
2.810 zł,

23.501 zł,

21.600 zł,

46.610 zł,
4.902 zł,

- fundusz nagród dla nauczycieli bQdący w dyspozycji
Prezydenta Miasta ( wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi) -

- zwroty kosztów przejazdów dzieci niepełnosprawnych do szkół
- finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych

z awansem zawodowym nauczycieli z dotacji z budżetu państwa -
_ koszty obsługi ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie

z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Tczewie
- zwroty ponoszonych kosztów dla pracodawców zatrudniających

młodocianych pracowników w celu przyuczenia ich do zawodu
z dotacji z budżetu państwa

- zakupy nagród, kwiatów z okazji uroczystości oświatowych,
zakup programu komputerowego i inne 5.964 zł.

Szczegółowe wykorzystanie przyznanych z budżetu dotacji dla przedszkoli miejskich
zostanie przedstawione przy omawianiu działalności pozabudżetowej.
Budżet miasta w 2005 rok na zadania oświatowe, w ramach subwencji ogólnej,
otrzymał z budżetu państwa cZQŚćoświatową subwencji w kwocie 23.938.270 zł oraz
dotacjQcelową w wysokości 81.354 zł z przeznaczeniem na:

• zakup wyprawek szkolnych dla uczniów klas pierwszych,
• sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych związanych z awansem

zawodowym nauczycieli,
• zwrot poniesionych kosztów dla pracodawców zatrudniających

pracowników młodocianych.
Łączne wydatki bieżące poniesione na zadania oświatowe wraz z edukacyjną opieką
wychowawczą wyniosły kwotQ 34.823.057 zł, z czego ze środków samorządowych
sfinansowano zadania oświatowe w wysokości 10.803.433 zł.

Na przestrzeni 2005r. organizacja placówek szkolnych przedstawiała siQnastQpująco:

Ilość oddziałów
Średnie zatrudnienie Średnie zatrudnienie

Szkoła nauczycieli prac. adm. i obsługi

I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze I półrocze II półrocze

GNr l 33 33 60,51 59,13 16,08 16,00

GNr2 26 26 47,40 48,00 17,80 17,80

GNr3 37 35 67,80 62,60 22,40 22,40

SSP Nr 2 30 30 59,00 58,62 16,79 16,78

Nr5 18 17 32,34 30,59 13,92 13,91

Nr7 14 14 23,26 23,71 5,20 5,20

Nr8 13 13 24,81 24,49 770 7,70,
Nrl0 37 36 69,53 68,50 10,33 11,00

Nr 11 29 31 46,80 50,56 15,25 15,75

Nr 12 46 45 71,90 71,90 25,25 25,25

razem 283 280 503,35 498,10 150,72 151,79
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Poniesione w roku sprawozdawczym wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół
podstawowych i gimnazjów w łącznej wysokości 27.063.660 zł dotyczyły m.in.:
- wypłat wynagrodzeń -17.524.142 zł,

gd' 'dn' ł 'I h I ' k h k łt ł ąco:zle sre la placa w poszczego nyc. p acow ac u szta owa a SIt<nastt<puj

Szkoła Średnia płaca nauczycieli
Średnia płaca pracowników
administracyjno-obsługowych

GM Nr 1 2.616,49 1.678,75
GM Nr 2 2.529,00 1.647,00
GM Nr 3 2.598,30 1.600,50
SSP Nr 2 2.380,88 1.656,82

Nr5 2.422,32 1.533,37
Nr7 2.330,64 1.893,16
Nr8 2.264,68 1.716,61
Nr]O 2.46],]6 1.962,48
Nr]] 2.518,70 1.513,00
Nr12 2.412,20 1.607,80

526.537 zł,

- 1.202.479 zł.

- 1.017.384 zł,

- 1.336.487 zł,
68.214 zł,

- 1.045.390 zł,

19.894 zł,
- 3.733.133 zł,

590.000 zł,

Średnia płaca nauczycieli jest zróżnicowana w poszczególnych placówkach
oświatowych, ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela wielkość płacy jest
uzależniona od statusu zawodowego nauczycieli, poziomu wykształcenia i stażu
pracy.

- wynagrodzeń bezosobowych
- pochodnych od wynagrodzeń
- dotacji dla Gimnazjum Katolickiego
- kosztów utrqmania obiektÓwszkolnych (opłaty za energit<elektryczną,

wodt<,ogrzewanie pomieszczeń, usługi komunalne, ubezpieczenie
budynków itp.)

- przeprowadzonych remontów w obiektach szkolnych, w ramach
których wykonano:

• modemizacjce kotłowni w SP Nr 5,
• wymianceokien w SP Nr ]2,
• projekt remontu sanitariatów w SP Nr 5,
• remont dachu w Gimnazjum Nr 3.

- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- zakupu pomocy dydaktycznych
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- pozostałych wydatków (delegacji służbowych, świadczeń w
ramach BHP, badań okresowych pracowników, zakupów
materiałowych, itp.)

W ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych Szkoła Podstawowa Nr 10
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pozyskała środki z PFRON na zakup samochodu osobowego FORD Transit do
przewozu uczniów niepełnosprawnych, którego całkowity koszt zakupu wyniósł
99.990 zł, w tym:

a. środki z budżetu miasta 24.997 zł

b. środki z PFRON 74.993 zł

184.645 zł,
213.225 zł,
74.573 zł,
60.000 zł,

176.446 zł,
38.998 zł,

Poniesione wydatki bieżące Centrum Edukacji Dorosłych w Tczewie w
wysokości 1.693.430 zł, tj. 97,14% uchwalonego planu dotyczyły w szczególności:
- wypłat wynagrodzeń osobowych 945.543 zł,

gdzie średnioroczne zatrudnienie wynosiło 34 etaty, w tym 21 etatów
nauczycielskich. Średnia płaca za 2005 roku kształtowała sit<w
wysokości 2.352, l O zł na l etat statystyczny.

- wypłat wynagrodzeń bezosobowych dla lektorów
- pochodnych od wynagrodzeń
- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
- kosztów bieżących związanych z utrzymaniem obiektu
- przeprowadzonych remontów,

w tym:
•wymiana posadzki w dwóch salach komputerowych i sali lekcyjnej,

Z form szkolnych skorzystało łącznie 498 słuchaczy w tym:
- Policealne Studium Zawodowe - dzienne 131 słuchaczy,
- Policealne Studium Zawodowe - zaoczne 190 słuchaczy,
_Liceum Ogólnokształcące dzienne - uzupełniające dla dorosłych 46 słuchaczy,
_Liceum Ogólnokształcące zaoczne - uzupełniające dla dorosłych 63 słuchaczy,
- Liceum Ogólnokształcące - zaoczne 68 słuchaczy.

Działalność pozaszkolna realizowana była w formie kursów jt<zykowych,
komputerowych, przygotowawczych do egzaminów eksternistycznych,
przygotowawczych do matury, jak również zlecanych przez Powiatowy Urząd Pracy
w Tczewie dla osób bezrobotnych, w których uczestniczyło ogółem 660 osób.
W miesiącu grudniu 2005 roku Centrum Edukacji Dorosłych otrzymało nieodpłatnie
sprzt<t komputerowy, jako wyposażenie sali w sprzt<t dydaktyczny, zakupiony ze
środków UE. Wartość przekazanego sprzl(tu wraz z oprogramowaniem wyniosła
łącznie 99.392 zł, w tym oprogramowanie na kwotl( 16.085 zł.
Uchwałą Nr XXXVI/324/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 września 2005r.
przy Centrum Edukacji Dorosłych utworzono dochody własne pod nazwą "Egzaminy
eksternistyczne". W ramach dochodów własnych Komisja Egzaminacyjna
przeprowadziła egzaminy eksternistyczne w sesji jesiennej. Do egzaminów
przystąpiły 53 osoby. Sesja jesienna trwała do końca grudnia 2005r.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych za okres
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sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Ochrona zdrowia.
Uchwalone wydatki bieżące w kwocie 851.580 zł wykorzystano w 96,33% tj. co
stanowi 820.303 zł, które przeznaczone zostały na:
= programy profilaktyki zdrowotnej

•. rtg klatki piersiowej
•. badanie wad postawy uczniów szkół podstawowych

= prowadzenie Punktu Uzależnień od Narkomanii
= współfinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w

Gdańsku w ramach zawartego porozumienia
= dotacje celowe udzielone organizacjom pozarządowym

realizującym zadania w zakresie rehabilitacji osób
niewidomych i niepełnosprawnych - 24.980 zł,
•. Klub "Amazonki" - 2.480 zł,
•. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo - 5.000 zł,
•. Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób

z Upośledzeniem Umysłowym - 5.000 zł,
•. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - 5.000 zł,
•. Polski Związek Niewidomych - 1.500 zł,
•. PCK - 3.000 zł,
•. Stowarzyszenie na Rzecz Szkolnictwa Specjalnego - 3.000 zł.

= realizacjt<gminnego programu profilaktyki przeciwalkoholowej - 711.747 zł,
w tym m.in.:
o prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych

w tym:
.> STKA "Sambor"
.> PKPS środowiskowa
.> PKPS socjoterapeutyczna
.:. Caritas "Betania"
-> Caritas ul. Łazienna
-.. Caritas ul. Rokicka

o wypoczynek letni i zimowy
w tym:

.> prowadzony przez organizacje
pożytku publicznego

-> organizowany przez szkoły
podstawowe, gimnazja, ODK 23.887 zł.

o prowadzenie Klubu Abstynenta "Sambor"
o działalność Klubu Młodzieżowego "Przystań"

dla młodzieży z grup ryzyka
o koszty opinii psychiatryczno-psychologicznych

77 .560 zł,
47.230 zł,
25.750 zł,
24.520 zł
27.520 zł,
42.860 zł,

59.880 zł,

- 43.576 zł,

- 35.000 zł,

5.000 zł,

- 245.440 zł,

- 83.767 zł,

- 42.600 zł,

- 79.560 zł,
- 10.000 zł,
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o organizacja spektakli o tematyce p/alkoholowej
o ryczałty dla członków GKRP A
o prace adaptacyjne pomieszczeń przy ul. Pionierów

z przeznaczeniem na świetlicłr
o organizacja wolnego czasu dla osób uzależnionych

i ich rodzin
o prowadzenie programów profilaktycznych dla

osób uzależnionych
o organizacja zajłrć pozalekcyjnych prowadzonych

przez:
- organizacje pożytku publicznego
- nauczycieli w szkołach

podstawowych i gimnazjach - 42.918 zł
o organizacja lokalnych imprez profilaktycznych

promujących zdrowy styl życia
o zakup materiałów edukacyjnych, czasopism, nagród,

Sprzlttu sportowego dla szkół itp. - 35.4 I9 zł,
o szkolenia, seminaria, konferencje 1.080 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono zestav>lYsportowe i rekreacyjne na
doposażenie placów zabaw na kwotlt 9.418 zł.

Szczegółowe wykorzystanie środków przeznaczonych na realizacjlt gminnego
programu profilaktyki przeciwalkoholowej zawiera odrltbne sprawozdanie, które
błrdzie przedstawione Radzie Miejskiej w m-cu kwietniu 20061'.

- 23.000 zł

2.950 zł,
7.386 zł,

- 85.000 zł,

5.340 zł,

6.400 zł,

- 65.918 zł,

- 40.887 zł,

- 2.951.305 zł,

- 4.612.775 zł,
- 3.403.745 zł,

- 8.009.367 zł,
- 1.448.103 zł,

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków inwestycyjnych zakupiono karetklt
reanimacyjną wraz z wyposażeniem za kwotłr 260.000 zł, którą w dniu 29 grudnia
2005r. przekazano w formie użyczenia Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Tczewie.

Pomoc społeczna.
Uchwalony budżet po zmianach w kwocie 23.748.420 zł wykorzystano w wysokości
23.001.216 zł, tj. 96,85 % planu, z czego przypada na:
- środki samorządowe
- dotacje z budżetu państwa na zadania własne
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej (w tymdotacjana zakupyinwestycyjne3.890zł)- I3.543.746 zł.

Środki te przeznaczone zostały na :
1. działalność MOPS
2. szeroko pojcetąpomoc społeczną

w tym:
• wypłatłr zasiłków, pomoc materialną i rzeczową
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• składki na ubezpieczenia zdrowotne osób objlttych
pomocą społeczną

• pilotażowy Rządowy
Potrzebujących"

• dotacj~ dla organizacji pozarządowych na realizacj~
zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej
w tym:
1. Polski Komitet Pomocy Społecznej
.:. Tczewski Bank Żywności
l' "Caritas" przy Parafii św. Józefa

3. wypłat~ świadczeń rodzinnych
ubezpieczenia emerytalne i rentowe

4. wypłat~ dodatków mieszkaniowych

2.000 zł,
8.000 zł,
8.000 zł.

oraz składek

Program "Posiłek dla

na

I 10.440 zł,

324.000 zł,

18.000 zł,

-11.746.923 zł,
- 3.237.773 zł.

- 3.736.769 zł,
453.425 zł,
422.581 zł,

l). Z łącznej kwoty 4.612.775 zł wydatkowanej na działalność Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej, w tym:

• środki samorządowe
• dotacje z budżetu państwa na zadania własne
• dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

przypada na:
- koszty utrzymania Domu Pomocy Społecznei przy

ul. Niepodległości 10 w całościfinansowaneze środkówsamorządowych- 433.217 zł,
w skład którego wchodzą:
• Dzienny Dom Pobytu dla 40 osób starszych,
• Ośrodek Adaptacyjny dla 20 dzieci z porażeniem mózgowym,
• Całodobowy Dom Pobytu dla 23 osób wymagających stałej opieki,
• Pogotowie noclegowe dla 4 osób.

- koszty utrzymania ośrodków wsparcia flnansowane:

* ze środków samorządowych
* z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone
takich jak:
• Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Nowowiejskiej 18 dla 25 osób

z zaburzeniami psychicznymi,
• Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Armii Krajowej 55 dla 20 osób

z zaburzeniami psychicznymi,
• Mieszkania Chronione przy ul. Armii Krajowej 55 dla 4 osób z problemami

zdrowia psychicznego,
• Świetlica Środowiskowa dla 120 dzieci przy ul. Niepodległości 10,

753.841 zł

293.240 zł

- 1.047.081 zł,

Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Ośrodek Adaptacyjny dla dzieci
wspierane są finansowo przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku na
podstawie zawartej umowy. W 2005r. na utrzymanie jednego miejsca
otrzymywano dotacj~ w wysokości 330 zł miesiltcznie.
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Placówki realizują Ustaw~ o ochronie zdrowia psychicznego i mają na celu
działania zwi~kszające skuteczność funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
Stwarzają im możliwość bardziej samodzielnego życia poprzez zapewnienie
opieki terapeutycznej, medycznej oraz usług specjalistycznych.
Praca z podopiecznymi prowadzona jest według indywidualnego planu opieki
sporządzonego przez specjalistów.

- usługi opiekuńcze, w tym:

* środki samorządowe
* dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

567.506 zł

129.341 zł

- 696.847 zł.

w ramach których w 2005r., pomocą obj~tych zostało 218 osób przewlekle
chorych i zniedoł~żniałych, z tego 21 osób wymagających specjalistycznych
usług opiekuńczych, które obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb
życiowych, opiek~ higieniczną, piel~gnacyjną i kontakt z otoczeniem. Odpłatność
podopiecznych za świadczone usługi w stosunku do ogólnie poniesionych
kosztów wyniosła w roku sprawozdawczym około 22 %.

Usługi opiekuńcze są świadczone przez Zakład Usług Opiekuńczych "U
Wiesi", co dało gwarancj~ prawidłowej realizacji usług w dotychczasowych
środowiskach oraz zapewniło prac~ byłym pracownikom Miejskiego Ośrodka
Pomocy SpołeC7Jlej w Tczewie.

- działalność Ośrodka, w tym: -2.435.630 zł,

* środki samorządowe 1.982.205 zł

* dotacja z budżetu państwa na zadania własne 453.425 zł

W roku ubiegłym zatrudnienie w MOPS przedstawiało si~ nast~pująco:
{- usługi opiekuńcze specjalistyczne - 5 etatów
{- Dom Pomocy Społecznej - 31,30 etatu
{- Środowiskowe Domy Samopomocy - 8,75 etatu
{- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - 66,65 etatu
{- Dział świadczeń rodzinnych - 8 etatów

łącznie 119,7 etatów

Wynagrodzenia osobowe MOPS-u w 2005 roku wyniosły kwot~
_ 1.659.944 zł, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od
wynagrodzeń - 472.257 zł. Koszty rzeczowe związane z funkcjonowaniem
Ośrodka stanowiły kwot~ - 248.670 zł, natomiast odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych 54.760 zł.

2). Na wszelkiego rodzaju pomoc społeczną w ramach łącznej kwoty 3.403.745 zł
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1.034.825 zł
994.678 zł

1.374.242 zł

w tym:
- środki samorządowe
- dotacja z budżetu państwa na zadania własne
- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

wykorzystano środki na:
* 7Alsiłkicelowe - 422.633 zł,
* zasiłki stałe -1.263.667 zł,
* zasiłki okresowe - 719.771 zł,
* składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - 110.440 zł,
* składki na ubezpieczenia społeczne 136 zł,
* posiłki i zakup żywności - 862.731 zł,
* zasiłki pogrzebowe 4.160 zł,
* pobyt w DPS 20.207 zł.

W roku 2005 wydano 14.592 decyzji administracyjnych. Pomocą obj«to 2.570
rodzin, natomiast opieką socjalną 1.504 rodziny.

3). Od 1 maja 2004 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania
wynikające z Ustawy o świadczeniach rodzinnych. Łączna kwota wypłaconych
świadczeń rodzinnych w 2005 roku wyniosła 11.743.033 zł natomiast zakupy
inwestycyjne stanowiły kwot« 3.890 zł. Zadanie w całości było dotowane z
budżetu państwa. W okresie od stycznia do grudnia 2005r. wydano 7.080 decyzji
administracyjnych dla 4.853 rodzin, w tym uprawnionych 7.705 osób uzyskało
świadczenia rodzinne.

4). W 2005 roku wypłacono ogółem 22.558 dodatków mieszkaniowych na łączną
kwot« 3.237.773 zł, w tym dla użytkowników mieszkań:
- komunalnych 1.253.439 zł,
- spółdzielczych 1.321.821 zł,
- innych 662.513 zł.

Średni dodatek mieszkaniowy wyniósł 143,53 zł.

Pozostałe zadania w zakresie ~olityki społecznei
Wykonanie w kwocie 36.880 zł obejmuje wydatki związane z realizacją przez
Centrum Edukacji Dorosłych projektu "Angielski dla Partnerstwa w Europie".

W okresie sprawozdawczym Centrum Edukacji Dorosłych rozpocz«ło realizacj«
umowy zawartej w dniu 11.07.2005r. pomi~dzy Samorządem Województwa
Pomorskiego a Gminą Miejską Tczew o dofinansowanie Projektu "Angielski dla
Partnerstwa w Europie" ze środków Europejskiego Funduszu Spójności. Całkowita
wartość Projektu wynosi 136.402,24 zł, z czego dofinansowanie stanowi
124.402,24 zł. W 2005 roku otrzymano I transz« w wysokości 24.880 zł, pozostałe
12.000 zł stanowi wpłaty uczestników kursu. Zakończenie realizacji Projektu nastąpi
do 30.06.2006r.
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94.636 zł.

45.000 zł,

Edukacyina opieka wychowawcza
Na planowane wydatki 2.108.675 zł, wykonanie finansowe stanowi kwot<;<

1.932.956 zł, tj. 91,67 % planu.
W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na:
• finansowanie świetlic przy szkołach podstawowych

i gimnazjach -1.l26.915 zł,

Natomiast wpływy z odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych
gromadzone były na wyodr<;<bnionychrachunkac,h dochodów własnych, utworzonych
Uchwałą Nr XXX!283/2005 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 31 marca 2005r.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych
zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania, natomiast wykaz jednostek,
które utworzyły rachunki dochodów własnych zawiera załącznik Nr 8.
• wypłat<i'stypendiów dla uczniów - 666.405 zł,

- za wyniki w nauce 49.906 zł
- stypendia socjalne 616.499 zł

• organizacj<i'wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji
"Zima w mieście" i "Lato w mieście" - 139.636 zł,
w tym:
.:. przez organizacje pożytku publicznego w ramach

przyznanej dotacji:
? Stowarzyszeniena RzeczSzkolnictwaSpecjalnego - 2.500 zł,
? Związek Harcerstwa Polskiego - 5.500 zł,
? Liga Obrony Kraju - 4.500 zł,
? Caritas przy Parafii Podwyższenia Krzyża Św.-10.600 zł,
? Stowarzyszenie "KOLPINGA" - 3.400 zł,
? Caritas przy Parafii NMP Matki Kościoła -15.200 zł,
? Polski Komitet Pomocy Społecznej - 3.300 zł.

o;. przez szkoły podstawowe i Gimnazjum Nr l

Gospodarka komunalna i ochrona środowiską,
Środki planowane na wydatki bieżące w wysokości 5.852.830 zł wykorzystano w
kwocie 5.457.742 zł, tj. 93,25 % planu, z czego przypada na:

- działalność Zakładu Usług Komunalnych - 2.477.030 zł
Zadania rzeczowe wynikające z działalności podstawowej realizowane były w
oparciu o średnioroczne zatrudnienie pracowników w ilości 58,5 etatów, w tym:
• administracja i nadzór - 12,5 etatów,
• stanowiska robotnicze - 37 etatów,
• obsługa targowiska przy ul. Żwirki - 9 etatów.
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2.457 zł,
40.393 zł,

- 461.795 zł,
45.250 zł,
39.123 zł,

- 244.070 zł,
- 392.478 zł,
- 264.580 zł,
- 153.661 zł,

65.553 zł,

W celu łagodzenia skutków bezrobocia w mieście zatrudniono w ramach:
l) miejskich robót publicznych na ogóJnąkwotf;l - 227.051 zł

45 osób, z tego 17 osób uzyskało prawo do zasiłku dla bezrobotnych,
2) robót publicznych organizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg, 15 osób

w okresie od 04.05.2005r. do 03.1O.2005r., na podstawie porozumienia
zawartego pomif;ldzy Gminą Miejską Tczew a Powiatem Tczewskim.
W ramach tych robót:
• wykonano malowanie infrastruktury technicznej na ulicach miasta w

zakresie:
- słupków znaków drogowych i sygnalizacji świetlnych,
- barier ochronnych (stalowych i betonowych),
- wiaduktów.

• zakonserwowano elementy Chat Kociewskich,
• pomalowano magazyny blaszane na terenie bazy ZUK,
• wykonano prace porządkowe związane z wyścigiem TOUR de POLOGNE

(Most Lisewski i chodniki w Czatkowach).

Łączny koszt zorganizowanych robót publicznych wyniósł 13.289 zł.

W 2005 roku Zakład Usług Komunalnych zatrudniał również osoby skazane,
kierowane przez sąd w celu wykonywania nieodpłatnych, kontrolowanych prac
społecznie użytecznych.

Na przestrzeni roku skierowanych było 97 osób, które przepracowały łącznie 4.588
godzin. W ramach tych prac realizowano:

• prace związane z "AkcjąZima:,
• usuwanie z ulic piasków pozimowych,
• bieżące prace porządkowe na ulicach i nieużytkach,
• likwidowanie dzikich wysypisk śmieci.

Wykorzystanie środków w wysokości 2.477.030 zł związane było przede
wszystkim z:
~ kosztami sprzątania i estetyzacji miasta
~ remontem, wymianą koszy i ławek
~ wystrojem miasta z okazji świąt, rocznic, imprez miejskich

~ "Akcją Zima"
~ utrzymaniem administracji ZUK
~ utrzymaniem targowisk miejskich
~ utrzymaniem szaletów miejskich
~ utrzymaniem zaplecza technicznego wraz z magazynem
~wykonaniem rozbiórki budynku gospodarczego

przy ul. W. Polskiego
~ kosztami transportu i naprawy sprzf;ltu
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~ utrzymaniem i konserwacją 50 placów zabaw
~ realizacją miejskich i powiatowych robót publicznych
~ pracami porządkowymi i remontowymi w Amfiteatrze
~ zabezpieczeniem technicznym podczas organizacji imprez

miejskich (łącznie 81 imprez)
~ remontem i pracami adaptacyjnymi pomieszczeń przy

ul. Spółdzielczej z przeznaczeniem na świetlic(;;
~ utrzymaniem bazy przy ul. Czatkowskiej
~ realizacją zadań zleconych przez Urząd Miejski (remonty,

drobne naprawy, inne)
W ramach planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne wykorzystano
171.356 zł, tj. 99,53% planu i zakupiono:

• hal(;;namiotową
• urządzenie do usuwania psich ekstrementów
• dekoracj(;;świąteczną (sanie z Mikołajem)
• samochód osobowy Skod~ Fabia
• kserokopiark(;;
• przyczep~ dłużnicową

- 80.276 zł,
- 9.858 zł,
- 4.331 zł,
- 43.707 zł,
- 4.148 zł,
- 29.036 z1.

oświetlenie ulic w mieście
z tego :

o koszty energii elektrycznej
o koszty konserwacji i remontu urządzel} oświetlenia ulicznego
o zakup elementów oświetlenia dekoracyjnego
o aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energi(;;

i paliwa gazowe
o pozostałe (nowe przyłącza do sieci, projekty oświetleń, itp.)

- utrzvmanie zieleni mieiskiei
z tego :
~ utrzymanie terenów zielonych (w tym w ramach zawartej

umowy z Zakładem Zieleni Spółka z 0.0. - 702.000 zł)
~ prace remontowe w Amfiteatrze w Parku Miejskim

46.823 zł,
- 240.340 zł,

14.326 zł,

- 102.489 zł,

75.058 zł,
- 183.733 zł,

104.90 l zł.

- 1.331.719 zł

666.594 zł,
573.532 zł,
18.117zł,

44.530 zł,
28.946 zł.

- 977.139 zł

- 746.842 zł,
- 230.297 zł.

Ponadto w ramach tego działu gospodarczego sfinansowano wydatki związane z:
.:. realizacją umowy związanej z prowadzeniem Azylu dla Zwierząt - 120.000 zł,
.:. konkursem "POSESJA" 8.151 zł,
.:. zakupem stojaków i worków na śmieci 2.997 zł,
.:. deratyzacją miasta 25.368 zł,
.~ akcją "Sprzątanie Świata" 4.386 zł,
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.:. wykonaniem wiat przystankowych

.) wykonywaniem remontów w ramach interwencji mieszkańców
lub interpelacji radnych

.:. wykonaniem projektów i dokumentacji do przeprowadzanych
remontów

.:. konserwacją i eksploatacją kanalizacji deszczowej

.) pozostałą bieżącą działalnością komunalną

10.293 zł,

- 273.734 zł,

51.062 zł,
- 150.964 zł,

24.899 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegQ
Na utrzymanie tej sfery budżetu wydatkowano w roku ubiegłym kwottt 2.771.297 zł
na planowaną wielkość 2.827.100 zł, tj. 98,03 % planu, w tym na:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury - 2.205.600 zł .

• Tczewskie Centrum Kultury - 655.000 zł.

• Miejska Biblioteka Publiczna - 1.550.600 zł.

Omówienie wykorzystania dotacji podmiotowych przekazanych z budżetu nastąpi w
dalszej cZttści sprawozdania.

- dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w
zakresie kultury 98.496 zł.
• Fundacja Popierania Inicjatyw

Artystycznych "PEGAZ"
• Fundacja Domu Kultury
• Tczewskie Towarzystwo Kulturalne

BRAMA""• Stowarzyszenie Integracji Humanistycznej
"POMOST" - 50.000 zł,

• Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej- 2.600 zł,
• Polski Komitet Pomocy Społecznej 2.000 zł,
• Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz

Osób z upośledzeniem umysłowym 1.900 zł.

dotacj~ na dofinansowanie prac remontowych obiektów

zabytkowych

opracowanie wytycznych konserwatorskich dla budynków

przy ul. Podmuma 12-15

opracowanie dokumentacji na mury obronne

nagrody pieni~żne dla laureatów Mi~dzynarodowego Festiwalu

"ZDARZENIA" oraz Muzyki Rodzinnej FAMILIA

koszty imprez masowych organizowanych przez Urząd Miejski

- 4.000 zł,
.- 29.496 zł,

- 8.500 zł,

50.000 zł.

6.100 zł.

18.099 zł.

7.000 zł.
- 243.514 zł

w tym:

29



- 667.222 zł,
wynosiło 27 osób, a w przeliczeniu na

-1.096.419 zł.

- 142.376 zł,

46.928 zł,

71.455 zł,

19.309 zł,

• w Amfiteatrze w Parku Miejskim 168.641 zł

• w Tczewskim Domu Kultury w Tczewie 50.347 zł

• pozostałe 24.526 zł
- realizacj~ projektu mi~kkiego "Dziedzictwo dla współczesności. Tradycja jako

potencjał atrakcyjności w Euroregionie Bałtyk" w ramach umowy grantowej dla
zdecentralizowanego programu: zewn~trzna pomoc wspólnot europejskich z
Funduszu Małych Projektów.
Całkowity koszt projektu wyniósł 142.488 zł, w tym dotacja z Funduszu PHARE
96.084 zł.

Kultura fizyczna iSnort.
Środki planowane w wysokości 2.382.000 zł zostały wykorzystane w 99,74 %, tj.
2.375.912 zł, z przeznaczeniem na :

1)funkcionowanie TczewskielloCentrumSportu i Turvstvki 2.126.206 zł
gdzie poszczególne rodzaje wydatków ukształtowały si<tnast<tpująco:

- wynagrodzenia osobowe
Przeci~tne zatrudnienie w roku 2005
pełne etaty - 24.
Średnia płaca za rok 2005 ukształtowała si<tnast~pująco:
= pracownicy administracyjni - 3.362 zł,
= obsługa basenu - 2.132 zł,
= konserwatorzy - 2.321 zł,
= ratownicy - 1.63 l zł,

- wynagrodzenia bezosobowe 82.497 zł,

Przez okres działalności basenów odkrytych zatrudniano dodatkowo na umowy
zlecenia kasjerki, ratowników i dozorców.

- pochodne od wynagrodzeń

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

- usługi remontowe i konserwacyjne

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- koszty eksploatacyjne (energia, woda, ogrzewanie), zakupy
materiałów, BHP i inne

Na obiektach TCSiT oprócz stałych zaj~ć prowadzonych przez okres 10 m-cy
takich jak: nauka pływania, pływanie korekcyjne, zaj~cia na siłowni oraz aerobik,
zorganizowano szereg imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w
okresie ferii zimowych i letnich, w wolne soboty i niedziele, a także imprezy
okolicznościowe np.: z okazji Dnia Dziecka, Dni Ziemi Tczewskiej, Sylwestra itp.
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Stałymi pozycjami kalendarza imprez były:
- zawody pływackie szkół podstawowych,
- zawody ratowników WOPR,
- Bieg Sambora,
- Bieg Nadwiślański,
- spływy kajakowe,
- turnieje piłki nożnej, siatkowej, koszykowej,
- turnieje tenisa stołowego i ziemnego.

W okresie ferii zimowych i letnich, codziennie, prowadzone były zaje(cIa
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży na boiskach wielofunkcyjnych, albo
w halach sportowych.

W 2005r. TCSiT zorganizowało 56 imprez sportowych (wiele cyklicznych), w tym
32 imprezy szkolne w ramach Igrzysk i Gimna:l:jady Młodzieży Szkolnej.

TCSiT, już po raz trzeci, było głównym organizatorem startu kolumny na jednym z
etapów wyścigu TOUR de POŁOGNE, którego koszt wyniósł 50.000 zł, a
całkowity koszt wszystkich organizowanych imprez 139.772 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych rozbudowano siłownie(
funkcjonującą przy budynku krytej pływalni, za kwote( 118.706 zł, co ma przynieść
wymierne efekty w postaci zwie(kszenia dochodów budżetowych w naste(pnych
latach.

17.500 zł,
75.000 zł,
55.000 zł,
17.000 zł,
6.500 zł,

23.000 zł,
2.000 zł,
3.992 zł,

16.000 zł,
3.980 zł.

2) dotacie dla klubów sportowych realizuiacvch zadania własne
gminy w zakresie kultury fizvcznei
wtym:

o KKS "Unia"
o MKS "Sambor"
o MKS "Wisła"
o UKS "Piątka"
o Parafialny Klub Sportowy FARA
o Stowarzyszenie Piłkarskie "Unia"
o KKS Centrum""
o UKS "Skoczek"
o Towarzystwo Miłośników Koszykówki
o KKS "KRA WIEC"

3) naf!rodvpienieżne dla nailepszvch sportowców

4) wspólorf!anizacia masowych imprez sportowych. takich jak:
turnieje piłki recznej, nożnej, zawody lekkoatletyczne, festiwal
sportowy
w tym:
- zakupy nagród, pucharów

3 I

219.972 zł

13.500 zł

16.234 zł

7.068 zł.



Należności i zobowiązania.

Na dziell 31.12.2005r. poza kwotą zrealizowanych dochodów w wysokości
96.613.078 zł oraz poniesionych wydatków w kwocie 94.171.831 zł pozostają
należności i zobowiązania budżetowe.
W stosunku do budżetu wynoszą one:

- należności 6.789.991 zł,
- zobowiązania 3.253.193 zł.

Na zobowiązania składają Sitt:
• naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r. wraz z pochodnymi z

terminem płatności do 3 l marca 2006r.,
• świadczenia za usługi wykonane w grudniu 2005r. z terminem płatności w

styczniu 2006r.,
• rozliczenia VAT-płatność w styczniu 2006r.,
• nadpłaty w podatkach i opłatach lokalnych.

są to wittc zobowiązania niewymagalne, z terminem płatności w 2006r.

Należności budżetowe są znacznie wyższe od zobowiązań, co stanowi korzystną
relacjtt dla budżetu miasta. Wynoszą one 6.789.991 zł (w tym: zaległości
6.185.633 zł), z czego najwittksza kwota przypada na należności z tytułu:
• podatków i opłat lokalnych 4.956.804 zł,
• obrotu mieniem komunalnym (opłaty za wieczyste użytkowanie

gruntów, opłaty z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości,
opłaty za sprzedaż mienia, itp.) 1.307.417 zł,

• wystawionych mandatów przez Straż Miejską 99.713 zł,
• pozostałe (w tym: pomoc społeczna - 335.680 zł) 426.057 zł.
W ogólnej kwocie należności budżetowych 1.778.768 zł stanowią przypisane na
31.12.2005r. odsetki od zaległych podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych
należności budżetowych, czyli tzw. odpisy aktualizujące należności.

Zadłużenie miasta

Kwota zadłużenia miasta na 31.12.2005r. wynosi 19.950.000 zł i obejmuje
zobowiązania z tytułu:
• zaciągnitttego kredytu inwestycyjnego z Banku Ochrony Środowiska w

wysokości 3.750.000 zł, którego spłata zakończy sitt w 2010 roku (pozostało do
spłaty 6 rat rocznych po 750.000 zł każda),

• wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 16.200.000 zł, których
ostatni wykup nastąpi w 2011 roku wg poniższego zestawienia:

- w 2006 roku - 2.300.000 zł
- w 2007 roku - 2.600.000 zł
- w 2008 roku - 3.100.000 zł
- w 2009 roku - 3.200.000 zł
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- w 2010 roku - 3.500.000 zł
w 2011 roku - 1.500.000 zł

Wielkość zadłużenia miasta na 31.12.2005r. w stosunku do zrealizowanych
dochodów wynosi 20,65% i stanowi bezpieczny poziom (przy dopuszczalnym
wskaźniku 60%).

Uwagi końcowe
Podsumowując wyniki osiągnittte w okresie sprawozdawczym należy

stwierdzić, że prawidłowo przebiegało wykonanie budżetu po stronie dochodów,
natomiast pewne trudności wystąpiły podczas realizacji zaplanowanych zadań
inwestycyjnych. Przyczyny tego były różne i zostały szczegółowo omówione w
cZl(ściopisowej sprawozdania.

Zgodnie z harmonogramem odbywało sil( przekazywanie dotacji oraz dokonywanie
zasilania w środki dla jednostek organizacyjnych gminy. Terminowo wywiązywano
siltz wszelkich zobowiązań i realizowano płatności.

Reasumując, budżet miasta za 2005 rok 7Jlmknąłsil( nadwyżką budżetową w
wysokości 2.441.247 zł przy planowanym deficycie w wysokości 9.984.743 zł. Miało
na to wpływ, zarówno niewykonanie planu wydatków na kwotl( 8.553.457 zł, jak
również uzyskanie ponadplanowych dochodów w wysokości 3.872.533 zł.

Zgromadzone dzil(ki temu wolne środki można bl(dzie wykorzystać w 2006
roku. CZl(ŚĆz nich w wysokości 4.525.757 zł została już włączona do uchwalonego
budżetu miasta na 2006 rok, CZl(ŚĆz nich w wysokości 4.827.797 zł, dotycząca
rozliczenia zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu dwuletnim zwil(kszy
wartość tych zadań do realizacji w 2006r.

Zgromadzone wolne środki są również niezbltdne do realizacji projektów o
dofinansowanie ze źródeł z.agranicznych,tym bardziej, że miasto złożyło już 2 du7.e
projekty inwestycyjne, a są to:

l. Infrastruktura turystyczna drogi wodnej "Berlin-Kaliningrad-Kłajpeda" w
Tczewie w ramach Programu Sąsiedztwa Litwy, Polski i obwodu
Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej Interreg IIIa.

2. Termomodemizacja szkół podstawowych i gimnazjów w ramach Mechanizmu
Finansowego FOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Pozostaje również otwarta sprawa "Budowy Regionalnego Systemu Gospodarki
Odpadami - Tczew.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że sytuacja finansowa budżetu
miasta jest bardzo dobra, a zgromadzone wolne środki znacznie ułatwią realizacjtt
budżetu 2006r.
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II. Wykoni}nie budżetu za 2005 rQkprzez zakłady budżetowe
,Qbj~tedotowaniem z budżetu miast~.

1. Zaklad Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie.

Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, którego podstawowym
przedmiotem działalności jest administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
działa w formie zakładu budżetowego i otrzymuje z budżetu miasta dotacjft
przedmiotową z przeznaczeniem na remonty bieżące i kapitalne budynków
komunalnych.

- 120.647 zł,

- 554.945 zł,

33.730 zł,

- 113.480 zł,

42.035 zł,

12.556 zł,

5.268.118 zł,
1.210.000 zł,

39.943 zł,
4.340.981 zł,

92.700 zł.

W 2005 roku Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym, w
związku z prowadzoną działalnością statutową uzyskał przychody w wysokości
10.951.742 zł, w tym z tytułu:

• czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe
• dotacji z budżetu miasta
• odsetek bankowych
• pozostałych przychodów
• innych zwiftkszeń

Koszty działalności statutowej dotyczące okresu sprawozdawczego zamykają sift
kwotą 10.931.155 zł i dotyczą m.in.:

wypłat wynagrodzeń osobowych
gdzie średnioroczne zatrudnienie wynosiło 16,79 etatów,
a średnia płaca 2.682,25 zł na I etat statystyczny.

- wypłat wynagrodzeń bezosobowych

- pochodnych od wynagrodzeń

dodatkowego wynagrodzenia rocznego

- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zakupów wyposażenia, artykułów biurowych, środków
czystości, itp.

- usług remontowych i konserwacyjnych lokali i budynków,
z czego 916.531 zł stanowi fundusz remontowy przekazany
do Wspólnot Mieszkaniowych -2.224.208 zł,
W zakresie remontów przeprowadzonych w lokalach i budynkach gminnych na
łącznąkwotft 1.307.677 zł wykonano:

• roboty zduńskie w 61 lokalach,
• roboty dekarskie na 4 budynkach,
• roboty dekarskie drobne w 107 budynkach,
• wymieniono stolark~ okienną w 236 lokalach,
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453.690 zł,
1.157.000 zł,

7.712 zł,

789 zł.

ilość oddziałów
liczba miejsc

• instalacj~ elektryczną w 4 budynkach,
• instalacj~ CO w 3 budynkach,
• wymalowano klatki schodowe w 5 budynkach
• roboty ogólnobudowlane w 25 budynkach.

- zużycie energii, wody, gazu -4.068.739 zł,

pozostałych kosztów dotyczących bieżącej działalności Zakładu,
tj. sprzątanie działek, wywóz nieczystości stałych, utrzymanie
cZl(ściwspólnej nieruchomości w budynkach wspólnotowych i inne -2.227.075 zł,

ilme zmniejszenia zaliczane do kosztów (odpisy aktualizacyjne

wraz z odpisem amortyzacji) -1.533.740 zł.
Ogółem działalność zakładu za rok 2005 zamkn~ła si~ zyskiem netto w wysokości
20.587 zł.

2. Przedszkola Miejskie.

W 2005 roku na terenie miasta Tczewa, funkcjonowały dwa przedszkola publiczne

miejskie:

- Przedszkole Nr 9,

- Przedszkole Nr 8 z oddziałami integracyjnymi,

które na pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych do wysokości 80%, z
wyłączeniem kosztów produktów żywnościowych, otrzymały z budżetu miasta
dotacj~ przedmiotową w wysokości 1.157.000 zł, a Przedszkole Nr 8 dodatkowo
jeszcze dotacj~ celową na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup
zmywarki.

Przedszkola miejskie w okresie sprawozdawczym uzyskały przychody w wysokości
1.619.191 zł, w tym z tytułu:

• odpłatności rodziców za utrzymanie dziecka w przedszkolu

• dotacji z budżetu miasta

• odsetek bankowych
• pozostałych przychodów

Organizacja przedszkoli samorządowych przedstawiała si~ nast~pująco :
I półrocze 2005 II półrocze 2005

11 12
320 320

natomiast wykorzystanie miejsc przedszkolnych wyniosło:

I półrocze 2005 II półrocze 2005
liczba dzieci przedszkolnych na
pobyt całodzienny
pobyt 5 godzinny niepłatny
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liczba dzieci klas "O"

razem

73

268 275

W celu zapewnienia opieki pedagogicznej nad dziećmi oraz funkcjonowania
placówek, zatrudnienie w roku ubiegłym wyniosło:

nauczyciele
pracownicy administracyjno -obsługowi
razem

l półrocze 2005
22,72
19,35
42,07

II półrocze 2005
24,99
20,35
45,34

- 920.769 zł,

10.274 zł,
- 196.322 zł,

72.282 zł,
- 109.787 zł,

37.737 zł,
4.464 zł,

94.688 zł,
35.488 zł,
68.591 zł,

Poniesione przez samorządowe placówki przedszkolne koszty w łącznej wysokości
- 1.628.341 zl, dotyczyły m.in.:

- wypłat wynagrodzeń osobowych
gdzie średnia płaca ukształtowała sit<nastt<pująco:
• nauczyciele - 1.896 zł,
• pracownicy administracyjno - obsługowi - 1.300 zł.

W poszczególnych placówkach średnia płaca nauczycieli jest zróżnicowana,
ponieważ zgodnie z Kartą Nauczyciela, wielkość płacy uzależniona jest od
poziomu wykształcenia i stażu zawodowego nauczyciela.

- wynagrodzeń bezosobowych
- pochodnych od wynagrodzeń
- wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego
- opłat za energit<elektryczną, ogrzewanie i wodt<
- usług remontowych i konserwacyjnych
- zakupu pOlnocy dydaktycznych
- zakupu środków żywności
- opłat za usługi komunalne
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe wydatki (świadczenia BHP, zakupy materiałowe,

ubezpieczenie budynków itp.) - 77 .939 zł.
Ogółem działalność przedszkoli miejskich za 2005 rok zamknt<ła sit<stratą netto w
wysokości 9. 150 zł.

Z uwagi na 2Tóżnicowany charakter placówek przedszkolnych (wielkość obiektu,
ilość dzieci itp.) koszty utrzymania 1 dziecka na pobyt całodzienny, klas "O" i
odpłatności rodziców ukształtowały sit<nastt<pująco:

Koszt utrzymania Koszt utrzymauia Srednioroczna
Przedszkole w klasach "O" l dziecka na pobyt odplatność rodziców

ealodniowv za 1 miesiąc
Nr8 --- 610,83 178,50
Nr9 296,59 459,46 154,67
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