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SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEZIORA WIELKIE 

ZA 2018R. 
 

 Budżet gminy na 2018r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXV/184/2017 Rady Gminy                    

w Jeziorach Wielkich z dnia 21 grudnia 2017r. w wysokościach: 
 

DOCHODY    -  18.890.163,00 zł 

WYDATKI    -  19.371.163,00 zł 
 

W trakcie 2018r. wprowadzono łącznie 27 zmian budżetu. Ostatecznie uchwalony budżet na 31 

grudnia 2018r. zamknął się  w następujących kwotach: 
 

DOCHODY    -  20.356.420,79 zł 

WYDATKI    -  22.230.464,27 zł. 
 

Deficyt budżetu w wysokości 1.874.043,48 zł zaplanowano sfinansować przychodami  

pochodzącymi z pożyczki, wolnych środków i nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. 
 

Z planowanych dochodów w kwocie 20.356.420,79  zł zrealizowano dochody w kwocie 

20.530.827,47 zł. Kwota ta stanowi 100,86% planowanych wpływów.   
 

Dochody budżetu dzieli się na: dochody bieżące i dochody majątkowe.  

Dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze 

sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w 

prawo własności zrealizowano w wysokości  419.299,89 zł. 

Dochody bieżące, czyli wszystkie pozostałe dochody, które nie są dochodami majątkowymi 

zrealizowano w wysokości 20.111.527,58 zł. 
 

Strukturę i realizację dochodów budżetu Gminy Jeziora Wielkie za  2018r.  przedstawia  poniższa 

tabela 
 

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie do             

31 grudnia  2018r. 
% dochodów 

ogółem 

1. Dochody własne 6.958.207,68 33,89 

2. Subwencje 6.714.444,00 32,71 

3. Dotacje na zadania zlecone 5.993.754,74 29,19 

4. Dotacje na zadania własne 660.497,29 3,22 

5. Dotacje i środki z innych źródeł 203.923,76 0,99 

  

RAZEM 
 

 

20.530.827,47 

 

100,00 

 

Planowane wpływy z tytułu dochodów własnych w wysokości 6.686.815,98  zł zostały 

zrealizowane   w wysokości 6.958.207,68 zł, co stanowi 104,06 % planu. 
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W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowane dochody własne  w wysokości 

583.600,00 zł, zrealizowano w wysokości 591.742,20 zł, co stanowi 101,40% przyjętego planu, 

w tym z tytułu: 

1) odprowadzania i oczyszczania ścieków  -       540.742,36  zł, 

2) wydania warunków technicznych i uzgodnień 

    na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej  -   4.383,50 zł, 

3) czynsz za dzierżawę gruntów rolnych  -   5.669,94 zł, 

4) zwrot podatku od nieruchomości przez 

Gminę Strzelno     - 20.260,00 zł, 

5) sprzedaż energii     -   4.526,51 zł, 

6) odsetki                              - 16.159,89 zł. 
 

 W dziale 020 „Leśnictwo” wykonano dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie 

w wysokości 4.049,63 zł, tj. 94,18%  planowanych wpływów. 
 

 W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” zrealizowano dochody                            

w wysokości 720.891,78 zł tj. 102,62 % planowanych wpływów. Na tę kwotę składają się  

wpływy z tytułu: 

1) sprzedaży wody     - 711.802,11 zł, 

2) wydania warunków technicznych i uzgodnień 

    na przyłączenie do sieci wodociągowej  -     4.059,94 zł, 

3) odszkodowania za uszkodzony hydrant  -     1.649,80 zł, 

4) odsetek i kosztów upomnienia   -     3.379,93 zł. 
 

 W dziale 600  „Transport i Łączność” wykonano dochody własne w wysokości 

11.384,02 zł z tytułu rekompensaty za uszkodzenie drogi gminnej w Kożuszkowie, wpłaconej 

przez firmę ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie.   
 

 W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wykonano dochody w wysokości           

441.453,62 zł, tj. 100,78% planowanych wpływów na 2018r.   

W dziale tym mieszczą się dochody z tytułu: 

1) opłat za wieczyste użytkowanie gruntów   -           147.381,39 zł, 

2) sprzedaży nieruchomości      -           178.376,15 zł,  

3) przekształcenia prawa użyt. wieczystego w prawo 

   własności                  -       10.506,06 zł, 

4) dzierżawy gruntów i budynków mienia komunalnego -             86.103,41 zł, 

5) zwrot kosztów ogrzewania lokali, za zużytą energię 

 oraz odbiór nieczystości    `   -   15.767,77 zł, 

7) odsetki, koszty upomnienia itp.               -     3.318,84 zł. 
 

Dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów  zostały zrealizowane w wysokości 

147.381,39 zł, tj. 104,53% przyjętego planu na 2018r.  
 

W 2018r. zrealizowano dochody w wysokości 178.376,15 zł ze sprzedaży nieruchomości.  

Dokonano sprzedaży działki o powierzchni 0,31 ha w Wójcinie za kwotę 168.400,00 zł oraz 

działki o powierzchni 54m
2
 w Przyjezierzu  za kwotę 4.040,00 zł. Pozostałe wpłaty w wysokości 

5.936,15 zł dotyczą sprzedaży w latach poprzednich.  
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W okresie sprawozdawczym wykonano dochody w wysokości 10.506,06 zł  z tytułu 

przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .  W roku 2018 przekształcono  

1 działkę w Przyjezierzu i z tego tytułu zrealizowano dochody w wysokości 5.360,00 zł, 

pozostałe wpłaty   w wysokości 5.146,06 zł dotyczą przekształceń w latach poprzednich. 
 

Wpływy za czynsze wykonano w wysokości 86.103,41 zł, co stanowi 91,76% przyjętego planu            

na 2018r.  
 

 W dziale 750 „Administracja publiczna” wykonano dochody własne  w wysokości 

33.919,23 zł,  tj. 132,90% planowanych wpływów na 2018r. W okresie sprawozdawczym 

wpłynęły  środki  z tytułu: 

1) zwrotu kosztów za usługi pocztowe w wysokości 13.036,40 zł,  

2) odszkodowania w wysokości 20.482,38 zł (dach Wójcin, świetlica Lubstówek i Siedlimowo), 

3) pozostałe dochody (wynagrodzenie PIT 4) w wysokości 395,80 zł, 

4) realizacji zadań zleconych w wysokości 4,65 zł. 
 

 W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, osób fizycznych  i od jednostek 

organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej” wykonano dochody w wysokości 

4.485.438,29 zł, tj. 104,34% planowanych wpływów. Najwyższe procentowe wykonanie planu 

występuje w § 0910 odsetki (1076,65%)  a najniższe procentowe wykonanie planu występuje w        

§ 0320 podatek rolny od osób fizycznych (94,61%).  

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 

cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek 

organizacyjnych” 

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 766.541,97 zł, co stanowi 106,25% planu rocznego                 

i obejmuje: 

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, 

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe. 
 

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, 

podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków   i opłat lokalnych od osób fizycznych” 

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.623.557,38 zł, co stanowi 100,65% planu 

rocznego i obejmuje: 

- dochody podatkowe i opłaty realizowane przez Urząd Gminy, 

- dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe, 

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. 
 

Rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 

terytorialnego na podstawie ustaw” 

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi  103.360,95 zł, co stanowi 107,23% planu rocznego               

i obejmuje: opłatę skarbową, opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłatę za zajęcie pasa 

drogowego . 
 

Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” 

Wykonanie dochodów tego rozdziału wynosi 1.991.977,99 zł, co stanowi 106,64% planu 

rocznego i obejmuje: 

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – wykonanie wynosi 1.983.918,00 zł,            
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co stanowi 106,35% planu, dochody przekazywane były z rachunku centralnego budżetu 

państwa, 

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych – wykonano na kwotę 8.059,99 zł,                    

co stanowi 310,0% - dochody przekazywane przez urzędy skarbowe. 
 

 W dziale 758 „Różne rozliczenia” wykonano dochody własne w wysokości 15.978,31 zł             

z tytułu odsetek bankowych oraz rozliczeń podatku vat. 
 

 W dziale 801 „Oświata i wychowanie” zrealizowano dochody własne w kwocie             

34.392,51 zł, w tym z tytułu: 

1) zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego przez gminy (2 dzieci) – 6.349,08 zł, 

2) refundacji wynagrodzeń za 2017r. Przez Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie – 2.740,24 zł, 

3) potrącenia wierzytelności z tytułu sprzedaży oleju opałowego - 23.336,37 zł, 

4) różnych dochodów (wynagrodzenie PIT4, wydanie duplikatu świadectwa, wpłata za złom)  – 

1.966,82 zł. 
 

 W dziale 852 „Pomoc społeczna” w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody 

własne w wysokości 9.344,41 zł, w tym z tytułu: 

1) odpłatności za usługi opiekuńcze 5.202,45 zł, 

2) odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w Domu Pomocy Społecznej 3.857,43 zł, 

3) wynagrodzenie PIT4  – 110,00 zł, 

4) realizacji zadań zleconych -174,53 zł. 
 

 W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zrealizowano dochody własne              

w wysokości 100,00 zł z tytułu spłaty stypendium szkolnego. 
 

 W dziale 855 „Rodzina”  zrealizowano dochody własne w wysokości 23.949,82 zł,                    

w tym z tytułu: 

1) realizacji zadań zleconych – 20.088,58 zł, 

2) zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, zasiłku rodzinnego wraz                 

z odsetkami – 3.861,24 zł. 
 

 W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan              

571.700,00 zł  wykonano dochody własne w kwocie 585.563,86 zł, co stanowi 102,43%  

planowanych wpływów, w tym z tytułu: 

1) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi             -       530.238,01 zł, 

2) opłaty za wywóz nieczystości         -        30.988,78 zł, 

3) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska                  -        17.296,37 zł, 

4) opłaty produktowej           -          79,00 zł,  

5) odsetki i koszty upomnienia                     -          6.961,70 zł. 
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Realizację dochodów własnych wg źródeł przedstawia poniższa tabela 

§ Treść Plan po 

zmianach na 

31.12.2018r. 

Wykonanie  

do dnia 

31.12.2018r. 

% 

wykona

nia  

Struktur

a 

wykonan

ia 

0010 Podatek dochodowy od osób 

fizycznych 

1.865.376,00 1.983.918,00 106,35 28,51 

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2.600,00 8.059,99 310,00 0,11 

0310 Podatek od nieruchomości 1.430.000,00 1.432.821,78 100,20 20,59 

0320 Podatek rolny 553.092,98 524.860,77 94,90 7,54 

0330 Podatek leśny 80.100,00 82.679,00 103,22 1,19 

0340 Podatek od środków transportowych 89.000,00 105.631,36 118,69 1,52 

0360 Podatek od spadków i darowizn 3.000,00 3.447,00 114,90 0,05 

0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 79,00 - - 

0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 19.950,00 99,75 0,29 

0440 Wpływy z opłaty miejscowej 10.000,00 11.834,90 118,35 0,17 

0480 Wpływy z opłat za wydawanie 

zezwoleń na sprzedaż alkoholu 

75.000,00 81.786,01 109,05 1,18 

0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 521.391,00 531.857,04 102,01 7,64 

0500 Podatek od czynności 

cywilnoprawnych 

165.408,00 206.774,00 125,01 2,97 

0550 Wpływy za użytkowanie wieczyste 141.000,00 147.381,39 104,53 2,12 

0640 Wpływy z tytułu kosztów 

egzekucyjnych, opłaty komorniczej i 

kosztów upomnień 

3.560,00 13.265,83 372,64 0,19 

0690 Wpływy z różnych opłat 39.130,00 32.114,89 82,07 0,46 

0750 Dochody z najmu i dzierżawy 

skł.majątkowych 

103.137,00 95.822,98 92,91 1,38 

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego w prawo 

własności 

10.500,00 10.506,06 100,06 0,15 

0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa 

własności 

176.200,00 178.376,15 101,24 2,56 

0830 Wpływy z usług 1.293.200,00 1.318.033,59 101,92 18,94 

0910 Odsetki 1.000,00 12.789,29 1278,93 0,18 

0920 Pozostałe odsetki 8.550,00 18274,65 213,74 0,26 

0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 

ubiegłych 

45.800,00 42.751,17 93,34 0,61 

0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 17.522,00 22.132,18 126,31 0,32 

0970 Wpływy z różnych dochodów 11.384,00 48.222,89 423,60 0,69 

2360 Dochody jst związane z realizacją 

zadań zleconych 

20.000,00 20267,76 101,34 0,29 

2680 Rekompensata utraconych dochodów w 

podatkach i opłatach lokalnych 

865,00 4.570,00 528,32 0,07 
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RAZEM 6.686.815,98 6.958.207,68 104,06 100 

  

W grupie dochodów własnych największy udział w strukturze zrealizowanych wpływów 

mają następujące dochody: 
 

podatek dochodowy od os. fiz. -    1.983.918,00 zł, tj. 28,51% wyk. dochodów własnych, 

podatek od nieruchomości     -   1.432.821,78 zł, tj. 20,59% wyk. dochodów własnych, 

wpływy z usług      -   1.318.033,59 zł, tj. 18,94% wyk. dochodów własnych. 
 

 Zaległości dotyczące własnych dochodów budżetowych na dzień  31 grudnia 2018r. 

wynoszą 1.511.363,58 zł.  
 

Największe zaległości występują w: 

1) zaliczce alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnym - 691.844,07 zł, 

2) podatku od nieruchomości     - 410.152,30 zł, 

3) podatku od środków transportowych   - 100.705,08 zł, 

4) podatku rolnym      -   89.754,22 zł, 

5) opłacie za odbiór odpadów komunalnych   -   80.381,04 zł, 

6) opłacie za wieczyste użytkowanie    -   57.039,44 zł, 

7) opłacie za wodę      -   27.900,03 zł, 

8) opłacie za odprowadzanie i oczyszczanie ścieków -   22.134,42 zł, 
 

W podatku od nieruchomości zaległości od osób prawnych  wynoszą 40.926,77 zł, w tym:                        

6 podatników posiada zaległości za 2018r. na kwotę 8.339,24 zł i 3 podatników za lata 

poprzednie na kwotę 32.587,53 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano 26 upomnień na kwotę 

8.919,00 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na kwotę 9.405,30 zł. W wyniku 

prowadzonego postępowania egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 

427,20 zł . 

W podatku od nieruchomości zaległości od osób fizycznych wynoszą 369.225,53 zł. Podatnicy                

z terenu Przyjezierza posiadają  zaległości na kwotę 278.157,21 zł, a podatnicy z terenu 

pozostałych miejscowości gminy na kwotę 91.068,32 zł.  

W podatku rolnym zaległości osób prawnych wynoszą 379,00 zł, (2 podatników za 2018r.)                    

W podatku rolnym zaległości od osób fizycznych  wynoszą 89.375,22 zł, w tym: 228 podatników 

posiada zaległości w wysokości 73.331,35 zł za 2018r. oraz 39 podatników posiada zaległości                   

za lata poprzednie. 

W okresie sprawozdawczym na zaległości w podatku od nieruchomości i w łącznym 

zobowiązaniu pieniężnym wysłano  684 upomnienia na kwotę 205.426,51 zł  oraz wystawiono 

271 tytułów wykonawczych  na kwotę 146.530,10 zł. W wyniku prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 14.121,35 zł na zaległości z 

2018r. i 21.723,02 zł na zaległości z lat poprzednich.  

W podatku od środków transportowych zaległości wynoszą  100.705,08 zł, w tym                             

12 podatników posiada zaległości za 2018r. na kwotę 19.778,08  zł  i 7 podatników posiada 

zaległości za lata poprzednie na kwotę 80.927,00 zł. 

W okresie sprawozdawczym wysłano 22  upomnienia na kwotę 49.483,99 zł oraz wystawiono                

13 tytułów wykonawczych  na kwotę 27.168,00 zł. W wyniku prowadzonego postępowania 

egzekucyjnego wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 16.322,68 zł. 

W opłacie za odbiór odpadów komunalnych zalega 257 podatników na kwotę 80.381,04 zł.  
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Zaległości za 2018r.  wynoszą 31.361,38 zł a za lata poprzednie 49.019,66 zł.   W okresie 

sprawozdawczym wysłano 501 upomnień na kwotę 59.820,00 zł oraz wystawiono 178 tytułów 

wykonawczych na kwotę 20.441,20 zł. Wpłaty przekazane przez Urząd Skarbowy wynosiły 

10.980,47 zł. 

W 2018r. wpłynęło 7 wniosków o umorzenie zaległości w opłacie za odbiór odpadów 

komunalnych. Wnioski rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę 2.042,46 zł należności 

głównej oraz odsetki w wysokości 225,00 zł. 

Podobnie jak w latach poprzednich dużym problemem są zaległości za wykonane usługi przez 

Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach 

Wielkich. Na ogólną liczbę kontrahentów 3.056  liczba odbiorców niepłacących terminowo 

wynosiła 221, w tym podmiotów gospodarczych 15. W 2018r. zostało wysłanych 229 wezwań do 

zapłaty. Niejednokrotne wezwania do zapłaty nie są wystarczającym środkiem uregulowania 

należności przez odbiorców, wówczas kieruje się sprawę na drogę przymusowej windykacji          

tj. do sądu o wydanie nakazu zapłaty.                

W opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntów zalega 24 podatników, w tym 10 na kwotę 

44.355,97 zł za lata ubiegłe a 17 podatników  za 2018r. na kwotę 12.683,47 zł. W okresie 

sprawozdawczym wysłano 27 wezwań  do zapłaty na kwotę 22.471,12 zł. Ściągalność tej 

należności następuje poprzez komornika sądowego. Zrealizowane wpłaty przez komornika 

wynosiły  6.602,49 zł.   

W 2018r.  wpłynęło 229 wniosków o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 74  

wnioski rozpatrzono pozytywnie i umorzono kwotę należności głównej i odsetek  w wysokości 

41.115,52 zł. 
 

Na poziom uzyskiwanych dochodów własnych ma również wpływ obniżenie przez                   

Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych oraz wprowadzenie zwolnień. Skutki 

obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy wynoszą: 

1) w podatku od nieruchomości  - 452.006,25 zł, 

2) w podatku rolnym    -             84.902,00 zł, 

3) w podatku od środków transportowych  -    62.610,48 zł. 

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy w podatku od nieruchomości zwolniono grunty, budynki                

i budowle zajęte na potrzeby sieci wodociągowej  i kanalizacyjnej oraz te, w których prowadzona 

jest działalność z zakresu pomocy społecznej. Kwota podatku z tego tytułu w okresie 

sprawozdawczym wynosiła    5.371,20 zł.  
 

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów w budżecie na 2018r. zaplanowano subwencję 

ogólną w wysokości 6.714.444,00 zł, w tym: 

1) część wyrównawcza  - 3.317.195,00 zł, 

2) część oświatowa   - 3.319.337,00 zł, 

3) część równoważąca   -      77.912,00 zł. 

Na dzień 31 grudnia 2018r. wpływy z tego tytułu wynoszą 6.714.444,00 zł, co stanowi 100,00% 

przyjętego planu.  

Zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Dyrektora 

Krajowego Biura Wyborczego gmina otrzymała dotacje celowe   na poniższe zadania zlecone           

i własne: 
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Rozdział Plan Wykonanie % 

wykonania 

Cel dotacji 

ZADANIA  ZLECONE 

01095 513.215,43 513.215,43 100,00 Zwrot producentom rolnym części 

podatku akcyzowego zawartego w 

cenie oleju napędowego 

75011 60.387,73 57.373,45 95,01 Zadania z zakresu administracji 

rządowej 

75101 1.719,00 1.719,00 100,00 Prowadzenie i aktualizację rejestru 

wyborców,  

75109 
 

80.897,00 74.843,85 92,52 Dotacja na przeprowadzenie 

wyborów uzupełniających do Rady 

Gminy 

80153 47.615,19 46.371,22 97,39 Dotacja na wyposażenie szkół w 

podręczniki 

85213 12.642,00 12.114,72 95,83 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

świadczenia pielęgnacyjne. 

85215 
 

95,93 0,00 - Dotacja na dodatek energetyczny 

85228 36.550,00 36.550,00 100,00 Dotacja na realizację usług 

opiekuńczych dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

85501 
 

3.230.565,00 3.194.916,44 98,90 Świadczenie wychowawcze  500+ 

85502 
 

1.908.597,00 1.876.802,69 98,33 Świadczenia rodzinne 

85503 
 

116,77 100,36 85,95 Karta Dużej Rodziny 

85504 180.420,00 179.747,58 99,63 Dotacja na realizację programu 

„Dobry Start” 

 

RAZEM 

 

6.072.821,05 

 

5.993.754,74 

 

98,70 

 

ZADANIA WŁASNE 

75814 95.707,02 95.707,02 100,00 Zwrot wydatków fundusz sołecki 
 

80103 112.340,00 112.340,00 100,00 Dotacja na realizację zadań własnych 

w zakresie wychowania 

przedszkolnego 

85213 13.375,00 13.278,72 99,28 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

opłacane za osoby pobierające 

niektóre świadczenia z pomocy 

społecznej. 

85214 34.378,00 30.312,97 88,18 Wypłatę zasiłków okresowych 

85216 165.911,00 164.999,10 99,45 Wypłata zasiłków stałych 
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85219 102.816,00 102.816,00 100,00 Działalność Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej 

85230 67.000,00 65.754,43 98,14 Dofinansowanie realizacji Programu 

„Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” 

85415 73.774,00 73.774,00 100,00 Pomoc materialna dla uczniów – 

stypendia 

85504 1.597,00 1.515,05 94,87 Dotacja na asystenta rodziny 

 

RAZEM 

 

666.898,02 

 

660.497,29 

 

99,04 

 

 

DOTACJE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 

71035 1.000,00 1.000,00 100,00 Dotacja na podstawie porozumienia 

w sprawie powierzenia zadań 

dotyczących utrzymania grobów i 

cmentarzy wojennych 

60016 130.176,00 130.176,00 100,00 Dotacja na modernizację drogi 

dojazdowej do gruntów rolnych w 

Kożuszkowie i Lubstówek - 

Rzeszynek 

90002 20.403,74 10.886,24 53,35 Dotacja na dofinansowanie 

przedsięwzięcia „Demontaż i 

utylizacja wyrobów zawierających 

azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Jeziora 

Wielkie” 

90005 20.000,00 18.000,00 90,00 Dotacja na realizację programu 

„EKOPIEC” 

92695 43.862,00 43.861,52 100,00 Dotacja na zadanie „Otwarta Strefa 

Aktywności w Przyjezierzu”.  

RAZEM 215.441,74 203.923,76 94,65  

 

Szczegółowe wykonanie planowanych dochodów przedstawia załącznik   nr 1 do niniejszego 

sprawozdania. 

Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. 
 

 Plan wydatków budżetu gminy w 2018r. wynosił 22.230.464,27 zł i został wykonany                

w wysokości 21.291.591,61 zł,  co stanowi  95,78% przyjętego planu.  
 

 W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” na plan 1.681.367,26 zł wydatkowano środki                 

w wysokości 1.635.931,82 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego.  

W rozdziale 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi poniesiono wydatki bieżące m.in. 

na: 

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy 

odprowadzaniu ścieków, tj. 4 konserwatorów  194.790,83 zł, 

2) zakup niezbędnych materiałów do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania 
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oczyszczalni, przepompowni, jak również środki czystości i materiały biurowe – 34.812,62 zł, 

3) zakup energii – 191.421,38 zł, 

4) zakup usług remontowych – 43.459,86 zł, 

5) zakup usług pozostałych – 19.738,52 zł, 

6) opłaty za umieszczenie  rurociągów w pasach drogowych, za wprowadzenie ścieków do wód 

oraz ubezpieczenie mienia – 38.457,50 zł, 

Ogółem   na gospodarkę ściekami wydatkowano środki w wysokości  543.510,78 zł.  

W  2018r. gmina otrzymała dotację celową na zwrot producentom rolnym części podatku 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.   Z otrzymanych środków wypłacono 

rolnikom kwotę  503.152,38  zł, a pozostałe środki w kwocie 10.063,05 zł przeznaczono zgodnie             

z ustawą na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku.   

W dziale 010 ze środków własnych poniesiono również wydatki na: 

1) dotację do Spółki Wodnej na renowację rowów  -         20.000,00 zł, 

2) wpłaty na rzecz Izb Rolniczych    -        10.598,66 zł, 

3) targi rolne i olimpiadę wiedzy rolniczej   -   600,00 zł, 

4) utrzymanie pomieszczeń pod potrzeby przechowywania 

     zwierząt gospodarskich i utylizację odpadów  -             869,99 zł, 

5) usługi weterynaryjne     -          1.093,00 zł, 

6) składkę członkowską  do GSW i opłatę roczną 

    za użytkowanie gruntów pokrytych wodami  -      38,00 zł. 

         

 W dziale 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę” poniesiono wydatki                 

m.in. na: 

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 248.640,68 zł, 

2) zakup energii – 173.607,63 zł, 

3) zakup materiałów – 58.336,30 zł, 

4) zakup usług remontowych – 18.970,89 zł, 

5) opłaty za pobór wód głębinowych i ubezpieczenie mienia – 64.123,13 zł, 

6) zakup usług pozostałych – 26.333,39 zł. 

Ogółem na plan 672.532 zł poniesiono wydatki w wysokości 611.677,91 zł, co stanowi 90,95% 

planu.  
 

 W dziale 600 „Transport i łączność” na plan 1.440.572,66 zł  zrealizowano wydatki  w 

wysokości 1.392.757,33 zł., co stanowi 96,68%.  Środki przeznaczono na: 

1) dotację dla Powiatu na remont chodnika w Przyjezierzu – 27.714,98 zł. 

2) remont drogi w miejscowości Nowa Wieś – 31.456,51 zł, 

3) remonty cząstkowe dróg gminnych grysem i emulsją – 61.082,60 zł, 

4) remont chodnika – drogi w miejscowości Wójcin – 58.400,00 zł, 

5) zakup kamienia wapiennego – 21.616,44 zł, 

6) zakup oleju napędowego – 15.609,61 zł, 

7) zakup masy mineralno – asfaltowej – 9.214,36 zł, 

8) zimowe utrzymanie dróg gminnych – 8.023,05 zł, 

9) równanie i profilowanie dróg gminnych – 5.018,40 zł, 

10) zakup kosy – 2.999,00 zł, 

11) zakup elementów do odwodnienia dróg  – 8.315,48 zł, 

12) zakup pozostałych materiałów (oleje, filtry, sól drogowa, cement itp.) - 15.208,68 zł. 

13) remont drogi w miejscowości Dobsko  - 2.500,00 zł (zdanie zrealizowano ze środków 
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funduszu sołeckiego sołectwa Dobsko), 

14) zakup kostki brukowej i cementu – 1.199,15 zł (fundusz sołecki Kościeszki) 

15) wynajem koparki – 2.870,00 zł, 

16) zbieranie ziemi z poboczy dróg gminnych – 861,00 zł, 

17) rozbiórka wraz z pokruszeniem nawierzchni drogi z trylinki w miejscowości Kuśnierz – 

11.008,50 zł, 

18) wykonanie utwardzenia pobocza wraz z korytowaniem, rozłożeniem oraz zagęszczeniem 

kruszywa w Kuśnierzu – 7.380,00 zł, 

19) przegląd dróg gminnych – 3.500,00 zł, 

20) opracowanie projektu organizacji ruchu drogi gminnej Wola Kożuszkowa – 2.000,00 zł, 

21) wydatki inwestycyjne – 1.096.779,57 zł.  
 

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”  wydatkowano kwotę 723.272,87  zł, tj. 93,48% 

przyjętego planu. Gminny Zakład Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

poniósł wydatki w wysokości 607.415,03 zł, w tym m.in. na: 

1) wynagrodzenia  i pochodne od wynagrodzeń  - 530.636,48 zł, 

2) zakup materiałów – 27.217,60 zł, 

3) zakup usług remontowych i pozostałych – 12.386,95 zł. 

Szczegółowe wykonanie planowanych wydatków przedstawiono w załączniku nr 2 do 

sprawozdania. 

Dział ten obejmuje również wydatki w zakresie gospodarki gruntami  i nieruchomościami.                  

W okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki w kwocie  115.857,84 zł, w tym na: 

1) wycenę nieruchomości – 41.920,00 zł, 

2) zakup energii i wody – 5.349,51 zł, 

3) ogłoszenia w prasie, sporządzenie aktu notarialnego, kontrola przewodów kominowych i zrzut 

ścieków – 7.631,50 zł, 

4) opłaty notarialne, za wypisy z rejestru gruntów,  mapy itp.  - 3.094,10 zł, 

5) odszkodowanie w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego – 8.000,00 zł, 

6) koszty zastępstwa procesowego, opłaty za pozew – 1.444,36 zł, 

7) zakup dzwonka bezprzewodowego – 122,48 zł, 

8) przebudowa pomieszczeń na lokal socjalny – 48.295,89 zł.  

     

 W dziale 710 „Działalność usługowa” poniesiono wydatki na: 

1) opracowanie decyzji o warunkach zabudowy  -  9.225,00 zł, 

2) usługi geodezyjne      -  8.660,00 zł, 

3) bieżące utrzymanie cmentarzy    -  1.334,00 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego sołectw: Dobsko, Golejewo, Kościeszki, Krzywe 

Kolano, Rzeszynek, Siemionki wykonano chodnik na cmentarzu w Kościeszkach. Wartość 

zrealizowanego zadania wynosi 16.761,76 zł. 

  

W dziale 720 „Informatyka” zaplanowano wydatki na koszty związane z utrzymaniem 

trwałości projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza” oraz  „Realizacja systemu innowacyjnej 

edukacji w województwie kujawsko-pomorskim  poprzez  zbudowanie systemu dystrybucji treści 

edukacyjnej”. W 2018r. poniesiono wydatki w wysokości  1.348,57zł.  
 

 Planowane wydatki w dziale 750 „Administracja publiczna”  wykonano w wysokości 

2.229.742,06 zł, tj. 95,29% przyjętego planu.   
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Środki  przeznaczono na realizację następujących zadań: 

1) zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 126.017,69 zł. Powyższe środki 

wydatkowano na: 

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  – 110.699,89 zł, 

b) zakup materiałów i usług – 11.105,03 zł, 

c) odpis na ZFŚS, szkolenia, delegacje – 4.212,77 zł.  

Gmina na wydatki otrzymała dotację celową w wysokości 57.373,45 zł,  a pozostałą kwotę 

wydatkowała ze środków własnych budżetu gminy.  

2) działalność Rady Gminy – 163.389,05 zł. 

Środki przeznaczono na: 

a) wypłatę diet dla Radnych – 103.435,27zł, 

b) zakup materiałów i usług i środków żywności – 3.530,37 zł, 

c) elektroniczny system głosowania – 56.423,41 zł. 

3) funkcjonowanie Urzędu Gminy – 1.817.015,45 zł., w tym m. in. na: 

a) wynagrodzenia i pochodne – 1.235.576,49 zł, 

b) zakup materiałów i wyposażenia – 127.449,14 zł, 

c) zakup usług – 182.978,47 zł, 

d) zapłatę podatku od towarów i usług – 59.031,58 zł, 

e) obsługę prawną – 50.051,16 zł, 

f) zakup usług remontowych – 7.474,29 zł, 

g) odpis na ZFŚS – 23.515,59 zł, 

h) podatek od nieruchomości – 32.203,00 zł. 

Wszystkie wydatki według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do 

sprawozdania.  

4) promocję gminy – 6.274,37 zł,  

5) składki na  Stowarzyszenie „Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” i „Lokalna Grupa 

Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego” – 6.931,20 zł. 

6) diety i  inkaso dla sołtysów  – 105.200,00 zł, 

7) zakup flag do sołectw – 486,30 zł, 

8) bezpłatne porady prawne dla mieszkańców – 4.428,00 zł. 
 

 W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy” w ramach otrzymanych dotacji 

poniesiono wydatki na : 

1) prowadzenie rejestru wyborców – 1.719,00 zł, 

2) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy  – 3.788,00 zł, 

3) przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego – 71.055,85 zł. 
 

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”  na plan 

298.611,24 zł   poniesiono wydatki w kwocie 278.063,35 zł, tj. 93,12% przyjętego planu,                  

w tym  m.in. na:  

1)wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla  kierowców OSP, konserwatora i Komendanta  

– 113.736,34 zł, 

2) ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych – 36.627,60 zł, 

3) zakup paliwa, olejów,  wyposażenia i umundurowania – 49.873,69 zł, 

4) przegląd techniczny samochodów i sprzętu OSP, zakup usług – 18.259,37 zł, 

5) zakup usług remontowych – 5.833,06 zł, 

6) ubezpieczenie mienia, opłaty –  12.081,50 zł. 
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Gmina w roku 2018 przekazała dotację w wysokości 35.000,00 zł do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Bydgoszczy na zakup pojazdu dla Posterunku Policji w Jeziorach Wielkich. Zgodnie z 

przedłożonym rozliczeniem zakupiono samochód osobowy marki Opel Astra o wartości 

84.949,00 zł.  
 

 Dział 757 „Obsługa długu publicznego” obejmuje wydatki na spłatę odsetek od 

zaciągniętych pożyczek. W okresie sprawozdawczym zapłacono odsetki od: 

1) pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na Przebudowę oczyszczalni ścieków w Przyjezierzu-             

8.510,52 zł, 

2) pożyczki  z WFOŚiGW w Toruniu na zakup samochodu do OSP Jeziora Wielkie –               

2.603,65 zł. 
 

 W budżecie w dziale 801 „Oświata i wychowanie” zaplanowano wydatki w kwocie 

4.753.233,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.579.077,44 zł, co stanowi 

96,34% planu.  

Wykonanie wydatków z subwencji oświatowej, dotacji oraz środków własnych budżetu gminy 

przedstawia poniższa tabela. 

Wyszczególnienie Wynagrod

zenia i 

pochodne 

Różne 

wydatki 

osobowe  

ZFŚS Pozostałe 

wydatki 

Ogółem 

80101 

Szkoły Podstawowe 
 

2.328.288,19 
 

96.102,14 
 

97.165,38 
 

421.953,31 
 

2.943.509,02 

 
80103 

Oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych 

 
468.633,35 

 

 
22.931,78 

 
17.279,46 

 
25.039,62 

 
533.884,21 

80104 

Przedszkola 
 

- 
 

- 
 

- 
 

35.803,00 
 

35.803,00 

 
80110 

Gimnazjum 
    

439.133,52 
 

439.133,52 

 
80113 

Dowożenie uczniów 
 

204.086,25 
 

2.595,17 
 

5.335,48 
 

217.264,24 
 

429.281,14 

 
80146 

Dokształcanie i doskonalenie 

nauczycieli 

    
10.768,81 

 
10.768,81 

80150 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki w 

szkołach  podstawowych               

 
77.668,00 

 
4.170,00 

 
0,00 

 
4.000,00 

 
85.838,00 

80152 

Realizacja zadań 

wymagających stosowania 

specjalnej organizacji nauki 

w gimnazjach 

    
8.453,48 

 
8.453,48 

80153      
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Zapewnienie uczniom prawa 

do bezpłatnego dostępu do 

podręczników 

46.371,22 46.371,22 

80195 

Pozostała działalność 
 

- 
 

- 
 

45.392,49 
 

642,55 
 

46.035,04 

 

 
Ogółem 

 

 
3.078.675,79 

 
125.799,09 

 
165.172,81 

 
1.209.429,75 

 
4.579.077,44 

   

W strukturze zrealizowanych wydatków najwięcej środków przeznaczono  na wynagrodzenia                  

i pochodne od wynagrodzeń. Wśród wydatków pozostałych dominującą pozycją są wydatki na: 

1) dotację dla Powiatu Mogileńskiego na prowadzenie 

    Gimnazjum      -       439.133,52 zł,  

2) zakup oleju opałowego    -       176.185,76 zł, 

3) dowożenie uczniów (bilety szkolne)  -       216.794,00 zł. 
 

Zestawienie zrealizowanych wydatków przez poszczególne placówki oświatowe i Urząd Gminy 

przedstawia poniższa tabela. 
 

 SP 

 Wójcin 

SP 

Jeziora 

Wielkie 

SP 

Rzeszynek 

Urząd 

Gminy 

Ogółem 

80101 

Szkoły Podstawowe 
 

1.446.689,80 
 

1.179.260,49 
 

292.876,73 
 

24.682,00 
 

2.943.509,02 
80103 

Oddziały 

przedszkolne w 

szkołach 

podstawowych 

 
274.324,34 

 
142.670,06 

 
107.146,59 

 
9.743,22 

 
533.884,21 

80104 

Przedszkole 
   35.803,00 35.803,00 

80110 

Gimnazjum 
- - - 439.133,52 439.133,52 

 
80113 

Dowożenie 

 
71.431,25 

 
83.873,15 

 
54.587,57 

 
219.389,17 

 
429.281,14 

80146 

Dokształcanie i 

doskonalenie 

nauczycieli 

 
4.727,07 

 
5.088,37 

 
953,37 

  
10.768,81 

80150 

Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki w 

szkołach  

podstawowych 

 

 

 
68.050,00 

 

 
17.788,00 

  

 

 

 

 
85.838,00 
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80152 

Realizacja zadań 

wymagających 

stosowania specjalnej 

organizacji nauki 

w gimnazjach 

    
8.453,48 

 
8.453,48 

80153 

Zapewnienie uczniom 

prawa do bezpłatnego 

dostępu do 

podręczników 

 
20.968,81 

 
20.452,90 

  
4.949,51 

 
46.371,22 

80195 

Pozostała działalność 
16.528,89 17.817,46 11.046,14 642,55 46.035,04 

 
RAZEM 

 

 
1.902.720,16 

 
1.466.950,43 

 
466.610,40 

 
742.796,45 

 
4.579.077,44 

 

 

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” na plan 82.521,73 zł zrealizowano wydatki w kwocie 

75.647,65 zł, tj. 91,67% przyjętego planu.  

W okresie sprawozdawczym  poniesiono wydatki  na: 

1) realizację programów profilaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych                       

– 9 738,92zł, 

2) realizację programu sportowego z elementami działań profilaktycznych oraz programu 

profilaktyczno-wychowawczego  ,, Spójrz Inaczej” (umowy zlecenie) - 14 370,00 zł.  

3) organizacja imprez okolicznościowych, wyjazdów, spotkań w sołectwach  o charakterze 

profilaktycznym-  8 035,57 zł, 

4) dofinansowanie zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, realizator GOKiR w Jeziorach 

Wielkich- 12 425,78 zł, 

5) organizacja imprez o charakterze profilaktycznym z instytucjami i organizacjami społecznymi 

–  1 553,38zł, 

6) prowadzenie punktu konsultacyjnego  - 15 480,00zł. 

        Psycholog– 9 600,00zł , 

        specjalista ds.uzależnień- 5 880,00 zł.         

7) wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -            

1 470,00zł, 

8) szkolenie zastępcy przewodniczącego GKRPA- 340,00zł, 

9) opinie biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia-  858,00 zł. 

10) kolonie letnie dla dzieci z programem profilaktycznym- 8.388,00 zł. 

 

W roku 2018 Gmina przystąpiła do programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród 

dzieci. Zaszczepiono 24 dzieci i wydatkowano z budżetu 2.988,00 zł.  
 

 Zadania ujęte w dziale 852 „Pomoc społeczna” obejmują zadania własne gminy oraz 

zadania ustawowo zlecone, na realizację których gmina otrzymuje dotacje z  budżetu państwa.  
 

85202 Domy Pomocy Społecznej 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gmina ma obowiązek ponoszenia odpłatności za pobyt 

skierowanego mieszkańca gminy do domu pomocy. W okresie sprawozdawczym  wydatkowano 
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kwotę 311.532,12 zł za pobyt  10 osób w domu pomocy społecznej. 
 

85203 Ośrodki wsparcia 

W okresie sprawozdawczym Gmina nie poniosła wydatków na ośrodki wsparcia. 

 

85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4.864,84 zł na: 

1) zakup materiałów do obsługi zespołu interdyscyplinarnego  - 3.407,79 zł, 

2) konsultacje psychologiczne – 800,00 zł, 

3) dotacje do samorządu województwa na „Niebieską Linię” – 244,95 zł, 

4) szkolenie – 412,10 zł. 
 

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Z przekazanych dotacji na zadania zlecone i na zadania własne opłacono składki na 

ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek 

opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna  i zasiłki stałe w wysokości 25.393,44 zł. 
 

85214 Zasiłki i pomoc w naturze 

Zadanie realizowane jest w ramach otrzymanej dotacji celowej  i środków własnych budżetu.                 

Z otrzymanej dotacji celowej na zadania własne wydatkowano kwotę 30.312,97  zł na wypłatę 

zasiłków okresowych dla 22 osób.  Ze środków własnych budżetu gminy wypłacono zasiłki 

celowe w wysokości 47.642,22 zł. 
 

85215 Dodatki mieszkaniowe 

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynoszą 621,18 zł. Z tej formy pomocy korzysta              

1 rodzina.  
 

85216 Zasiłki stałe 

Przekazaną dotację w wysokości 164.999,10 zł  przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla                 

30 osób.  
 

85219  Ośrodki pomocy społecznej 

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej gmina otrzymała dotację  w 

wysokości 102.816,00 zł. Dotację oraz środki własne budżetu gminy  w wysokości  191.457,05 zł  

przeznaczono na koszty związane z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym 

m.in. na: 

1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 251.305,11zł, 

2) zakup materiałów i usług – 21.238,59 zł, 

3) podróże służbowe – 7.128,01zł, 

4) odpis na ZFŚS – 4.742,64 zł, 

5) zakup energii i wody – 2.596,16 zł, 

6) szkolenia pracowników – 3.274,76 zł. 
 

85220 Ośrodki interwencji kryzysowej 

Zgodnie z porozumieniem  dotację w wysokości 1.500,00 zł przekazano na działalność Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej w Strzelnie.  
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85228 Usługi opiekuńcze 

Zadanie realizowane jest ze środków własnych budżetu gminy oraz otrzymanej dotacji.                   

W okresie sprawozdawczym objęto opieką 7 osób  i wydatkowano na ten cel środki własne             

w wysokości 60.095,18 zł. W 2018r. wydatkowano również środki finansowe   z otrzymanej 

dotacji w wysokości 36.550,00 zł na realizację usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami 

psychicznymi. Pomocą objęto trzy osoby. 
 

85230 Pomoc w zakresie dożywiania. 

Dotację w wysokości 65.754,43 zł oraz środki własne w wysokości 18.000,00 zł wydatkowano 

na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na dożywianie uczniów 

wydatkowano kwotę 55.670,56 zł, dożywianiem objęto 92 uczniów, średni koszt posiłku 4,91 zł.  

Na wypłatę zasiłków celowych i świadczeń rzeczowych wydatkowano kwotę 28.083,87 zł. 

Liczba osób, którym decyzją przyznano świadczenie wynosiła 38. 
 

85295  Pozostała działalność  

W okresie sprawozdawczym na prace społecznie użyteczne gmina  wydatkowała  środki własne           

w wysokości  9.230,60 zł. 

Przekazano również dotację w wysokości 7.000,00 zł na pozyskanie, dystrybucję żywności             

z UE dla najuboższych mieszkańców. 
 

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 

Przekazaną dotację w wysokości 73.774,00 zł  oraz środki własne budżetu gminy                            

w wysokości 23.318,48 zł przeznaczono na pomoc materialną  dla uczniów o charakterze 

socjalnym. Z tej formy pomocy skorzystało 128 uczniów. 

Stypendia naukowe otrzymało 7 uczniów  a stypendia za wysokie osiągnięcia sportowe 

otrzymało 44 uczniów. Ogółem na stypendia przeznaczono kwotę  6.500,00 zł.  
 

 Dział 855 „Rodzina” 

85511 Świadczenie wychowawcze 

Dotacja w wysokości 3.194.916,44 zł została wykorzystana na realizację ustawy o wspieraniu 

rodziny w wychowaniu dzieci, w tym na wypłatę świadczeń wychowawczych 3.148.584,60 zł 

oraz koszty obsługi programu 47.928,64 zł. W okresie sprawozdawczym tutejszy organ dokonał 

wypłat dla 376 rodzin. Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wynosiły: za 

2018r. - 1.596,80 zł, za lata poprzednie – 1.000,00 zł. 
 

85502  Świadczenia rodzinne 
 

Z przekazanej dotacji   wypłacono: 

1. zasiłki rodzinne                                          -           570.862,33 zł,   

2. dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: 

- urodzenia dziecka                                       -            26.000,00 zł, 

- opieki nad dzieckiem w okresie 

korzystania z urlopu wychowawczego                       41.081,28 zł, 

- samotnego wych.dziecka                            -             22.793,95 zł, 
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- kształcenia i rehabilitacji dziecka 

niepełnosprawnego                                        -            10.520,00 zł, 

- wychowania dziecka w rodzinie 

wielodzietnej                                                 -             54.310,90 zł, 

- podjęcia nauki w szkole poza  

miejscem zamieszkania                                  -             50.473,37 zł, 

- rozpoczęcia roku szkolnego                        -              28.609,58 zł, 

3. zasiłki pielęgnacyjne                                  -            156.249,94 zł, 

4. świadczenia pielęgnacyjne                        -             245.953,40 zł, 

5. jednorazową zapomogę z tyt. 

urodzenia dziecka                                          -              38.000,00 zł, 

6. składki emerytalno-rentowe                      -              64.620,18 zł, 

7. świadczenia z f.alimentacyjnego               -            167.400,00 zł,             

8. zasiłek dla opiekuna                                  -               65.607,70 zł, 

9. specjalny zasiłek opiekuńczy                     -              81.475,70 zł, 

10. świadczenie rodzicielskie                        -             207.131,60 zł. 

Razem wypłacono 1.831.089,93 zł, zwrot świadczeń wynosił 5.486,42 zł. 

 W okresie sprawozdawczym  z przekazanej dotacji kwotę 51.199,18 zł przeznaczono na koszty 

obsługi zadania. Z własnych środków wydatkowano kwotę 98.199,89 zł.  

 

85503 Karta Dużej Rodziny 

W okresie sprawozdawczym złożono 7 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 1 wniosek 

o zmianę w liczbie członków rodziny oraz 1 wniosek o przedłużenie Karty. Z otrzymanej dotacji 

na koszty obsługi zadania wydatkowano kwotę 100,36 zł. 
 

85504 Wspieranie rodziny 

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji wypłacono świadczenie Dobry Start w 

wysokości 174.600,00 zł, na koszty obsługi zadania przeznaczono kwotę 5.747,58 zł. Tutejszy 

organ dokonał wypłat 582 świadczeń. Zwrot nienależnie pobranego świadczenia wynosił               

600,00 zł.  

Dotację w wysokości 1.515,05 zł, środki funduszu pracy w wysokości 595,63 zł oraz środki 

własne w wysokości 5.543,42 zł zostały wykorzystane na zatrudnienie asystenta rodziny w 

okresie wrzesień – grudzień 2018r.  
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85508 Rodziny zastępcze 

W okresie sprawozdawczym ze środków własnych  poniesiono wydatki w wysokości                

22.794,78 zł  za pobyt pięcioro dzieci w pieczy zastępczej. 
 

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na plan 1.364.710,87 zł 

poniesiono wydatki w wysokości 1.270.556,22 zł, co stanowi 93,10% planu. 

90002 Gospodarka odpadami 

W rozdziale tym poniesiono wydatki na: 

1)  utrzymanie wysypisk śmieci w wysokości 57.823,52  zł,  

2) odbiór odpadów komunalnych w wysokości 532.781,26 zł, 

3) koszty  administracyjne i pracownika zajmującego się opłatami za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi  54.178,62 zł. 
 

Ogółem na gospodarkę odpadami wydatkowano kwotę 644.783,40 zł, a wpływy z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnym wynosiły 530.238,01 zł. 
 

Gmina w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Toruniu w wysokości 10.886,24 zł  i środków własnych w wysokości 4.665,53 zł zrealizowała 

zadanie pn. „Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych 

położonych na terenie gminy Jeziora Wielkie” . Z programu skorzystało 24 mieszkańców.  
 

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 

W rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji celowej mieszkańcom na 

dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła i ograniczenia niskiej emisji w ramach programu 

EKOPIEC 2018.  Program realizowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 18.000,00 zł i środków budżetu gminy 

w wysokości 18.000,00 zł. Z programu skorzystało 9 mieszkańców.  
 

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 

Wydatki na utrzymanie oświetlenia ulicznego wynosiły 302.462,98 zł, w tym: 

1) zakup energii elektrycznej – 195.423,46 zł, 

2) konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego – 107.039,52 zł. 

W roku 2018 wykonano prace związane z poprawą jakości i efektywności oświetlenia 

drogowego na terenie Gminy Jeziora Wielkie, zamontowano 18 szt. opraw oświetleniowych. 

Zadanie zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa: Berlinek, Gaj, Kościeszki, 

Proszyska i Radunek w wysokości 46.496,25 zł oraz środków własnych w wysokości                

16.602,75 zł. 
 

90095 Pozostała działalność 

W rozdziale poniesiono wydatki w wysokości 208.659,07 zł, w tym na: 

1) utrzymanie bezpańskich psów   w wysokości  68.082,47 zł. 

2) zakup wiaty przystankowej do miejscowości Krzywe Kolano w wysokości 4.674,00 zł, 

3) wykonanie tabliczek kierunkowych w 12 miejscowościach w wysokości 9.894,72 zł, 

4) zakup materiałów do pokrycia dachowego i impregnacji altany w Lenartowie w wysokości 

2.402,48 zł. 

5) wykonanie tablic informacyjnych, zakup szyby do gabloty sołeckiej w Siedlimowie  i zakup 

namiotu handlowego do sołectwa Rzeszyn  w wysokości 1.322,24 zł. 
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W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na: 

1) zakup grilla, garażu blaszanego i tablicy informacyjnej do sołectwa Dobsko w wysokości 

2.530,00 zł, 

2) zakup elementów na plac zabaw do sołectwa Golejewo w wysokości 9.999,90 zł, 

3) zakup 2 gablot ogłoszeniowych i impregnatu do odnowienia placu zabaw do sołectwa 

Kościeszki w wysokości 3.616,15 zł, 

4) zakup huśtawek i artykułów do konserwacji placu zabaw w sołectwie Kuśnierz                      

w wysokości 2.999,05 zł, 

5) zakup gabloty ogłoszeniowej i kosza na odpady do sołectwa Lubstówek w wysokości 

1.978,00 zł, 

6) zakup gabloty ogłoszeniowej do sołectwa Rzeszyn w wysokości 1.800,00 zł, 

7) zakup stolików i sprzętu AGD dla Koła Gospodyń Wiejskich w sołectwie Rzeszynek                   

w wysokości 3.278,45 zł, 

8) zakup tablic informacyjnych i ławek do sołectwa Siemionki w wysokości 6.069,97 zł, 

9) zakup przedłużacza do sołectwa Wójcin w wysokości 500,00 zł, 

10) ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w miejscowości Krzywe Kolano w wysokości 

3.500,00 zł, 

11) ułożenie kostki brukowej na placu przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich w wysokości 

34.314,50 zł, 

12) wykonanie placu zabaw w sołectwie Wola Kożuszkowa w wysokości 15.000,00 zł, 

13) wykonanie konstrukcji drewnianej altany w sołectwie Budy w wysokości 10.082,84 zł, 

14) wykonanie placu zabaw w sołectwie Kożuszkowo w wysokości 15.000,00 zł, 

15) zakup i montaż domku drewnianego do sołectwa Lenartowo w wysokości 11.614,30 zł. 
 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” na plan 951.408,68 zł 

poniesiono wydatki w wysokości 936.988,76 zł, co stanowi 98,48% planu. W dziale poniesiono 

wydatki bieżące na: 

1) dotację do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich w wysokości 

516.709,00 zł, 

2) dotacje do Biblioteki Publicznej w Jeziorach Wielkich w wysokości 84.228,00 zł, 

3)  zakup energii i wody do świetlic wiejskich w wysokości 21.153,36 zł, 

4) wywóz nieczystości, kontrola przewodów kominowych i stanu technicznego budynków w 

wysokości 7.436,44 zł, 

5) remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubstówek, Nowa 

Wieś i Wola Kożuszkowa w wysokości 68.616,71 zł, 

6) remont korytarza i łazienki w świetlicy w Siedlimowie w wysokości 12.476,39 zł, 

7) montaż stolarki w świetlicy w Woli Kożuszkowej w wysokości 1.000,00 zł, 

8) zakup materiałów do wymiany i montażu toalet w świetlicy w Lubstówku oraz 

doposażenie świetlicy w Kościeszkach w wysokości 856,56 zł. 

9) dotację na zabytki w wysokości 25.000,00 zł. 

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki  na: 

1) zakup chłodziarki, stołów i środków czystości do sołectwa Dobsko w wysokości 2.850,00 zł, 

2) zakup zestawu nagłaśniającego, projektora i przedłużacza do sołectwa Gaj w wysokości 

2.805,33 zł, 

3) zakup nagrzewnicy elektrycznej i doposażenie kuchni w wysokości 1.648,66 zł, 

4) zakup zestawu nagłaśniającego i gier do sołectwa Krzywe Kolano w wysokości 1,196,90 zł, 

5) zakup ogrzewacza do wody do sołectwa Lubstówek w wysokości 254,00 zł, 
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6) zakup krzeseł do świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 6.900,00 zł, 

7) zakup krzeseł do Sali GOKiR przez sołectwo Nożyczyn w wysokości 10.983,00 zł, 

4) doposażenie świetlicy w miejscowości Siedlimowo w wysokości 3.499,61 zł, 

5) zakup warnika do sołectwa Wójcin w wysokości 999,99 zł, 

6) opierzenie dachu w świetlicy w miejscowości Nożyczyn w wysokości 3.500,00 zł, 

7) remont murku przy schodach świetlicy w miejscowości Krzywe Kolano w wysokości               

500,00 zł, 

8) remont łazienek w świetlicy w miejscowości Nowa Wieś w wysokości 11.706,94 zł, 

9) wymiana stolarki okiennej w Rzeszynie w wysokości 1.741,90 zł, 

10) remont korytarza i wymiana okien w świetlicy w miejscowości Siedlimowo w wysokości 

10.269,20 zł, 

11) remont świetlicy w Woli Kożuszkowej w wysokości 19.705,65 zł, 

12) montaż podbitki sufitowej w świetlicy w Lubstówku w wysokości 1.500,00 zł, 

13) zakup instrumentów muzycznych w wysokości 5.100,00 zł, 

14) zakup stroi do zespołów w wysokości 5.187,98 zł, 

8) organizację spotkań w sołectwach w wysokości 24.220,56 zł. 
 

Dział 926 „Kultura fizyczna i sport” 

W 2018r.  na rozwój kultury fizycznej i sportu  przekazano dotacje dla niżej wymienionych 

organizacji: 

1) Stowarzyszenie „Kujawskie Pogranicze” w Jeziorach Wielkich w wysokości 40.000,00 zł, 

2) Ludowy Zespół Sportowego „Tarant” w Wójcinie w wysokości  19.651,23 zł, 

3) Klub Sportowy Nart Wodnych „SUNAL” Przyjezierze w wysokości  5.000,00 zł.  

W rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” poniesiono  wydatki na zatrudnienie animatora sportu             

i utrzymanie boiska „Orlik” w Jeziorach Wielkich  w wysokości 29.580,55 zł.   

W rozdziale 92695 „Pozostała działalność” poniesiono wydatki na: 

1) realizację programu „Umiem pływać” w wysokości 7.800,00 zł, 

2) Szkolny Klub Sportowy w wysokości 700,00 zł, 

3) turniej piłkarki i zakup tablicy informacyjnej w wysokości 200,00 zł.  

W ramach środków funduszu sołeckiego poniesiono wydatki bieżące na: 

1) zakup pilkochwytów i trybun do sołectwa Wójcin w wysokości 12.773,00 zł, 

2) zakup siatki do siatkówki do sołectwa Rzeszyn w wysokości 199,00 zł. 

  

Ogółem zaplanowane na  dzień 31 grudnia 2018r. wydatki bieżące w wysokości                

19.471.333,58 zł  zrealizowano w kwocie  18.590.106,20 zł, tj. 95,47% przyjętego planu,                     

a zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości  2.759.130,69 zł  zrealizowano w kwocie 

2.701.485,41 zł, tj. 97,91% przyjętego planu. 

Zaplanowane wydatki z funduszu sołeckiego w wysokości 345.236,29 zł, zostały zrealizowane                

w wysokości 330.055,86 zł, tj. 95,60%. 
 

Realizacja przyjętych w budżecie gminy zadań inwestycyjnych. 

1. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Przyjezierze. 

Plan – 557.054,83 zł,  Wykonanie – 546.005,96 zł 

Realizacja zadania w latach 2017 – 2018. W okresie sprawozdawczym wykonano 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym prace budowlane. W ramach inwestycji 

usunięto denne osady ściekowe z sześciu stawów, zamontowano automatyczny sito-piaskownik, 

wykonano rurociągi napowietrzające z przepustnicami oraz kurtyn z dyfuzorami drobno 
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pęcherzykowymi w 3 stawach, zainstalowano stację dmuchaw wraz ze sterowaniem, 

zamontowano sondę tlenową na stawie numer 4 z czujnikiem LDO. 

 

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kożuszkowo. 

Plan – 310.000,00 zł,  Wykonanie – 307.486,16 zł 

Wykonano drogę w miejscowości Kożuszkowo o długości 776,60m, w ramach inwestycji 

wyrównano istniejącą drogę i pobocza, wykonano nakładki warstwy ścieralnej grubości 4 cm, 

wyrównano warstwą profilową istniejącą nawierzchnię, wykonano obustronne pobocza z 

kruszywa o szerokości 0,5 m. Zadanie było dofinansowane ze środków Urzędu 

Marszałkowskiego w  wysokości 72.000,00 zł. 

 

3. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Rzeszynku. 

Plan – 124.850,00 zł,  Wykonanie – 124.842,24 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej (brukowej) o długości 606m i 

szerokości 1,2m wraz z krawężnikami. 

 

4. Modernizacja drogi Lubstówek – Rzeszynek. 

Plan – 264.450,00 zł,  Wykonanie – 264.446,13 zł 

W miejscowości Rzeszynek wykonano modernizację drogi gminnej nr 140401C na odcinku o 

długości 606m, w ramach inwestycji wyrównano istniejącą drogę i pobocza, wykonano nakładki 

warstwy ścieralnej grubości 4 cm, wyrównano warstwą profilową istniejącą nawierzchnię, 

wykonano jednostronne pobocze z kruszywa o szerokości 0,5 m oraz zamontowano dwie bariery 

energochłonne na przepuście. 

 

5. Przebudowa chodnika w Golejewie. 

Plan – 131.500,00 zł,  Wykonanie – 131.500,00 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej (brukowej) o długości 707m i 

szerokości 1,2m wraz z krawężnikami. 

 

6. Przebudowa chodnika w miejscowości Rzeszyn 

Plan – 65.750,00 zł,  Wykonanie – 65.734,90 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej (brukowej) o długości 395m i 

szerokości 1m wraz z krawężnikami. 

 

7. Przebudowa chodnika w miejscowości Wójcin. 

Plan – 35.650,00 zł,  Wykonanie – 35.645,90 zł 

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej (brukowej) o długości 200m, 

szerokości 1,2m i krawężniki wraz z odwodnieniem drogi na ww. odcinku. 

 

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuśnierz. 

Plan – 137.970,00 zł,  Wykonanie – 137.124,24 zł 

Została wykonana przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuśnierz na odcinku 312m, w 

ramach zadania wykonano nową podbudowę drogi z tłucznia, położono warstwę bitumiczną 

wyrównującą oraz nawierzchnię ścieralną grubości 4cm. 

 

9. Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w miejscowości Wola Kożuszkowa. 

Plan – 15.200,00 zł, Wykonanie – 15.000,00 zł 
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W ramach zaplanowanego zadania opracowano dokumentację techniczna na przebudowę drogi w 

miejscowości Wola Kożuszkowa. 

 

10. Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi w miejscowości Wójcin. 

Plan – 16.200,00 zł, Wykonanie – 15.000,00 zł 

W ramach zaplanowanego zadania opracowano dokumentację na przebudowę drogi gminnej w 

miejscowości Wójcin.  

 

11. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń na lokale socjalne w 

Siedlimowie. 

Plan – 50.000,00 zł,  Wykonanie – 48.295,89 zł 

Wykonano lokal socjalny w budynku gminnym w Siedlimowie, w ramach inwestycji 

doprowadzono instalacje elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną, wykonano i wyposażono 

łazienkę, aneks kuchenny, zamontowano panele podłogowe, zamontowano nowe okna, drzwi 

wejściowe i wewnętrzne. 

 

12. Wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu parafialnym w Kościeszkach. 

Plan – 16.761,76 zł,  Wykonanie – 16.761,76 zł 

Zadanie zostało zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectw Dobsko, 

Golejewo, Kościeszki, Krzywe Kolano, Rzeszynek i Siemionki. Wykonano chodnik na 

cmentarzu w Kościeszkach o powierzchni 140 m
2
  . Wartość zrealizowanego zadania wynosi 

16.761,767 zł. 

 

13. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu policyjnego. 

Plan – 37.000,00 zł,  Wykonanie – 35.000,00 zł 

W roku 2018 dofinansowano zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla 

Posterunku Policji w Jeziorach Wielkich.  

 

14. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła, w roku 2018 i 

ograniczenia niskiej emisji w ramach programu EKOPIEC. 

Plan – 40.000,00 zł,  Wykonanie – 36.000,00 zł 

Gmina Jeziora Wielkie przystąpiła do programu EKOPIEC 2018 zorganizowanego przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. 

W ramach zadania zaplanowano wymianę źródła ogrzewania u 10 beneficjentów, w trakcie 

realizacji zadania 1 z beneficjentów zrezygnował z programu. W związku z powyższym 

wymieniono na terenie gminy 9 źródeł ogrzewania w tym 8 szt. na piece V klasy na ekogroszek i 

1 piec na gaz płynny. Mieszkańcy skorzystali z dofinansowania w wysokości po 4.000 zł na 

gospodarstwo domowe w tym 2.000 zł z WFOŚiGW w Toruniu i 2.000 zł z budżetu Gminy 

Jeziora Wielkie. Łączny koszt dofinansowania: 36.000 zł. 

 

15. Ułożenie kostki brukowej na placu przy cmentarzu w Jeziorach Wielkich. 

Plan – 34.314,50 zł,  Wykonanie – 34.314,50 zł 

Zadanie zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Jeziora Wielkie i Kuśnierz.            

W ramach zadania wyprofilowano i wykonano podbudowę betonową pod ułożenie polbruku, 

wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o powierzchni 253,61m 2 . 
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16. Zakup altany do sołectwa Budy. 

Plan – 10.082,84 zł,  Wykonanie – 10.082,84 zł 

Zadanie zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Budy. 

Wykonano i zamontowano konstrukcję altany na działce gminnej w miejscowości Budy, w roku 

2019 zostanie wykonane zadaszenie. 

 

17. Zakup altany do sołectwa Lenartowo. 

Plan – 11.622,76 zł, Wykonanie – 11.614,30 zł 

Zadanie zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Lenartowo. 

Zakupiono i zamontowano altanę w miejscowości Lenartowo na działce gminnej. 

 

18. Zakup elementów na plac zabaw w sołectwie Kożuszkowo. 

Plan – 15.000,00 zł,  Wykonanie – 15.000,00 zł 

Zadanie zaplanowano w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Kożuszkowo. 

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, w tym: zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, bujak 

sprężynowy i ławkę parkową na boisku gminnym w miejscowości Kożuszkowo. 

 

19. Zakup elementów na plac zabaw w miejscowości Wola Kożuszkowa. 

Plan – 16.000,00 zł, Wykonanie – 15.000,00 zł. 

Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw, w tym: zjeżdżalnia, huśtawka, karuzela, bujak 

sprężynowy i ławkę parkową na placu gminnym w miejscowości Wola Kożuszkowa. 

 

20. Dotacja celowa z budżetu do Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Jeziorach 

Wielkich na przebudowę sufitu, instalacji elektrycznej i założenie klimatyzacji w sali. 

Plan – 85.000,00 zł,  Wykonanie – 84.942,58 zł 

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich wykonał przebudowę sufitu i sceny w 

sali imprez, zmodernizował oświetlenie i zamontował klimatyzatory. Wartość zrealizowanego 

zadania wynosi 84.942,58 zł. 

 

21. Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wójcin. 

Plan – 627.000,00 zł,  Wykonanie – 624.550,97 zł 

Zakres robót obejmował wykonanie: budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej o powierzchni 1318 m2, wykonanie podbudowy betonowej przepuszczalnej pod 

nawierzchnię syntetyczną poliuretanową, dostawę i montaż urządzeń sportowych, wykonanie 

ogrodzenia oraz piłko chwytów, dostawę elementów małej architektury, wykonanie chodnika z 

kostki betonowej powierzchnia 205 m2. W ramach inwestycji wykonano boiska do gier 

zespołowych: siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej i tenisa ziemnego. 

 

22. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Jeziorach Wielkich. 

Plan – 70.000,00 zł,  Wykonanie – 39.414,00 zł 

Gmina Jeziora Wielkie w latach 2018 -2020 zaplanowała budowę hali sportowej w Jeziorach 

Wielkich. Koszt całkowity oszacowano na kwotę 6.070.000,00 zł. 

Wystąpiono z wnioskiem do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie planowanego zadania do 

wysokości 70% wartości inwestycji. W roku 2018 opracowano projekt budowy hali sportowej, 

wartość wykonanego projektu wynosi 39.414,00 zł. 

Realizację zadania zaplanowano w latach 2019 – 2020. 
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23. Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności w Przyjezierzu. 

Plan – 87.724,00 zł,  Wykonanie – 87.723,04 zł 

W ramach zadania wykonano siłownię zewnętrzną wyposażoną w 6 urządzeń do ćwiczeń,            

3 urządzenia do zabaw dla dzieci, 4 ławki parkowe, stolik do gry w szachy oraz ogrodzenie 

terenu. Zadanie zostało dofinansowane z Ministerstwa Sportu w wysokości 43.861,52 zł. 

 

Wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2018r. zamyka się deficytem w wysokości 

- 760.764,14 zł. 

Zgodnie z zawartymi umowami w okresie sprawozdawczym spłacono: 

1) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Toruniu 

na zakup samochodu dla OSP w Jeziorach Wielkich w wysokości 42.750,00 zł. 

2) pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 

na przebudowę oczyszczalni ścieków w wysokości 38.117,00 zł. 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w dniu 13 grudnia 

2018 umorzył pozostałą kwotę pożyczki w wysokości 65.550,00 zł zaciągniętą na zakup 

samochodu dla OSP w Jeziorach Wielkich 

Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów na dzień 31 grudnia  2018r. przedstawiono w 

załączniku nr 3 do niniejszego sprawozdania. 

Na dzień 31 grudnia  2018r. Gmina posiada zadłużenie  z tytułu zaciągniętej pożyczki z 

WFOŚiGW w Toruniu na przebudowę oczyszczalni ścieków w wysokości 609.883,00 zł. 

 

W okresie sprawozdawczym Gmina przeprowadziła pięć postępowań o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości powyżej 30 tys. euro w trybie przetargu nieograniczonego: 

1) Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, nazwa zadania: Modernizacja drogi dojazdowej 

do gruntów rolnych w miejscowości Kożuszkowo. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą 

ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 w Mogilnie 

za kwotę 304.836,16 zł. 

2) Przetarg nieograniczony na roboty budowlane nazwa zadania: Budowę boiska 

wielofunkcyjnego w Wójcinie. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane ,,MONOBET ” Marian Andrzejewski z siedzibą w 87-617 

Bobrowniki przy ul. Włocławska 14 C za kwotę: 617.554,67 zł. 

3) Przetarg nieograniczony na roboty budowlane, nazwa zadania: Modernizacja drogi gminnej w 

miejscowości Rzeszynek. Złożono 1 ofertę, wybrano ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo 

Inżynieryjno Drogowe Spółka z o.o. Olsza 3 w Mogilnie za kwotę 236.767,13 zł. 

4) Przetarg nieograniczony na dostawy, nazwa zadania: Dostawa oleju lekkiego do Urzędu 

Gminy Jeziora Wielkie i szkół w sezonie grzewczym 2018/2019. Złożono 5 ofert, wybrano 

najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PETROMOT, ul. 

Konińska 45, 62-560 Skulsk, za kwotę: 318.471,12 zł. 

5) Przetarg nieograniczony na usługę, nazwa zadania: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy 

Jeziora Wielkie w roku 2019”. Złożono 3 oferty, wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 21, 

62-540 Kleczew, za kwotę: 697.148,50 zł. 

Pozostałe zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro były realizowane na podstawie zapytania 

ofertowego, kierowanego do wykonawców lub zamieszczano zapytanie ofertowe na stronie BIP. 


