x x 1 423,00 1 294,36 90,96 

  Razem   44 628,00 44 208,41 99,0598055 44 628,00 44 208,41 99,06 
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Część opisowa do zał. nr 4 

Dział- 010 Rolnictwo i łowiectwo - 526 860,87 

Wydatkowano środki w wysokości 526 860,87 zł z przeznaczeniem na wypłacenie producentom rolnym 

zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 

wraz z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku. Złożono w 2014 roku 666 wniosków o zwrot 

podatku akcyzowego. 

Dział – 750 – Administracja publiczna – 79 937 zł 

Dotacja w kwocie 79 937 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań 

prowadzonych w zakresie ewidencji ludności, zadań związanych z prowadzeniem ewidencji działalności 

gospodarczej oraz zadań z zakresu obrony cywilnej. 

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

– 56 221,24 zł 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki dotacji w wysokości 899 zł w związku 

z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 

43 213,17 zł oraz przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano środki 

w wysokości 12 109,07 zł. 

Dział 852 – Pomoc społeczna - 1 673 051,27 zł 

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -1 565 384,03 zł 

W ramach dotacji wypłacono świadczenia społeczne na: zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki 

pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, Fundusz 

Alimentacyjny składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia 

z pomocy społecznej, obsługę wypłacanych świadczeń społecznych, wynagrodzenia osobowe i dodatkowe 

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów 

i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, odpis na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych oraz na szkolenia pracowników i na opłacenie opłat i składek komorniczych. 

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 

świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 3 639,60 zł. 

Środki dotacji przeznaczono na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia 

rodzinne. 

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1 126,09 zł 

W ramach środków dotacji zostały wypłacone dodatki energetyczne przyznane odbiorcy wrażliwemu 

energii elektrycznej na podstawie decyzji Burmistrza. 

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –58 693,14 zł. 

Dotację w wysokości 58 693,14 zł wydatkowano na usługi opiekuńcze osobom, którym ze względu  

na wiek lub stan zdrowia konieczne było udzielenie pomocy. Zatrudniono osoby, które świadczyły usługi 

dla osób potrzebujących pomocy ze względu na stan zdrowia i wiek. 

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 44 208,41 zł 

W ramach dotacji wypłacono świadczenia pielęgnacyjne. 
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Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 

Informacja o stanie mienia komunalnego 

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące przysługujących Gminie Goniądz: 

1. Praw własności zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej informacji. 

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym: 

1) ograniczonych praw rzeczowych – nie występuje; 

2) użytkowaniu wieczystym – nie występuje; 

3) wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania – nie występuje. 

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w załączniku nr 1 i 2  

do informacji przedstawia się następująco: 

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku: 

1) w 2014 roku sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe: 

- nieruchomość gruntową położoną obręb geodezyjny Krzecze - działkę oznaczoną nr 185 o powierzchni 

4,12 ha za cenę 130 000 zł, 

- nieruchomość gruntową położoną obręb geodezyjny Wojtówstwo - działki oznaczone nr 29/2, 29/3 

o powierzchni 0,21 ha za cenę 6 780 zł, 

- nieruchomość gruntową położoną obręb geodezyjny Owieczki - działkę nr 175 o powierzchni 0,20 ha 

 za cenę 5 670 zł, 

- nieruchomość gruntową położoną obręb geodezyjny Wroceń - działkę nr 165 o powierzchni 1,06 ha  

za cenę 13 940 zł, 

- nieruchomość gruntową położoną obręb geodezyjny Wroceń - działkę nr 183/3 o powierzchni 0,4736 ha 

za cenę 24 750 zł; 

2) sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy: 

- lokal mieszkalny w budynku przy ul. Wojska Polskiego 52 w Goniądzu, w tym udział w działce 

oznaczonej nr 1165/7 za cenę 10 750,57 zł; 

3) w 2014 r. na podstawie decyzji Burmistrza przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo 

własności w stosunku do jednej nieruchomości – działki nr 665 o powierzchni 0,0956 ha, z przekształcenia 

uzyskano kwotę 1 207,30 zł. 

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. 

W okresie sprawozdawczym stan realizacji inwestycji oraz zakupów majątkowych wpłynęły na stan 

mienia komunalnego: 

1) zwiększono środki trwałe o wartość 917 858,32 zł w związku z inwestycją budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków w ilości 112 sztuk; 

2) zwiększono stan środków trwałych o wartość 2 650 490,42 zł w związku z realizacją projektu z zakresu 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych w Gminie Goniądz 

- zamontowano 179 kompletnych zestawów instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych 

i 3 kompletne zestawy instalacji kolektorów słonecznych na budynkach użyteczności publicznej tj. budynek 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja 18, budynek Zespołu Szkolno  

– Przedszkolnego w Goniądzu przy ul. Różanej w Goniądzu i budynek Gminnego Ośrodka Kultury 

w Goniądzu; 
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3) dokonano likwidacji kotła c.o. w budynku ochotniczej straży pożarnej na wartość 1 900 zł ze względu  

na zły stan techniczny; 

4) w wyniku inwestycji przebudowano drogę gminną w miejscowości Kramkówka Mała i przyjęto na stan 

środków trwałych na wartość 541 630,67 zł; 

5) w wyniku inwestycji przebudowano drogę gminną w miejscowości Owieczki i przyjęto na stan środków 

trwałych na wartość 352 269,75 zł; 

6) w wyniku inwestycji przebudowano ulicę Szkolną w Goniądzu i przyjęto na stan środków trwałych  

na wartość 23 413,40 zł; 

7) w wyniku inwestycji przebudowano ulicę Demokratyczną w Goniądzu i przyjęto na stan środków trwałych 

na wartość 220 841,58 zł; 

8) w wyniku inwestycji przebudowano chodniki dla pieszych przy ulicy Wojska Polskiego w Goniądzu 

i przyjęto na stan środków trwałych na wartość 42 933,48 zł; 

9) w wyniku inwestycji wybudowano zatokę parkingową i przyjęto na stan środków trwałych na wartość 

9 874,91 zł; 

10) w wyniku inwestycji wybudowano zbiornik na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Kramkówce Małej 

i przyjęto na stan środków trwałych na wartość 18 204 zł; 

11) w ramach projektu pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część 

II, administracja samorządowa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 przy dofinansowaniu 85% wydatków kwalifikowalnych 

zakupiono dla Gminy Goniądz komputery stacjonarne, skanery, czytniki kart, serwery komunikacyjne  

dla aplikacji szyny danych oraz aplikacji i modułów, routery komunikacyjne. Przyjęto na stan środków 

trwałych na kwotę 72 538,02 zł; 

12) w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i przyjęto na stan środków trwałych na wartość  

38 657,67 zł kontroler domeny i serwer poczty obsługujący Urząd Miejski w Goniądzu oraz jednostki 

organizacyjne gminy; 

13) w ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono i przyjęto na stan środków trwałych na wartość  

11 021,98 zł aparaty powietrzne w ilości 3 kompletów, motopompę HONDA na wartość 5 940 zł oraz sanie 

ratownictwa lodowego z wyposażeniem na kwotę 5 900 zł w ramach podniesienia poziomu gotowości 

bojowej jednostki OSP w Goniądzu i Downarach należącej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; 

14) Wykazano stan mienia jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz. 
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Załącznik nr 1  

do informacji o stanie mienia komunalnego 

Rodzaj mienia 

Ilość ha 
    Sposób zagospodarowania  gruntów Zmiany stanu gruntów w 2014r. 

Grunty w bezpośrednim 

zarządzie gminy 
W zarządzie jednostek 

gminy  
Dzierżawa i najem 

Użytkowanie  

wieczyste 

Nabycie Sprzedaż 
Przekształcenie 

użytkowania 

wieczystego 
Stan na 

dzień 

31.12.2013 

Stan na 

dzień 

31.12.2014 
2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Grunty 532,3893 526,2576 508,1802 502,1441 9,7524 9,7524 2,7793 2,7793 11,6774 11,5818 0,0275 6,0636 0,0956 

1)  rolne  41,8136 36,8100 39,0849 34,0813     2,7287 2,7287       5,0036   

2)  drogi 393,1394 393,1669 393,1394 393,1669             0,0275     

3) tereny 

rekreacyjne  
4,9600 4,9600 2,4927 2,4927 2,4673 2,4673               

4) ogrody działkowe 2,9964 2,9964             2,9964 2,9964       

5) użytki kopalne 14,4053 14,4053 14,4053 14,4053                   

6) działki 

zabudowane 
20,5963 20,5007 4,5796 4,5796 7,2851 7,2851 0,0506 0,0506 8,6810 8,5854   0,0000 0,0956 

7) działki  

niezabudowane 
0,1000 0,1000 0,1000 0,1000                    

8) grunty leśne 32,1247 31,4747 32,1247 31,4747               0,6500   

9) nieużytki 21,6979 21,5579 21,9679 21,5579               0,4100   

10) tereny inne 0,2857 0,2857 0,2857 0,2857               0,0000   

. 
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Załącznik nr 2  

do informacji o stanie mienia komunalnego 

 

Treść 

Stan mienia komunalnego na 31.12.2014rok  

Urząd 

Miejski 

Miejski Ośrodek 

Wypoczynku    i 
Rekreacji 

Zakład   

Usług 
Komunalnych 

Gminny 

Ośrodek 
Kultury 

Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Szkoła 
Podstawowa Goniądz 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Przedszkole  

Samorządowe 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  
Gimnazjum 

Szkoła 

Podstawowa 
Downary 

Szkoła 

Podstawowa 
klewianka 

Ogółem 

BUDYNKI w tym: 8522301,18 917893,94 260890,68 572808,31 0,00 7271747,94 0,00 0,00 335306,84 75674,43 17956623,32 

Budynki szkolne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 352400,65 0,00 0,00 328037,19 49649,32 730087,16 

Budynki mieszkalne 77049,20 10627,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18221,18 105897,78 

Budynki biurowe 185014,52 0,00 11511,45 565054,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761580,60 

Budynki gospodarcze 8887,31 0,00 0,00 0,00 0,00 5021,87 0,00 0,00 1755,99 3018,18 18683,35 

Inne budynki 4608193,38 907266,54 249379,23 0,00 0,00 6914325,42 0,00 0,00 0,00 0,00 12679164,57 

Infrastruktura 
towarzysząca 3643156,77 0,00 0,00 7753,68 0,00 0,00 0,00 0,00 5513,66 4785,75 3661209,86 

OBIEKTY INZYNIERII 

WODNEJ I LĄDOWEJ 

w tym: 
8725910,33 269730,88 10723374,69 0,00 0,00 62176,60 3916,20 0,00 17261,42 0,00 19802370,12 

Wodnej (kolektory, 

wodociągi, studnie, 

zbiorniki ścieków) 
0,00 157435,90 10723374,69 0,00 0,00 13900,67 0,00 0,00 0,00 0,00 10894711,26 

Lądowej w tym: 8725910,33 112294,98 0,00 0,00 0,00 48275,93 3916,20 0,00 17261,42 0,00 8907658,86 

 drogi gminne 7739964,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7739964,23 

drogi lokalne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 inne obiekty 985946,10 112294,98 0,00 0,00 0,00 48275,93 3916,20 0,00 17261,42 0,00 1167694,63 

MASZYNY 

I URZĄDZENIA w tym: 423179,78 34861,82 395301,09 23783,30 17550,78 227531,33 0,00 22814,87 38043,00 39616,44 1222682,41 

Zestawy komputerowe 183229,70 0,00 0,00 6495,28 17550,78 103614,63 0,00 15317,46 38043,00 39616,44 403867,29 
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Treść 

Stan mienia komunalnego na 31.12.2014rok  

Urząd 

Miejski 

Miejski Ośrodek 

Wypoczynku    i 
Rekreacji 

Zakład   

Usług 
Komunalnych 

Gminny 

Ośrodek 
Kultury 

Ośrodek 

Pomocy 
Społecznej 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny Szkoła 
Podstawowa Goniądz 

Zespół Szkolno-
Przedszkolny 

Przedszkole  
Samorządowe 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny  
Gimnazjum 

Szkoła 

Podstawowa 
Downary 

Szkoła 

Podstawowa 
klewianka 

Ogółem 

Inne urządzenia 239950,08 34861,82 395301,09 17288,02 0,00 123916,70 0,00 7497,41 0,00 0,00 818815,12 

ŚRODKI 

TRANSPORTU w tym: 855546,23 0,00 541076,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1396622,69 

Ciągnik 0,00 0,00 39946,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39946,68 

Przyczepy 0,00 0,00 30000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30000,00 

Samochody osobowe 119990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119990,00 

Samochody specjalne 735556,23 0,00 471129,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1206686,01 

Pozostałe środki trwałe 83373,10 0,00 0,00 4400,00 0,00 15889,67 4500,00 0,00 0,00 0,00 108162,77 

Narzędzia i przyrządy 4909,90 0,00 0,00 4400,00 0,00 15889,67 4500,00 0,00 0,00 0,00 29699,57 

Sprzęt pożarniczy 78463,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78463,20 

GRUNTY 4814839,37 119000,00 1950,00 0,00 0,00 289748,00 0,00 0,00 22877,00 11880,00 5260294,37 

w użytkowaniu 

wieczystym 794483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794483,00 

pozostałe 4020356,37 119000,00 1950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4141306,37 

przekazane w 
użytkowanie szkołom 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289748,00 0,00 0,00 22877,00 11880,00 324505,00 

Razem 23425149,99 1341486,64 11922592,92 600991,61 17550,78 7867093,54 8416,20 22814,87 413488,26 127170,87 45746755,68 

. 
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Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2014 rok 

Uchwałą nr XXXVI/206/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 grudnia 2013 roku podjęto uchwałę 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zakładane 

w latach 2014-2024 wskaźniki globalnego zadłużenia oraz spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami 

nie przekraczały ustawowego limitu. Ponadto zaplanowano w latach 2015-2024 nadwyżkę budżetową 

z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w latach 2015-2024. Wieloletnia prognoza finansowa uwzględnia 

na dany okres w miarę realne założenia. Największe zadłużenie przypada na rok 2014 ze względu  

na realizację kilku projektów inwestycyjnych. Zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy oraz montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych i budynkach 

użyteczności publicznej. Realizacja zadań inwestycyjnych odbywa się przy współudziale środków unijnych 

oraz wpłat mieszkańców gminy biorących udział w inwestycji. Zaplanowano ponadto inwestycje w zakresie 

przebudowy dróg gminnych na terenie gminy ze środków własnych, częściowo pochodzących z kredytu 

długoterminowego. Zaplanowano zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na spłatę rat kredytowych 

przypadających do spłaty w 2014 roku. 

W okresie sprawozdawczym uchwała o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Goniądza była 

zmieniana uchwałą Rady Miejskiej w Goniądzu: 

Uchwała nr XXXVIII/218/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie zmiany 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zmiana dotyczyła 

planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2014 rok w związku ze zmianą 

uchwały budżetowej na 2014 rok. Dochody budżetu Gminy w wysokości 59 127 zł pochodzące z refundacji 

środków Unii Europejskiej przeznaczono obligatoryjnie na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie 

zaciągniętej w 2013 roku. Zwiększona została kwota planowanego deficytu do wysokości 762 767 zł, który 

w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikający z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych. 

Uchwała nr XXXIX/230/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zmiana dotyczyła 

planowanych kwot dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów na 2014 rok w związku ze zmianą 

uchwały budżetowej na 2014 rok. Dokonano zmiany kwoty planowanego deficytu, który wyniósł  

1 044 767 zł i został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków 

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikający z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat 

ubiegłych w wysokości 762 767 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 

282 000 zł. Uległa zmianie kwota przychodów do wysokości 1 841 105 zł. Stosunek łącznej kwoty 

przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku 

odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekraczało średniej arytmetycznej z trzech 

ostatnich lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 

pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. 

Uchwała nr XLIII/238/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zmiana dotyczyła 

planowanych kwot dochodów w wysokości 20 347 959 zł, wydatków w wysokości 21 333 599 zł  

na 2014 rok w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok. Ponadto kwota rozchodów 

w wysokości 855 465 zł stanowiła przypadające do spłaty rat kredytu w 2014 roku w wysokości 796 338 zł 

oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE w wysokości 59 127 zł. Kwota przychodów w wysokości 1 841 105 zł na 2014 rok według 

zmian w budżecie to planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 796 338 zł oraz 

kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 282 000 zł i kwota wolnych środków w wysokości 762 767 zł. 
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Zostały zachowane wymogi ustawowe, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwała nr XLIV/243/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 lipca 2014 roku w sprawie zmiany 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zmiana dotyczyła 

planowanych kwot dochodów w wysokości 20 270 098 zł, wydatków w wysokości 21 525 790 zł  

na 2014 rok w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok. Ponadto kwota rozchodów 

w wysokości 855 465 zł stanowiła przypadające do spłaty rat kredytu w 2014 roku w wysokości 796 338 zł 

oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE w wysokości 59 127 zł. Kwota przychodów w wysokości 2 111 157 zł na 2014 rok według 

zmian w budżecie to planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 796 338 zł oraz 

kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 552 052 zł i kwota wolnych środków w wysokości 762 767 zł. 

Zmiana dotyczyła zmiany kwoty deficytu budżetu gminy na 2014 rok z kwoty 1 044 767 zł na kwotę 

1 314 819 zł w celu zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie inwestycji drogowych. 

Zostały zachowane wymogi ustawowe, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwała nr XLV/250/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 24 września 2014 roku w sprawie zmiany 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zmiana dotyczyła 

planowanych kwot dochodów w wysokości 20 379 190 zł, wydatków w wysokości 21 748 982 zł  

na 2014 rok w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok. Ponadto kwota rozchodów 

w wysokości 855 465 zł stanowiła przypadające do spłaty rat kredytu w 2014 roku w wysokości 796 338 zł 

oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE w wysokości 59 127 zł. Kwota przychodów w wysokości 2 225 257 zł na 2014 rok według 

zmian w budżecie to planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 796 338 zł oraz 

kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 552 052 zł i kwota wolnych środków w wysokości 876 867 zł. 

Zmiana dotyczyła zmiany kwoty deficytu budżetu gminy na 2014 rok z kwoty 1 314 819 zł na kwotę 

1 428 919 zł w związku z większym zaangażowaniem wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu 

2014 roku. Gmina Goniądz zaplanowała zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 1 348 390 zł 

na pokrycie deficytu w wysokości 552 052 zł oraz na spłatę kredytów w wysokości 796 338 zł. Zostały 

zachowane wymogi ustawowe, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Uchwała nr IV/11/14 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany 

w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2014-2024. Zmiana dotyczyła 

planowanych kwot dochodów w wysokości 20 013 191 zł, wydatków w wysokości 21 912 422 zł  

na 2014 rok w związku ze zmianą uchwały budżetowej na 2014 rok. Ponadto kwota rozchodów 

w wysokości 855 465 zł stanowiła przypadające do spłaty rat kredytu w 2014 roku w wysokości 796 338 zł 

oraz spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 

z budżetu UE w wysokości 59 127 zł. Kwota przychodów w wysokości 2 754 696 zł na 2014 rok według 

zmian w budżecie to planowany do zaciągnięcia kredyt na spłatę rat kredytów w wysokości 796 338 zł, 

kredyt na pokrycie deficytu w wysokości 552 052 zł, kwota wolnych środków w wysokości 876 867 zł oraz 

pożyczkę na wyprzedzające finansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 529 439 zł. 

Zmiana dotyczyła zmiany kwoty deficytu budżetu gminy na 2014 rok z kwoty 1 428 919 zł na kwotę 

1 958 358 zł w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w wysokości 529 439 zł na wyprzedzające 

finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Gmina 

Goniądz zaplanowała zaciągniecie kredytu długoterminowego w wysokości 1 348 390 zł na pokrycie 

deficytu w wysokości 552 052 zł oraz na spłatę kredytów w wysokości 796 338 zł. Zostały zachowane 

wymogi ustawowe, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 

Nie wykazano przedsięwzięć gdyż zaplanowano inwestycje jednoroczne i dwuletnie zgodnie 

z załącznikiem inwestycyjnym do uchwały budżetowej. 
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Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 21/15 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 26 marca 2015 r. 
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