Zarządzenie Nr 5/2021
Burmistrza Tolkmicka
z dnia 29 marca 2021 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tolkmicko za 2020
rok
Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz art.. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 j.t) oraz art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 j.t.)
Burmistrz Tolkmicka zarządza, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tolkmicko za 2020 rok
zawierające:
1) część opisową wraz z tabelarycznym zestawieniem dochodów i wydatków
budżetowych w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej,
stanowiące załącznik Nr 1;
2) informację w zakresie zmian w planie wydatków na realizację programów
finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz informację
w zakresie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich, stanowiące
załącznik Nr 2;
3) informację o stanie mienia Gminy Tolkmicko, stanowiącą załącznik Nr 3.
4) sprawozdania samorządowych instytucji kultury, samorządowego zakładu
budżetowego oraz jednostek budżetowych, stanowiących załącznik Nr 4.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tolkmicko za 2020 rok, o którym mowa
w ust.1 przedkłada się:
1) Radzie Miejskiej w Tolkmicku,
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie,
3) Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Tolkmicku.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka
Nr 5/2021 z dnia 29 marca 2021r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TOLKMICKO
ZA ROK 2020

Tolkmicko, dnia 29 marca 2021r.
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Budżet Gminy Tolkmicko na rok 2020 uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej
w Tolkmicku Nr XIX/117/19 w dniu 30 grudnia 2019 roku. Uchwała budżetowa ustalała
wysokość dochodów na kwotę 31.310.830,96 zł, natomiast wydatków na kwotę 32.610.666,96
zł.

W trakcie 2020 roku dokonano trzydziestu pięciu zmian budżetu gminy,

w tym dwadzieścia cztery zarządzeniami Burmistrza Tolkmicka, natomiast jedenaście
uchwałami Rady Miejskiej.
Po podjętych zmianach plan dochodów wzrósł o kwotę 4.673.772,82 zł, natomiast plan
wydatków o kwotę 2.933.619,74 zł. Zwiększenie spowodowały w głównej mierze dotacje
celowe na realizację zadań inwestycyjnych oraz zadań własnych i zleconych z zakresu
administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej.
Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 4.539.390,28 zł.
Realizacja budżetu na 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie
A. Dochody
A1.Dochody bieżące
A2.Dochody majątkowe
B. Wydatki (B1+B2)
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
Deficyt/Nadwyżka (A-B)

Plan

Wykonanie
35.780.052,85
31.946.503,05
3.833.549,80
37.488.342,66
32.369.187,47
5.119.155,19
-1.708.289,81

36.361.140,75
31.434.593,15
4.926.547,60
31.821.750,47
29.697.390,44
2.124.360,03
4.539.390,28

Wynik operacyjny na koniec 2020 roku wyniósł 2.425.541,25 zł. Ustawa z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. 2021, poz.305) w art. 242 ust. 2
określa, że na koniec roku budżetowego wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane
dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
W przypadku Gminy Tolkmicko wymóg wynikający z ustawy został spełniony.
W budżecie 2020 roku utworzone zostały dwie rezerwy: ogólna w wysokości 100.160,00 zł
oraz celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 99.840,00 zł. W trakcie 2020 roku rezerwę
ogólną rozdysponowano w pełnej wysokości, z czego:
1) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 2/2020 w dniu 22 stycznia 2020
w wysokości 33.210,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 710 Działalność
usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragraf 4300 Zakup usług
pozostałych. Konieczność zwiększenia planu związana była z przesunięciem terminu
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wykonania I etapu prac wynikających z zawartej umowy Nr 20/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku
z Biurem Urbanistycznym PPP spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku dotyczącej przygotowania
zmiany

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

fragmentu

obrębu

geodezyjnego Łęcze i fragmentu geodezyjnego Kamionek Wielki oraz sporządzenia studium
dla obu obrębów, spowodowana zbyt późnym otrzymaniem map ze Starostwa Powiatowego
w Elblągu;
2) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 6/2020 w dniu 09 marca 2020 roku
w wysokości 4.835,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w dziale 926 Kultura fizyczna,
rozdział

92601

Obiekty

sportowe

paragraf

4270

Zakup

usług

remontowych,

z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia na obiekcie sportowym Orlik;
3) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 11/2020 w dniu 14 kwietnia 2020 roku
w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu dotyczącego zakupu usług
pozostałych w dziale 600 rozdział 60041 dotyczących świadczenia usług operatora
infrastruktury żeglarskiej w Tolkmicku zlokalizowanej po zachodniej i południowej stronie
istniejącego basenu portowego w Tolkmicku;
4) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 24/2020 w dniu 30 września 2020 roku
w wysokości 21.296,31 zł z przeznaczeniem na: kwota 10.000,00 zł na oświetlenie uliczne
(dział 900 rozdział 90015 § 4260) oraz kwota 11.296,32 zł na uregulowanie zobowiązań wobec
ZUS po zmarłym Janie Bojarskim, zgodnie z decyzją otrzymaną w dniu 23.09.2020r. Nr
OS/05/2020 o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek, w związku
z przyjęciem spadku przez Gminę (dział 700 rozdział 70005 §§ 4110, 4120, 4580, 4610);
5) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 24/2020 w dniu 30 września 2020 roku
w wysokości 7.818,69 zł na wykonanie dokumentacji projektowej skateparku w Tolkmicku
(dział 926 rozdział 92601 § 4300).
Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w trakcie roku była uruchomiana pięciokrotnie
w łącznej kwocie 12.325,65 zł, z tego
1) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 7/2020 z dnia 18 marca 2020 roku
w wysokości 5.528,30 zł, z przeznaczeniem na środki ochronne dla służb
ratowniczych, głównie działających na terenie Gminy Tolkmicko Ochotniczych
Straży Pożarnych.

W związku z
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trudną sytuacją kryzysową związaną

z koronawirusem SARS-CoV-2 podjęto natychmiastowe działania zmierzające do
zabezpieczenia przed jego rozprzestrzenianiem się, a tym samym uchronienia służb
ratunkowych oraz urzędników Gminy Tolkmicko, poprzez zakup maseczek
ochronnych, jednorazowych rękawiczek, żeli antywirusowych i antybakteryjnych
oraz ochronnych kombinezonów jednorazowego użytku;
2) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 9/2020 z dnia 31 marca 2020 roku
w wysokości 2.241,45 zł, z przeznaczeniem na środki ochronne w związku
z koronawirusem SARS-CoV-2;
3) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 12/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
w wysokości 1.177,90 zł, z przeznaczeniem na

zakup 10 sztuk dozowników

łokciowych oraz płynów dezynfekujących w celu dezynfekcji rąk dla pracowników
oraz petentów Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko;
4) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 14/2020 z dnia 29 maja 2020 roku
w wysokości 1.328,00 zł, z przeznaczeniem na zaopatrzenie pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w środki dezynfekujące i przyłbice oraz zamontowanie pleksy
w celu bezpiecznego przyjmowania interesantów;
5) Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 25/2020 z dnia 10 października 2020 roku
w wysokości 2.050,00 zł z przeznaczeniem na zakup 40 sztuk przyłbic ochronnych
dla pracowników UMiG, 2 dozowników do dezynfekcji rąk oraz 250 sztuk maseczek
jednorazowych, zgodnie z wnioskiem pracownika ds. zarządzania kryzysowego, w
związku zagrożeniami wynikającymi z szerzącym się koronawirusem COVID-19.
Na koniec 2020 roku pozostała nierozdysponowana rezerwa na zarządzanie
kryzysowe w wysokości 87.514,35 zł.
Dochody:
Wykonanie dochodów wyniosło 36.361.140,75 zł - stanowi to 101,62 % planu. W stosunku do
roku 2019 wykonanie dochodów jest większe o kwotę 1.391.313,73 zł.
Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie wyniosły:
plan – 10.194.455,29 zł, wykonanie – 10.094.279,70 zł, stanowi to 99,02%. W stosunku do
2019 roku dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę 1.651.464,66 zł.
Gmina Tolkmicko w 2020 roku nie uzyskała dochodów o których mowa w art.16 ust.4
ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j.Dz.U.2020.1944
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z późn.zm.) oraz wynikających z art..40a ustawy z dnia 01 października 1985 roku o drogach
publicznych ((t.j.Dz.U.2020.470 z późn.zm.)
1. Dochody podatkowe budżetu gminy
Wykonanie budżetu gminy w dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” za 2020r. przedstawia się
następująco:
Rozdział
75601

Rodzaj dochodu

Plan

Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

Dochody
wykonane

Wykonanie
w % planu

300,00

402,00

1.162.665,00

1.287.575,43

1.710.741,00

2.087.914,62

122,05

105.750,00

101.150,59

95,65

4.172.721,00

4.057.513,40

97,24

4.167.721,00

4.047.552,00

97,12

w podatku dochodowym od osób
prawnych

5.000,00

9.961,40

199,23

Razem wpływy dochodów z tytułów
podatkowych:

7.152.177,00

7.534.556,04

105,35

Wpływy z podatków: rolnego, leśnego,
75615 od czynności cywilnoprawnych i innych
podatków lokalnych od osób prawnych
Wpływy z podatków; rolnego, leśnego,
od spadków i darowizn, p. od czynności
75616
cywilnoprawnych innych podatków
lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jst (opłaty za zezwolenia na
75618
sprzedaż alkoholu oraz opłata
skarbowa)
Udziały gminy w podatkach
stanowiących dochód budżetu państwa,
w tym:
w podatku dochodowym od osób
75621
fizycznych

134,00

110,74

Saldo końcowe zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułów podatkowych wyniosło
351.743,38 zł, natomiast nadpłat 19.153,58zł. Poniżej przedstawia się zaległości podatkowe
wg następujących tytułów:
Lp.
1
2

Wyszczególnienie
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
6

Kwota zaległości
825,16
7.983,20

3
4
5
6
7
x

Podatek od spadków i darowizn
Karta podatkowa
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Razem:

344,00
3.530,00
69.263,76
269.490,87
306,39
351.743,38

Szczegółowe wykonanie dochodów podatkowych za 2020 rok przedstawia się następująco:
Rozdział: 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§ 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego
w formie karty podatkowej. Są to dochody wykonywane przez urzędy skarbowe. Plan na 2020
rok określono w kwocie 300,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 402,00 zł, tj.134,00%.
Rozdział: 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
§ 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 902.108,00 zł, wykonanie wyniosło
1.049.107,80 zł i kształtowało się na poziomie 116,30 %;
§ 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 43.390,03 zł - plan 59.070,00 zł, co
stanowi 73,46%;
§ 0330 podatek leśny – plan na 2020r. wyniósł 187.490,00 zł, natomiast wykonanie:
185.192,00 zł. Wykonanie podatku leśnego kształtowało się na poziomie: 98,77%;
§ 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 1.180,00 zł. W
stosunku do planu w wysokości 5.271,00 zł wykonanie osiągnęło 22,39%;
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - plan wynosił 500,00 zł, natomiast wykonanie
na koniec roku – 814,00 zł, tj. 162,80%. Są to dochody realizowane przez Urząd Skarbowy;
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan
230,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 127,60 zł, co stanowi 55,48%;
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie:
1.100,00 zł, natomiast roczne wykonanie zamknęło się kwotą: 797,00 zł, co daje 72,45%;
§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonano
w wysokości 6.967,00 zł, co przy planie 6.896,00 zł stanowiło 101,03%.
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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
§ 0310 podatek od nieruchomości – przy planie 1.011.978,00 zł wykonanie wyniosło
1.206.916,10 zł i kształtowało się na poziomie 119,26%;
§ 0320 podatek rolny – wpływy z tego podatku wyniosły 416.400,16 zł - plan 392.537,00 zł, co
stanowiło 106,08%;
§ 0330 podatek leśny – plan na 2020r. wyniósł 3.012,00 zł, natomiast wykonanie: 2.971,92 zł.
Wykonanie podatku leśnego kształtowało się na poziomie: 98,67%;
§ 0340 podatek od środków transportowych – wpływy z tego podatku wyniosły 69.425,20 zł.
W stosunku do planu 56.694,00 zł - wykonanie osiągnęło 122,46%;
§ 0360 podatek od spadków i darowizn - przy planie 28.000,00 zł, wykonanie wyniosło
1.812,00 zł, co stanowiło 6,47 %. Są to dochody realizowane przez urzędy skarbowe;
§ 0430 wpływy z opłaty targowej - plan w tym paragrafie wyniósł 620,00 zł, natomiast
wykonanie 496,00 zł, tj.80,00%;
§ 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych osiągnął kwotę 377.289,30 zł - plan wynosił
205.000,00 zł, zatem wykonanie kształtowało się na poziomie 184,04%. Są to dochody
realizowane przez urzędy skarbowe;
§ 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
osiągnęły kwotę 4.787,60 zł, przy planie 4.400,00 zł wykonanie stanowi 108,81%;
§ 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie
8.500,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 7.816,34 zł, co stanowi 91,96 %.
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
- § 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan – 250,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 78,00
zł, co stanowi 31,20%;
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej za 2020 rok wyniosły 13.133,00 zł. Plan wynosił 17.500,00
zł co wskazuje, że wykonanie kształtowało się na poziomie 75,05%;
- § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie 1.000,00 zł natomiast
wykonania nie było;
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- § 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: plan wynosił 83.000,00
zł, natomiast wykonanie 82.939,59 zł, tj. 99,93%;
- § 0690 wpływy z różnych opłat zaplanowane zostały w wysokości 4.000,00 zł, natomiast
wykonanie wyniosło 5.000,00 zł, tj.125,00%.
Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Rozdział ten obejmuje § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych, którego wykonanie
wyniosło 4.047.552,00 zł, przy planie 4.167.721,00 zł oraz § 0020 podatek dochodowy od osób
prawnych, którego wykonanie wyniosło 9.961,40 zł przy planie 5.000,00 zł, zatem wykonanie
w rozdziale 75621 wyniosło w sumie 4.057.513,40 zł, co stanowiło 97,24% planu.
2. Pozostałe dochody budżetu gminy za 2020 rok
przedstawiały się następująco:
Rozdzi
ał
Budże
tu

Rodzaj dochodu

Dochody
wykonane

Plan

Wykonanie
w % planu

Pozostała działalność - ( dzierżawy
gruntu, sprzedaż gruntów, zwrot
01095 podatku akcyzowego))

179.942,77

182.518,32

101,43

60016 Drogi publiczne gminne

523.956,79 1.191.618,84

227,43

60041 Infrastruktura portowa (opłaty portowe)
Gospodarka gruntami i
70005 nieruchomościami – dochody z mienia
Plany zagospodarowania przestrzennego
(kara za nieterminową realizację
71004 umowy)
Zadania z zakresu geodezji i kartografii
71012 (zwrot vat za 2019r.)
Pozostała działalność (zwrot vat za
71095 2019r.)
Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone 75011 utrzymanie tzw. rządówki

0,00

34.562,56

0,00

731.625,00 1.276.788,86

174,51

0,00

442,80

0,00

0,00

476,00

0,00

0,00

361,23

0,00

72.701,00

60.711,01

83,51

880.615,38

21.210,43

2,41

75056 Spis powszechny i inne (spis rolny)
Urzędy naczelnych organów wł. państw.
75101 kontr. I ochr. prawa

22.825,00

17.325,00

75,90

1.320,00

1.320,00

100,00

75107 Wybory Prezydenta RP

64.744,00

62.159,53

96,01

75023 Urzędy gmin
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Zadania związane z utrzymaniem mocy
rezerwowych ze względu na potrzeby Sił
75215 Zbrojnych RP
Ochotnicze straże pożarne (dotacja na
75412 samochód i zakup sprzętu)
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
75801 jst
Część wyrównawcza subwencji ogólnej
75807 dla jst
75814 Różne rozliczenia finansowe
Wpływy do rozliczenia (Rządowy
75816 Fundusz Inwestycji Lokalnych)
Część równoważąca subwencji ogólnej
75831 dla gmin
80101 Szkoły podstawowe
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
80104 Przedszkola
Dowożenie uczniów do szkół (sprzedaż
80113 busa)
Zapewnienie uczniom prawa do
bezpłatnego dostępu do podręczników,
materiałów edukacyjnych lub
80153 materiałów ćwiczeniowych
Pozostała działalność (dotacja od WKZ
na dokumentację remontu elewacji
80195 szkoły w Suchaczu)
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
85195 Ochrona zdrowia-pozostała działalność
85202 Domy pomocy społecznej
Pomoc społeczna (dotacja celowa na
opłacenie składek ubezpieczeniowych za
85213 osoby pobierające zasiłki)
Pomoc społeczna (dotacja celowa na
85214 zasiłki i pomoc w naturze)
85215 Dodatki mieszkaniowe
Pomoc społeczna (dotacja celowa na
85216 zasiłki stałe)
Pomoc społeczna (dotacja celowa z
budżetu państwa na utrzymanie
85219 ośrodków pomocy społecznej)
85228 Odpłatność za usługi opiekuńcze
85230 Pomoc w zakresie dożywiania
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2.000,00

2.683,70

134,19

360.081,95

360.081,95

100,00

4.722.739,00 4.722.739,00

100,00

4.651.903,00 4.651.903,00
59.900,08
60.460,08

100,00
100,93

2.816.200,00 2.816.200,00

100,00

107.118,00

107.118,00

100,00

145.009,11

127.661,75

88,04

45.906,00

44.458,13

96,85

125.421,00

105.455,82

84,08

0,00

20.561,00

0,00

44.770,52

44.696,63

99,83

25.000,00

25.000,00

100,00

9.579,00

300,00

3,13

475,00

400,00

84,21

39.200,00

37.290,73

95,13

58.565,00

53.657,18

91,62

545.276,03

540.146,50

99,06

4.543,00

4.530,86

99,73

592.434,15

584.452,89

98,65

172.944,00

172.942,41

100,00

42.000,00

41.607,68

99,07

368.000,00

367.986,96

100,00

85295 Pozostała działalność

15.211,00

0,00

0,00

85415 Pomoc materialna dla uczniów

94.467,00

50.480,00

53,44

5.845.822,31 5.834.120,80

99,80

3.610.587,76 3.554.404,90

98,44

85501 Rodzina/Świadczenie wychowawcze
Rodzina/Świadczenia rodzinne,
świadczenia. z FA oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
85502 ub.społ
85503 Rodzina/ Karta Dużej Rodziny
85504 Rodzina/ Wspieranie rodziny
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
85513 świadczenia rodzinne
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
90002 Gospodarka odpadami
Oświetlenie ulic, placów i dróg (zwrot
90015 vat za 2019r.)
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i kar za
90019 korzystanie ze środowiska

191,00

162,10

84,87

227.230,00

221.340,00

97,41

113.302,00

108.740,39

95,97

31.500,00

27.000,00

85,71

1.269.000,00 1.285.360,06

101,29

0,00

353,87

0,00

3.770,00

1.573,55

41,74

90095 Pozostała działalność

0,00

1.213,21

0,00

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

0,00

6,98
28.826.584,7
Ogółem: 28.627.875,85
1

0,00
100,69

Saldo końcowe zaległości na dzień 31 grudnia 2020 roku z tytułu dochodów niepodatkowych
wynosiło 4.453.604,56 zł, nadpłat 33.383,49 zł. Poniżej przedstawia się zaległości wg
następujących tytułów:
Lp.
1
2
3
4
5
6

Wyszczególnienie
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych oraz
przekształcenia wieczystego uż. Na własność
Wpływy z odsetek od należności wynikających z
umów cywilnoprawnych
Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób
fizycznych
Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu
adm. rządowej (zaliczka alimentacyjna+ fundusz
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Kwota zaległości
1.574.676,28
2.001,42
34.140,38
881.604,88
20.137,00
1.720.257,61

7
8
9
10
x

alimentacyjny)
Opłata za zagospodarowanie odpadów
komunalnych.

198.269,30

Różne opłaty
Zwroty dotacji i vat-u z lat ubiegłych
Opłaty portowe
Razem:

5.094,45
15.973,82
1.449,42
4.453.604,56

Obniżenie górnych stawek podatkowych
Rodzaj

Kwota obniżenia
górnych stawek podatkowych
(w złotych)

Podatek od
nieruchomości

osoby fizyczne

337.728,24

osoby prawne

91.371,42

Podatek rolny

osoby fizyczne

45.862,47

osoby prawne

6.125,13

osoby fizyczne

17.145,50

osoby prawne

2.814,25

Podatek od
środków
transportowych

Łącznie
(w złotych)

429.099,66

51.987,60

19.959,75

Natomiast skutki udzielonych ulg i zwolnień za rok 2020 roku w podatku
od nieruchomości oraz rolnym wynikające z podjętych Uchwał Rady Miejskiej
w Tolkmicku, przedstawiają się następująco:
➢ budynki gospodarcze lub ich części w gospodarstwach rolnych w rozumieniu ustawy
o podatku rolnym (t.j.Dz.U.2020.333), położone na gruntach innych niż grunty
sklasyfikowane jako użytki rolne służące wyłącznie działalności rolniczej – 24 319,96
zł (os. fizyczne),
➢ budynki gospodarcze lub ich części położone na gruntach pozostałych po przekazaniu
gospodarstw rolnych w zamian za emeryturę lub rentę w trybie ustawy z dnia 20
grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t.Dz.U.2021.266) za
wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 264,00 zł (os.
prawne) + 2 694,12 zł (os. fizyczne),
➢ grunty, budynki lub ich części wykorzystywane w zakresie ochrony przeciwpożarowej
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j
Dz.U. 2020.961 ze zm.), za wyjątkiem gruntów, budynków lub ich części
wynajmowanych bądź wydzierżawionych przez te instytucje osobom trzecim na
prowadzenie działalności gospodarczej – 5 444,98 zł,
➢ grunty, budynki lub ich części wykorzystywane na potrzeby działalności kulturalnej
w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu
12

działalności kulturalnej (t.j.Dz.U.2020.194 ze zm.), za wyjątkiem związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej – 40 326,82 zł,
➢ grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części wykorzystywane na potrzeby
zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków
w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020.2028)- 450 479,64 zł,
➢ zwolnienie gruntów przeznaczonych na cmentarze na kwotę – 71,50 zł,
➢ lasy stanowiące własność gminy na kwotę – 534,00 zł
W 2020 roku wydano 2995 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego
w podatku rolnym, podatku leśnym i podatku od nieruchomości dla osób fizycznych.
Wydano 3 decyzję w sprawie zwolnienia i ulgi ustawowej na wniosek strony, w tym:
a). 1 decyzja z tyt. objęcia w trwałe zagospodarowanie na powiększenie
istniejącego już gospodarstwa rolnego;
b) 2 decyzje z tyt. kupna gruntów na powiększenie istniejącego już gospodarstwa
rolnego
Decyzje indywidualne dotyczące udzielanych ulg, przedstawiają się następująco:
1. umorzenia w łącznym zobowiązaniu
gospodarstwo rolne) – wpłynął 1 wniosek,

pieniężnym

(osoby

posiadające

➢ wydano 1 decyzję ws umorzenia III i IV raty podatku za 2019 r. oraz I raty
2020 r. w kwocie 1.306,00zł (Król Tomasz), (osoby posiadające
gospodarstwo rolne)
W trakcie 2020 roku prowadzono również intensywną windykację należności:
1. wystawiono upomnienia dłużnikom w gospodarce odpadami komunalnymi618;
2. wystawiono upomnienia dłużnikom w podatkach i opłatach lokalnych – 553;
3. wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych z tytułu
gospodarki odpadami komunalnymi – 81;
4. wystawiono tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych z tytułu podatków
i opłat lokalnych – 117;
5. doręczono 31 pisma wzywających do zapłaty dłużnikom czynszów
dzierżawnych oraz wieczystego użytkowania gruntu i sprzedaży mienia;
6. wystosowano wnioski o ukaranie z tytułu nie płacenia podatków – 11;
7. doręczono wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi- 34;
8. doręczono wezwania do złożenia deklaracji – 25 (os. prawne);
9. doręczono wezwania do złożenia informacji podatkowych - 155 (os.
fizyczne).
Przychody:
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Plan przychodów na rok 2020 określony został w wysokości 2.798.453,81 zł.
Na koniec roku wykonanie wynosiło 2.799.338,54 zł. Stanowiła je kwota wolnych środków,
o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych w wysokości 688.338,54 zł oraz kredyt długoterminowy uruchomiony w Banku
Gospodarstwa Krajowego Oddział z siedzibą w Warszawie w kwocie 2.111.000,00 zł.
Kredyt uruchomiony został w wyniku postępowania o zamówienie publiczne
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na okres do 31 grudnia 2030 roku.
Oprocentowanie kredytu jest ustalane w oparciu o zmienną stawkę bazową WIBOR 1M (na
dzień zawarcia umowy 0,20 % w stosunku rocznym) i powiększone o stałą marżę BGK
w wysokości 1,13 punktów procentowych.
Wydatki:
Plan na rok 2020 wynosił 37.488.342,66 zł. W trakcie roku wydatkowano kwotę
31.821.750,47 zł, co stanowi 84,88% planowych założeń.
Wydatki poniesione w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
wyniosły 10.094.279,70 zł, tj. 99,02% planu w wysokości 10.194.455,29 zł.
W ramach środków zabezpieczonych w kwocie 247.675,16 zł na Fundusz Sołecki
wydatkowano kwotę 236.740,75 zł, tj.95,59%.
Wykonanie wydatków realizowane było w sześciu jednostkach budżetowych.
Sprawozdania podległych jednostek stanowią załączniki do niniejszego sprawozdania za
wyjątkiem Urzędu Miasta i Gminy, którego wydatki zostały opisane szczegółowo w dalszej
części sprawozdania.
Poniższe zestawienie obrazuje plan wydatków w poszczególnych działach oraz ich
procentowe wykonanie na dzień 31.12.2020r.:
Lp. Dział
1
2
3
4
5
6
7

Nazwa działu

Plan wydatków

010
600
630
700
710
750

Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy
751
państwowej,
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227.442,77
2.615.075,80
27.100,00
453.788,31
118.212,04
4.216.018,68
66.064,00

%
Wykonanie
wykonan
w zł.
ia
218.330,18
95,99
2.054.183,59
78,55
26.030,04
96,05
398.169,65
87,74
80.925,01
68,46
3.048.975,12
72,32
63.479,53

96,09

8
9

kontroli., ochr. prawa oraz
sądownictwa
752 Obrona narodowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
przeciwpożarowa

2.000,00

0,00

0,00

786.608,72

765.204,21

97,28
67,21

10
11
12
13
14
15
16

757
758
801
851
852
854
855

Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Rodzina
Gospodarka komunalna i ochrona
17 900
środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa
18 921
narodowego
19 926 Kultura fizyczna
Razem:

320.000,00
106.751,37
8.178.124,11
105.727,55
3.703.201,15
392.676,85
9.936.460,07

215.063,93
15.894,80
7.801.726,61
72.789,72
3.498.565,47
309.075,45
9.820.720,62

14,89
95,40
68,85
94,47
78,71
98,84

4.743.773,64

2.138.775,19

45,09

1.237.835,88

1.053.181,42

85,08

251.481,72
240.659,93
37.488.342,66 31.821.750,47

95,70
84,88

W dalszej części zostaną omówione większe wydatki w poszczególnych działach.
1. Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo.
Plan 227.442,77 zł, wykonanie 218.330,18 zł, co stanowi 95,99%.
Wydatki tego działu to: wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w kwocie 9.152,93 zł, odmulenie rowu
i czyszczenie przepustu na działce Nr 21 w Tolkmicku w kwocie 7.306,20 zł, czyszczenie i
pogłębianie rowu melioracyjnego w Tolkmicku dz. Nr 47 w kwocie 15.972,78 zł, czyszczenie
skarp i odmulenie rowu w Pęklewie dz. Nr 415 oraz przegląd i czyszczenie studzienek w kwocie
9.655,50 zł, zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w
kwocie 172.787,03 zł oraz obsługa tego zadania kwota 3.455,74 zł.
2. Dział 600 Transport i Łączność.
Plan tego działu 2.615.075,80 zł, zaś wykonanie 2.054.183,59 zł, co stanowi 78,55 %.
Większe wydatki bieżące tego działu dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu
Elbląskiego w formie dotacji celowej na: organizację transportu zbiorowego na liniach
nieekonomicznych (46.062,06 zł), dofinansowanie remontu chodnika przy ul. Kilińskiego
w Tolkmicku (100.000,00 zł), remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku (22.523,63 zł), wykonanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Remont drogi powiatowej Nr 1134N na
15

odcinku

Nadbrzeże-Suchacz

(20.000,00

zł)

oraz

Remont

Drogi

powiatowej

Nr 2208N w Tolkmicko-ulica Przybytowska (62.000,00 zł).
Ponadto umowy związanej z zimowym utrzymaniem dróg (13.608,00 zł), remontami dróg
gminnych (124.508,61 zł), opracowaniem operatu wodnego na wprowadzenie wód
opadowych do basenu portowego z ulicy Parkowej w Tolkmicku (2.583,00 zł), ubezpieczeniem
dróg (3.300,00 zł), wykonaniem zjazdu na drogę gminną w Pogrodziu – działka Nr 287
(6.135,04 zł), wymianą nawierzchni chodnika położonego na działce Nr 348 w Pogrodziu
(16.605,00 zł), wykonaniem kontroli rocznej stanu technicznego dróg gminnych (6.150,00 zł),
wykonaniem oznakowania poziomego na ulicach w Tolkmicku –Plac Wolności, Morska, Port,
Morska, Świętojańska, Słupecka (4.182,00 zł), wykonaniem 3 szt. Progów zwalniających na ul.
Elbląskiej w Tolkmicku (16.131,45 zł), wykaszaniem poboczy dróg gminnych (7.499,31 zł),
wykonaniem

przepustów

i

rozjazdu

z

płyt

na

działce

Nr

195

w Kamionku Wielkim (25.300,12 zł), ubezpieczeniem 8 szt. łodzi Optymist i 2 bojerów
(2.971,00 zł) oraz budynków w porcie w Tolkmicku (494,97 zł), dopłatami do spółki Pętla
Żuławska (21.538,09 zł) oraz wydatkami na utrzymanie portu w Tolkmicku i hangaru
żeglarskiego (122.699,57 zł).
W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 1.805.222,54 zł,
z czego wydatkowano kwotę 1.366.887,05 zł, tj. 75,72%. Wydatki dotyczące inwestycji
drogowych poniesione w 2020 roku przedstawiają się następująco:
- Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku z planem 863.340,64 zł, z czego
wydatkowano 847.451,87 zł;
- Przebudowa ulicy Młyńskiej w Tolkmicku z planem 421.632,79 zł a wykonania
44.403,00 zł;
- Przebudowa drogi gminnej na działce Nr 64 w Chojnowie z planem 107.000,00 zł,
z czego wydatkowano 103.367,97 zł;
- Przebudowa murków oporowych przy ulicy Elbląskiej w Tolkmicku z planem
30.000,00 zł a wydatkowano 4.522,00 zł;
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 105003N w Kamionku Wielkim z planem
110.500,00 zł, z czego wydatkowano 110.433,46 zł;
- Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 105002N w Kamionku Wielkim
z planem 148.000,00 zł z czego wydatkowano 132.827,48 zł;
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- Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze gminnej Nr 105007N w Chojnowie
z planem 124.749,11 zł a wydatkowano 123..881,27.
3. Dział 630 Turystyka
Plan tego działu określony został na kwotę 27.100,00 zł, a wydatkowany został
do końca roku w 96,05 %, tj. w kwocie 26.030,04 zł. Wspomnianą kwotę wydatkowano na:
- wynajem i serwis toalet przenośnych na MOR-y (miejsca obsługi rowerzystów) 2.138,40 zł;
- ubezpieczenie MOR-ów – 76,00 zł;
- wydatki poniesione na planowany Festiwal Piosenki Żeglarskiej Szanty nad Zalewem,
który

został

odwołany

ze

względu

na

epidemię;

wydruk

ulotek,

reklama

w magazynie Shantyman, otwieracze do butelek) – 2.474,84 zł;
- kampania promująca produkt turystyczny Pętla Żuławska – 11.000,00 zł
- zakup 14 sztuk albumów Zalew Wiślany – 999,60 zł;
- zakup materiałów do konserwacji MOR oraz urządzeń na trasie Green Velo – 341,20
zł;
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego – 9.000,00 zł.
4. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa.
Plan 453.788,31 zł, wykonanie 398.169,65 zł, co stanowi 87,74%.
Wydatki tego działu związane są z:
- wyceną nieruchomości (19.555,00 zł);
- decyzjami o warunkach zabudowy (1.377,60 zł);
- wypisami i wyrysami z rejestru gruntów (2.031,88 zł);
- opłatami z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (1.179,00 zł);
- zaliczkami na fundusz remontowy i koszty zarządu za lokale gminne (261.965,80 zł);
- wymianami instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., kominowej
w mieszkaniu komunalnym przy ul. Portowej 51/2/ w Tolkmicku (16.290,69 zł);
- wykonaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej w mieszkaniu gminnym w Tolkmicku
przy ul. Słupeckiej 3/2 (5.500,00 zł);
- uregulowanie zobowiązań wobec ZUS po zmarłym Janie Bojarskim, zgodnie
z decyzją otrzymaną w dniu 23.09.2020r. Nr OS/05/2020 o przeniesieniu
odpowiedzialności za zobowiązania z tytułu składek, w związku z przyjęciem spadku
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przez Gminę (11.296,31 zł);
- zużyciem wody i odprowadzeniem ścieków w lokalach komunalnych (23.072,00 zł);
- zakupem energii (elektrycznej i cieplnej) do lokali gminnych (25.017,71 zł);
- opłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych (21.124,00 zł);
- ubezpieczeniem lokali gminnych (130,00 zł);
- oraz pozostałe związane m.in. z opłatami w księgach wieczystych, publikacją
ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości, wymiana okien i inne (14.433,20 zł).
5. Dział 710 Działalność usługowa.
Plan 118.212,04 zł, wykonanie 80.925,01 zł, stanowi to 68,46 % i dotyczy: wykonania
map zasadniczych dla Łęcza i Kamionka Wielkiego (3.876,10 zł), zmian MPZP Łęcza i
Kamionka Wielkiego (51.232,00 zł), ogłoszenia w Dzienniku Elbląskim dotyczące zmian
MPZP (3.159,87 zł), pracy komisji urbanistycznej (10.824,00 zł),usług geodezyjnych, tj.
wznowienia granic i podziału nieruchomości (9.597,00 zł) oraz dotacji celowej dla
Miasta Elbląg na utrzymanie Biura ZIT (2.236,04 zł).
6. Dział 750 Administracja Publiczna.
Plan 4.216.018,68 zł, wykonanie 3.048.975,12 zł, co stanowi 72,32%.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – wydatki tego rozdziału wynoszą 287.401,19 zł,
co stanowi 94,96% planu w wysokości 302.664,94 zł i kształtują się następująco:
- wynagrodzenia pracowników wraz z dodatkowymi wynagrodzeniami rocznymi – 216.294,79
zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 27.239,77 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.449,20 zł;
- podróże służbowe krajowe – 136,29 zł;
- szkolenia pracowników – 369,00 zł;
- pozostałe: zakup materiałów biurowych, wyposażenia USC, środków czystości, opłaty
pocztowe, asysta techniczna programów komputerowych – 38.912,14 zł.
Rozdział 75022 Rada Gminy, plan 170.000,00 zł, natomiast wykonanie 165.891,86 zł, co
stanowi 97,58 % planu, z tego:
- diety radnych i sołtysów (31.104,60 zł) – 160.524,60 zł;
- przedłużenie licencji programu LEGISLATOR – 615,00 zł;
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- licencja na dostęp do programu LEX – 303,21 zł;
- pozostałe, tj. materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp. 4.449,05 zł.
Rozdział 75023 Urzędy Gmin. Na plan 3.459.477,96 zł wykonano 67,50 %, tj. 2.335.302,34 zł,
z tego:
- wynagrodzenia pracowników – 1.482.174,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98.037,53 zł;
- wynagrodzenia inkasentów – 5.243,00 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 257.294,59 zł;
- wpłaty na PFRON – 21.256,00 zł;
- umowy zlecenie (wynagrodzenia sołtysów za dostarczenie nakazów płatniczych i upomnień,
inspektor danych osobowych) – 16.886,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.474,00 zł;
- środki bhp., usługi zdrowotne – 11.512,30 zł;
- podróże służbowe – 992,72 zł;
- materiały – 99.270,51 zł, w tym:
olej opałowy – 36.348,25 zł;
paliwo i części do samochodów - 21.403,79 zł;
prenumeraty i książki – 803,44 zł;
tonery – 12.026,17 zł;
materiały biurowe – 8.699,07 zł
druki – 1.078,00 zł;
środki czystości – 622,34 zł;
inne (m. in. art. spożywcze i budowlane, wyposażenie) – 18.289,45 zł.
- zakup usług remontowych – 5.410,60 zł;
- usługi telekomunikacyjne – 13.471,97 zł;
- pozostałe usługi - 118.909,30 zł, w tym:
opłaty pocztowe – 46.403,96 zł;
abonament LEX – 5.154,56 zł
opłaty za hosting BIP i domeny – 7.495,62 zł;
odprowadzanie ścieków – 772,16 zł;
aktualizacja oprogramowania – 9.713,31 zł;
wyrób pieczątek – 172,60 zł;
podpisy elektroniczne – 965,55 zł;
pozostałe (monitoring systemu pożarowego, oplata RTV, badanie techniczne windy,
usługi związane z naprawą sam. służbowego, doradztwo podatkowe) – 48.231,54 zł;
- różne opłaty i składki – 9.568,81 zł;
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- szkolenia pracowników – 7.936,88 zł;
- zakup energii i wody– 82.231,35 zł;
- koszty postępowania sądowego – 1.768,55 zł;
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 3.093,00 zł;
- wydatki poniesione w ramach projektu Nowocześnie i cyfrowo – zmiany w Gminie Tolkmicko270,33 zł;
- zakup samochodu służbowego do Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko – 54.500,00 zł.
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne. Plan tego rozdziału na koniec roku wynosił 22.825,00
zł, natomiast wykonanie 17.325,00 zł, tj.75,90%. Były to zadania zlecone z zakresu
administracji rządowej związane ze spisem rolnym.
Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego. Plan tego rozdziału
określono na kwotę 261.050,78 zł, z czego wydatkowano 243.054,73 zł, tj. 93,11%. Wydatki
dotyczą Zespołu Obsługi Szkół w Tolkmicku.
7. Dział 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa.
Plan 66.064,00 zł, wykonanie – 63.479,53 zł, tj. 96,09 %. Wydatki dotyczą zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej związanych z aktualizacją rejestru wyborców (1.320,00 zł)
oraz wyborów Prezydenta RP (62.159,53 zł).
8. Dział 752 Obrona narodowa.
Plan 2.000,00 zł natomiast wykonania nie było. Plan zabezpieczony został na ewentualne
wypłaty świadczeń rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
9. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Plan 786.608,72 zł, wykonanie 765.204,21 zł = 97,28 %.
a) Rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji. Plan 3.000,00 zł, natomiast wykonanie
2.429,00 zł, tj.80,97%.Wydatek dotyczył zakupu alkomatu wraz z ustnikami dla
Komisariatu Policji w Tolkmicku.
b) Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji. Plan 15.000,00 zł wykonany został
w 100% a stanowił wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na
dofinansowanie zakupu auta dla Komendy Miejskiej w Elblągu.
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c) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne. Plan 755.783,07 zł, wykonanie – 735.989,48
zł, tj.97,38 %.
Wydatki:
-

udział w akcjach ratowniczych – 23.486,95 zł;

-

dotacja celowa dla OSP Łęcze na zadanie pn. Zakup rozpieracza kolumnowego do
ratownictwa drogowego - 500,00 zł;

-

zakup ubrań i sprzętu dla OSP z terenu gminy w ramach dofinansowania
z Funduszu Sprawiedliwości (dofinansowanie 147.999,95zł) – 150.505,00 zł;

-

wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łęcze – 10.000,00 zł;

-

zakup materiałów, tj. paliwa, opału, części zamiennych do remontu samochodów
i inne – 40.431,25 zł;

-

energia elektryczna, woda – 13.216,78 zł;

-

przeglądy konserwacyjne, usługi remontowe – 5.660,75 zł;

-

ubezpieczenie strażaków, samochodów, sprzętu i mienia – 17.275,25 zł;

-

usługi telekomunikacyjne – 287,73 zł;

-

pozostałe usługi (badania techniczne pojazdów, przegląd gaśnic, system
powiadamiania i inne) – 3.751,76 zł;

-

opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 1.983,00 zł;

-

Budowa

remizy

Ochotniczej

Straży

Pożarnej

w

Pogrodziu

wraz

z zagospodarowaniem terenu – 188.985,01;
- Zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tolkmicko (dofinansowanie 210.000,00
zł) – 279.906,00 zł.
d) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe. Plan tego rozdziału wyniósł 12.825,65 zł,
natomiast wykonanie 11.785,73 zł, tj. 91,89 %. Poniesione wydatki dotyczą zakupu
paliwa do motopompy w celu wypompowania wody z zalanych piwnic w kwocie 58,30 zł
zaś pozostałe zakupów związanych z przeciwdziałaniem epidemii wywołanej
koronawirusem SARS-CoV-2, tj. maseczek, kombinezonów, przyłbic, dozowników,
płynów do dezynfekcji itp.
10. Dział 757 Obsługa długu publicznego.
Plan – 320.00,00 zł, wykonanie – 215.063,93 zł, co stanowi – 67,21%.
Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów.
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11. Dział 758 Różne rozliczenia.
Plan – 106.751,37 zł, wykonanie – 15.894,80 zł, co stanowi 14,89 %.
a) Rozdział 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan tego
rozdziału określony został na kwotę 1.400,00 zł a do końca roku wydatkowano

w

kwocie 1.333,00 zł, tj. 95,21% na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Euroregion
Bałtyk.
b) Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Plan rozdziału to kwota 17.837,02 zł, z
tego wydatkowano 14.561,80 zł, tj.81,64%, w tym:
- 7.679,50 zł - wydatki na obsługę rachunków bankowych;
- 4.792,20 zł – składka członkowska w Lokalnej Grupie Rybackiej;
- 1.000,00 zł – składka członkowska w LOT „Kraina Zalewu Wiślanego”;
- 657,10 zł – składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej Szlak Wodny
im. Króla Stefana Batorego.
- 433,00 zł – uregulowanie niedopłaty w podatku vat za 2019 rok po korekcie
prewskaźnika VAT.
c) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Pozostała nierozdysponowana do końca
roku rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 87.514,35 zł.
12. Dział 801 Oświata i Wychowanie.
Na plan 8.178.124,11 zł wykonano 7.801.726,61 zł, tj. 95,40 %. Część wydatków tego
działu w łącznej kwocie 752.492,40 zł, wykonano w Urzędzie Miasta i Gminy, w tym:
- dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Suchaczu w wysokości 374.023,04 zł,
z tego: na szkołę podstawową kwota 324.341,00 zł i na oddział przedszkolny kwota 49.682,04
zł;
- dotacje celowe pochodzące ze środków z budżetu państwa dla Niepublicznej Szkoły
Podstawowej w Suchaczu w wysokości 12.237,70 zł;
- zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Gminy Tolkmicko uczęszczających do przedszkoli
oraz oddziałów przedszkolnych w Elblągu, Braniewie i Milejewie - kwota 217.988,36 zł;
- zakup komputerów z oprogramowaniem w ramach programu Zdalna Szkoła – kwota
111.661,75 zł;
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- wykonanie projektu remontu elewacji i dachu hotelu Zameczek nad Zatoką w Suchaczu
(budynek NSP) – 28.000,00 zł;
-

sporządzenie

ekspertyzy

ornitologicznej

i

chiropterologicznej

dla

zadania

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej w Tolkmicku – 580,00 zł;
- aktualizacja audytu energetycznego i oświetlenia budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Tolkmicku – 1.968,00 zł;
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Soleckiego – 5.808,98 zł;
- inne wydatki – kwota 224,57 zł.
Pozostałe wydatki tego działu omówione zostały w sprawozdaniach opisowych
sporządzonych przez Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku oraz działające na terenie gminy
samorządowe placówki oświatowe.
13. Dział 851 Ochrona zdrowia. Plan tego działu to kwota 105.727,55 zł, natomiast wykonanie
72.789,72 zł, tj. 68,85 %.
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Plan tego rozdziału to kwota 2.000,00 zł, wykonanie
1.794,40 zł, tj. 89,72%. Wykonanie dotyczyło zakupu materiałów profilaktycznych dla szkół z
terenu gminy Tolkmicko na temat szkodliwości dopalaczy i narkotyków.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 103.252,55 zł, wykonanie 70.595,32 zł, tj. 68,37%.
W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatki kształtowały się jak niżej:
-

wynagrodzenia członków komisji alkohol. – 9.889,80 zł;

-

dofinansowanie ferii zimowych w świetlicach wiejskiej w Kadynach, Suchaczu i
Pogrodziu – 3.399,97 zł;

-

przewóz dzieci na zawody i treningi organizowane przez Klub Sportowy Barkas –
2.000,00 zł;

-

szkolenie członków Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 750,00 zł;

-

zakup elementów na plac zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Tolkmicku – 24.864,57 zł;

-

dofinansowanie przedsięwzięcia „Biegać każdy może” zorganizowanego przez ZSP
w Tolkmicku – 1.228,77 zł;

-

dofinansowanie Pikniku jeździeckiego w Łęczu - 299,94 zł;
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-

Ichtio-Eko Igrzyska – 15.000,00 zł;

-

zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych Zachowaj Trzeźwość Umysłu –
2.952,00 zł;

-

opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na przymusowe leczenia – 220,00 zł;

-

wydatki poniesione przez MGOPS w Tolkmicku – 9.990,27 zł.

85195 Pozostała działalność. Plan w wysokości 475,00 wykonano 84,21 %, tj. w kwocie 400,00
zł. Wydatki tego rozdziału zostały poniesione przez M-GOPS w Tolkmicku w ramach zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej.
14. Dział 852 Pomoc społeczna.
Plan 3.703.201,15 zł - wykonanie 3.498.565,47 zł, co stanowi 94,47 %.
Wydatki tego działu realizowane są głównie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tolkmicku, którego informacja stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania.
Częściowo wydatki ponoszone były przez Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko. Dotyczyły one
zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie nienależnie pobranego zasiłku stałego
w kwocie 5.472,15 zł.
15. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Plan – 392.676,85 zł, wykonanie – 309.075,45 zł, co stanowi 78,71 %.
W zakresie tego działu informację przedłożyły:
Rozdział 85401 Świetlice szkolne – szkoły podstawowe;
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tolkmicku.
16. Dział 855 Rodzina.
Plan – 9.936.460,07 zł, wykonanie – 9.820.720,62 zł, co stanowi 98,84 %.
W zakresie tego działu informację przedłożył Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Tolkmicku. Częściowo wydatki ponoszone były przez Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko.
Dotyczyły one zwrotu nienależnie pobranych zasiłków w kwocie 12.518,23 zł wraz
z należnymi odsetkami w kwocie 404,73 zł.
17. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan – 4.743.773,64 zł, wykonanie – 2.138.775,19 zł, co stanowi 45,09%.
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Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Plan 74.918,15 zł wykonano
w 60,43%, tj. kwotę 45.273,77 zł. Wydatki dotyczą opłat do Wód Polskich za odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych w kwocie 14.840,00 zł, wykonania operatu wodnego na
odprowadzenie wód opadowych z centralnej części Tolkmicka i przebudowy odcinka
kanalizacji deszczowej w ulicy Morskiej w kwocie 14.760,00 zł, wykonania aktualizacji obszaru
i granic aglomeracji Tolkmicka w kwocie 15.373,77 zł oraz udrożnienia kanalizacji wewnętrznej
targowiska w kwocie 300,00 zł.
W rozdziale tym zaplanowane było zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja układu
technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie zmniejszenia energochłonności - produkcja
energii elektrycznej i cieplnej z biogazu na potrzeby własne” w wysokości 11.450,00 zł, na
które nie poniesiono wydatków w 2020 roku.
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Plan w wysokości 1.563.584,41 zł wykonano
w 97,15%, tj. kwotę 1.518.989,95 zł. Wydatki dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi,
w tym wywóz odpadów w kwocie 767.104,07 zł i zagospodarowanie odpadów w kwocie
667.240,56 zł, wynagrodzeń dla sołtysów za dostarczenie upomnień w kwocie 1.280,00 zł
i inkasa sołtysowskiego 3.547,00 zł, kosztów egzekucyjnych w kwocie 1.369,24 zł oraz
pozostałych kosztów związanych głównie z zatrudnieniem osoby do obsługi ewidencji opłaty
za zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 78.449,08 zł.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi. Na plan 29.580,79 zł wykonano 26.868,79 zł, tj. 90,83
%. Wydatki dotyczą zakupu koszy ulicznych w kwocie 10.884,79 zł, usługi opróżniania koszy
ulicznych za kwotę 11.664,00 zł oraz mechanicznego czyszczenia ulic w Tolkmicku za kwotę
4.320,00 zł.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Na plan 110.135,35 zł wykonano
75.752,36 zł, tj. 68,78 %. Wydatki dotyczą zakupu urządzeń i akcesoriów związanych z dbaniem
o zieleń (kosiarek, sekatorów, konewek, donic, itp.), zakupu nasadzeń oraz części i paliwa do
maszyn koszących oraz ich naprawy.
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, na plan 281.927,83 zł wykonano 250.893,86
zł, co

stanowi 88,99%. Wykonanie dotyczy wydatków związanych z zakupem energii

elektrycznej oraz konserwacją oświetlenia ulicznego.
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Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej, na plan 62.000,00 zł wykonano 100%.
Wykonanie dotyczy dotacji dla Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku na zakup
koparko-ładowarki.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska. Plan 15.250,00 zł, natomiast wykonanie 2.581,92 zł, tj. 16,93%.
Wydatki dotyczyły zakupu worków sanitarnych do zbiórki odpadów w kwocie 510,94 zł,
zakupu nagród za selektywną zbiórkę odpadów dla szkół z terenu gminy w kwocie 1.194,98 zł
oraz zakupu koszy do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 876,00 zł.
Rozdział 90095 Pozostała działalność. Plan 2.606.377,11 zł, wykonanie 156.414,54 zł, co
stanowi 6,00 %. Ważniejsze wydatki tego rozdziału dotyczyły:
- dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ekspertyzy ornitologicznej i studium
wykonalności dla zadania Rewitalizacja budynku komunalnego przy ulicy Portowej 4 w
Tolkmicku – 84.380,00 zł;
- opieki nad bezdomnymi zwierzętami (pobyt w schronisku, opieka weterynaryjna,) –
19.460,00 zł;
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 948,00 zł;
- ubezpieczenia mienia – 364,82 zł;
-zakup energii elektrycznej i wody (plaża Suchacz, targowisko, budynek
byłego przedszkola w Tolkmicku) – 17.277,92 zł;
- wynajmu i serwisu toalet przenośnych – 5.880,60 zł,
- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego – 25.687,80 zł.
18. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan – 1.237.835,88 zł, wykonanie – 1.053.181,42 zł, co stanowi 85,08%, z tego dotacje
podmiotowe otrzymały :
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku

- 721.096,00 zł;

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku - 262.400,00 zł.
Informacje zostały przedłożone przez w/w instytucje kultury.
Ponadto regulowane były tu zobowiązania wynikające z zużycia wody, energii elektrycznej,
ścieków i ubezpieczeń świetlic wiejskich w łącznej kwocie 7.022,12 zł, wydatki zawiązane
z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników zatrudnionych
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w świetlicach w Kadynach i Suchaczu w łącznej w kwocie 1.637,47 zł, pozostałe zadania
w zakresie kultury, związane głównie z wydatkami sołectw w ramach Funduszy Sołeckich
w kwocie 43.248,50 zł oraz dotacji celowych:
- na zadanie pn. „Zajęcia kulturalne dla seniorów” w kwocie 1.437,00 zł;
- dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pogrodziu, z przeznaczeniem na prace konserwatorskobudowlane i remontowe zabytkowego ogrodzenia kościoła w kwocie 10.000,00 zł;
- dla Parafii Rzymskokatolickiej w Tolkmicku na remont ogrodzenia przy kościele – 6.000,00 zł.
W dziale tym zaplanowane jest zadanie inwestycyjne pod nazwą Przebudowa i
rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej, na które w 2020 roku
wydatkowano kwotę 271,01 zł.
19. Dział 926 Kultura Fizyczna
Plan – 251.481,72 zł, wykonanie – 240.659,93 zł, co stanowi 95,70 %.
Wydatki w wysokości 37.868,22 zł dotyczą kompleksu sportowego Orlik:
- wynagrodzenie instruktora sportu – 6.000,00 zł;
- zakup piłek i piłkochwytu – 1.393,77 zł
- zakup energii i wody – 12.316,39 zł;
- ubezpieczenie obiektu – 323,06 zł;
- naprawa oświetlenia – 17.835,00 zł.
Wydatki w wysokości 80.000,00 zł dotyczą dotacji celowych dla stowarzyszeń
prowadzących zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w tym:
- zajęcia żeglarskie (UKS Tolkmicko kwota 12.000,00 zł);
- zajęcia karate (A.K.ANDREX) kwota 8.000,00 zł;
- zajęcia piłkarskie (Barkas Tolkmicko kwota 31.000,00 zł, Dąb Kadyny kwota
29.000,00 zł).
Dotacja celowa dla Klubu Sportowego Barkas na Remont budynku przy ulicy
Szpitalnej 4 w Tolkmicku w wysokości 10.000,00 zł.
Wydatki w łącznej kwocie 83.640,71 zł zostały poniesione w ramach Funduszu
Sołeckiego, w tym na następujące wydatki inwestycyjne:
- Budowa boiska do siatkówki plażowej w Suchaczu – kwota 17.500,00 zł;
- Zakup urządzeń na plac zabaw, Janówek – kwota 15.000,00 zł;
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- Zakup urządzeń na plac zabaw, Kamionek Wielki – kwota 15.066,39 zł.
Ponadto w dziale tym wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla
potrzeb budowy skateparku w Tolkmicku – 29.151,00 zł.
Rozchody
W 2020 roku kontynuowano spłaty rat trzech kredytów:
1. zaciągniętego w 2013 roku na sfinansowanie planowanego deficytu 2013 roku.
Kredyt uruchomiony został w wysokości 3.389.982,00 zł w Banku Spółdzielczym
w Iławie. Spłatę przewidziano na okres sierpień 2015 roku - kwiecień 2022 roku.
W trakcie roku spłacono kwotę 526.164,00 zł, do spłaty pozostał kapitał w
wysokości 683.927,00 zł;
2. zaciągniętego w PKO BP SA Oddział w Gdańsku na pokrycie planowanego
deficytu budżetowego w 2014 roku. Kredyt uruchomiony został w wysokości
6.482.000,00 zł. W trakcie roku spłacono 444.000,00 zł. Do spłaty

w

latach 2021-2030 pozostała kwota 4.394.000,00 zł;
3. zaciągniętego w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w Banku
Spółdzielczym w Malborku w wysokości 4.090.000,00 zł. Spłata zaplanowana
jest na lata 2019-2030. W trakcie 2020 roku spłacono kwotę 120.000,00 zł. Do
spłaty pozostał kapitał w wysokości 3.850.000,00 zł.

Ogółem na rok 2020 zaplanowano rozchody w wysokości 1.090.164,00 zł i wykonano
je w 100%. Spłaty zaciągniętych kredytów odbywały się terminowo.

28

Analiza zadłużenia Gminy Tolkmicko na początek i koniec okresu sprawozdawczego.
01 stycznia 2020 roku Gmina Tolkmicko rozpoczęła saldem zadłużenia w kwocie
10.018.091,00 zł. Zadłużenie to w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2019 roku
stanowiło 31,69 %. Na ogólną kwotę zadłużenia składały się kwoty:
-

1.210.091,00 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Iławie na pokrycie
planowanego deficytu 2013 roku;

-

4.838.000,00 zł kredyt zaciągnięty w PKO BP SA na pokrycie planowanego deficytu
budżetu 2014 roku;

-

3.970.000,00 zł kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Malborku na pokrycie
planowanego deficytu budżetu 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku saldo zadłużenia wyniosło 11.039.327,00 zł.
W stosunku do wykonanych dochodów wskaźnik zadłużenia wyniósł 30,36%.
Z wymienionych powyżej kredytów i pożyczek salda na koniec roku przedstawiały się
następująco:
-

683.927,00 zł BS Iława;

-

4.394.000,00 zł PKO BP SA;

-

3.850.000,00 zł BS Malbork Oddział Tolkmicko;

-

2.111.000,00 zł uruchomiony w 2020 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego
Oddział Olsztyn;

-

400,00 zł zakupy ratalne Zakładu Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku.
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Plan i wykonanie w łącznej kwocie rachunków dochodów samorządowych jednostek
budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe
i wydatków nimi sfinansowanych w 2020 roku
Dział

Rozdział

Paragraf

Przychody w zł
Wykonanie
200,00
400,00
5.900,00
2.300,00
2.500,00
75.000,00
104.000,00
0,00

Plan
801
80101
0610
801
80101
0690
801
80101
0950
801
80101
0960
801
80101
0970
801
80104
0670
801
80148
0830
Stan środków pieniężnych
na początek okresu
sprawozdawczego
ogółem

Dział

Rozdział

190.300,00

Paragraf

Wydatki w zł
Wykonanie
11.300,00
75.000,00
6.000,00
98.000,00
0,00

Plan
801
80101
4210
801
80104
4220
801
80148
4210
801
80148
4220
Stan środków pieniężnych
na koniec
sprawozdawczego
ogółem

190.300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.022,00
57.749,48
0,00

101.771,48

0,00
44.022,00
0,00
57.749,48
0,00

101.771,48

Rachunki dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na
podstawie ustawy Prawo oświatowe i wydatków nimi sfinansowanych funkcjonowały we
wszystkich samorządowych placówkach oświatowych gminy, tj. w:
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tolkmicku;
Szkole Podstawowej w Łęczu;
Szkole Podstawowej w Pogrodziu.
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Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka
Nr 5/2021 dnia 29 marca 2021 roku
INFORMACJA W ZAKRESIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ORAZ INFORMACJA
W ZAKRESIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
Uchwała Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIX/117/19 z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tolkmicko na rok 2020 przewidywała wydatki na pięć
programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
niepodlegających zwrotowi, a były to:
1. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2020
w działaniu

12.1.” Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania

i kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet Pomoc Techniczna, z planem ogółem w
wysokości 10.134,83 zł a na rok 2020 w wysokości 2.236,04 zł. W trakcie roku nie
dokonywano zmian planu dla tego projektu.
2. „Culture, Curriculum and Communications.”

Program realizowany w ramach

Programu ERAZMUS+ w działaniu Partnerstwa Współpracy Szkół. Plan określony został
w łącznej kwocie 86.611,37 zł, z tego na 2020 rok kwota 27.790,77 zł. Zmiany w planie
projektu wprowadzone zostały w dniu 30 stycznia 2020 roku uchwałą Nr XX/133/20 a
polegały one na zwiększenie wydatków w 2020 roku o te, których nie wydatkowano w
roku 2019, tj. o kwotę 867,53 zł oraz przeniesienia planu pomiędzy paragrafami
wydatkowymi. Ostatecznie plan na rok 2020 wynosił 28.658,30 zł.
3. „Akademia sukcesu”. Program realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, priorytet 2
Kadry dla gospodarki, działanie 2.2. Podniesienie jakości edukacyjnej ukierunkowanej
na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Plan określony został w wysokości
32.050,00 zł, z tego: w roku 2020 kwota 16.090,00 zł i w roku 2021 kwota 532,00 zł. W
trakcie roku nie zmieniano planu projektu.
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4. „Nowocześnie i cyfrowo – zmiany w Gminie Tolkmicko”. Program realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa WarmińskoMazurskiego na lata 2014-2020,w osi priorytetowej 3. Cyfrowy Region, w działaniu 3.1.
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług
publicznych. Wydatki zaplanowano w wysokości 1.093.838,40 zł, z tego w 2020 roku
kwota 1.084.022,69 zł. Do końca 2020 roku nie korygowano planu wydatków.
5. „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku”. Projekt realizowany w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w poddziałaniu Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów
małej

infrastruktury,

w

tym

inwestycji

w

energię

odnawialną

i oszczędzaniem energii. Pierwotnie plan ogółem przyjęto w wysokości 847.070,64 zł,
z tego w 2020 roku kwotę 845.840,64 zł. Zmiany planu dokonano w dniu 29 lipca 2020
roku Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 20/2020 poprzez przeniesienie kwoty
130.585,08 zł z wydatków kwalifikowalnych na niekwalifikowalne, w związku z
przeprowadzonym postępowaniem przetargowym. Ostatecznie plan projektu
określony został w kwocie 717.792,04 zł, w tym rok 2020 w kwocie 715.255,56 zł
W trakcie 2020 roku wprowadzono do budżetu trzy projekty z dofinansowaniem ze
środków unijnych:
1. „Przebudowa, rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”
Projekt został wprowadzony do budżetu w dniu 28 maja 2020 roku uchwałą Rady Miejskiej Nr
XXIV/165/20. Projekt będzie realizowany przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach osi
priorytetowej Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych w działaniu Infrastruktura
socjalna. Plan wydatków określono na łączną kwotę 972.507,79 zł, z tego w 2020 roku kwota
117.196,65 zł i w roku 2021 kwota 824.757,35 zł. W trakcie roku nie korygowano planu.
2. „Ichtio-Eko Igrzyska Tolkmicko”. Projekt wprowadzony do budżetu uchwałą Rady Miejskiej
w Tolkmicku Nr XX/133/20 z dnia 30 stycznia 2020 roku jako zadanie jednoroczne z planem w
wysokości 15.000,00 zł. Dofinansowanie pozyskano z Programu Operacyjnego Rybactwo
i Morze na lata 2014-2020 w ramach priorytetu Zwiększenie zatrudnienia i spójności
terytorialnej w działaniu Realizacja lokalnej strategii rozwoju kierowanej przez społeczność. W
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takcie roku w dniu 24 września 2020 roku uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku
Nr XXVII/189/20 dokonano jedynie przeniesienia kwoty 360,00 zł z zakupu usług pozostałych
na zakup materiałów.
3. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia
zdalnego”. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata
2014-2020 w ramach osi I. Powszechny dostęp do internetu w działaniu 1.1.Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich
przepustowościach. Projekt został wprowadzony do budżetu w dniu 14 kwietnia 2020 roku
Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka Nr 11/2020 z planem 59.886,07 zł . Zmiany w planie
wprowadzono

w dniu 30 września 2020 roku Zarządzeniem Burmistrza Tolkmicka

Nr 24/2020 zwiększając plan projektu do kwoty 111.661,83 zł.
Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Tolkmicko obejmująca lata 2020-2030
została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej w Tolkmicku Nr XIX/116/19 z dnia 30 grudnia 2019
roku. Przebieg i realizacja programów wieloletnich ujętych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej kształtowały się następująco:
1.

„Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach

administracyjnych Gminy Tolkmicko”. Łączne nakłady finansowe uchwała pierwotna określała
w wysokości 3.638.542,96 zł, natomiast na koniec 2020 roku była to kwota 4.545.742,96 zł.
Wykonawca każdorazowo wyłaniany jest w drodze przetargu nieograniczonego. Ostatni
przetarg rozstrzygnięto w październiku 2020 roku. Usługę od początku funkcjonowania
systemu

świadczy

spółka

CLEANER

Zakład

Sprzątania

z

siedzibą

w Elblągu. W dniu 28 sierpnia 2020 roku zawarto umowę Nr 37/2020 na okres do 31 sierpnia
2021 roku. W latach 2013 - 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę 2.989.879,11 zł,
natomiast w 2020 roku kwotę 767.104,07 zł.
2. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych.” Umowa zawarta została z Zakładem Utylizacji
Odpadów Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu na czas nieokreślony. Łączne nakłady finansowe
na to przedsięwzięcie pierwotnie określone zostały na kwotę 3.935.099,65 zł i do końca roku
nie były zmieniane. W latach 2013 - 2019 roku wydatkowano na to zadanie kwotę
3.323.723,49 zł, natomiast w 2020 roku kwotę 667.240,56 zł.
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3.„Termomodernizacja gminnych szkół i placówek oświatowych w miejscowościach Suchacz,
Tolkmicko, Łęcze, Pogrodzie”. Przewidywane nakłady na realizację tego zadania zaplanowano
w

wysokości

1.826.214,00

zł,

natomiast

okres

realizacji

na

lata

2015-2021.

W 2018 roku poniesiono wydatki w wysokości 12.569,42 zł.
4. „Modernizacja układu technologicznego oczyszczalni ścieków w zakresie zmniejszenia
energochłonności – produkcja energii elektrycznej i ciepła z biogazu na potrzeby własne”
z okresem realizacji w latach 2016-2021 oraz łącznymi nakładami w wysokości 859.710,94 zł.
W 2016 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 186.193,20 zł, natomiast w 2017 roku
kwotę 602.248,83 zł. Koszty na to przedsięwzięcie zostały pomniejszone o kwotę 98.181,09 zł
z tytułu naliczonego podatku od towarów i usług, jednak kwota ta została otrzymana w 2018
roku. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
5. „Aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Tolkmicko oraz aktualizacja
Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa”. Okres realizacji tego
przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2018-2022, natomiast łączne nakłady finansowe
w wysokości 25.000,00 zł. W roku budżetowym 2020 nie poniesiono żadnych wydatków.
6. „Serwis centrali telefonicznej w ratuszu miejskim”. Okres realizacji przedsięwzięcia
określono na lata 2017-2020, natomiast łączne nakłady finansowe w kwocie 13.284,00 zł.
Ostatecznie wydłużono okres realizacji do roku 2023 a łączne nakłady do kwoty 24.276,50 zł.
W 2017 roku wydatkowano kwotę 2.214,00 zł, w 2018 roku kwotę 4.428,00 zł, w 2019 roku
kwotę 4.428,00 zł, natomiast w 2020 roku kwotę 4.243,50 zł. Wykonawcą usługi jest firma
DAKAR Dariusz Bieńkowski z siedzibą w Elblągu.
7. „Usługa doradztwa podatkowego dotycząca bieżących rozliczeń w zakresie podatku od
towarów i usług (VAT)”. Łączne nakłady finansowe pierwotnie określono w wysokości
11.808,00 zł, zaś okres realizacji na lata 2018-2020. Ostatecznie lata realizacji wydłużono do
2022 roku a łączne nakłady finansowe podniesiono do kwoty 17.712,00 zł. W 2018 roku
wydatkowano kwotę 2.952,00 zł, w 2019 roku kwotę 4.428,00 zł zaś w 2020 roku kwotę
7.380,00 zł. Usługi świadczy Deloitte Doradztwo Podatkowe z siedzibą przy Alei Jana Pawła II
w Warszawie.
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8. „Usługa ochronna w formie monitorowania systemu alarmowego pożarowego w budynku
ratusza”. Okres realizacji wstępnie przewidziano na lata 2018-2020, zaś łączne nakłady
finansowe w wysokości 10.455,00 zł. Ostatecznie okres realizacji wydłużono do 2022 roku,
a łączne nakłady do kwoty 17.835,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 4.612,50 zł,
w 2019 roku kwotę 3.690,00 zł natomiast w 2020 roku kwotę 3.587,50. Usługę świadczy TP
TELTECH Sp. z o.o. z siedzibą przy Alei Tadeusza Kościuszki w Łodzi.
9. „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasta Elbląg na rok 2020”. Łączne
nakłady finansowe określono w kwocie 10.134,83 zł, zaś okres realizacji na lata 2017-2020. W
2017 roku wydatkowano na to przedsięwzięcie kwotę 4.110,82 zł. W 2018 roku wydatkowano
kwotę 1.784,64 zł, w 2019 roku kwotę 2.003,33 zł, zaś w 2020 roku kwotę 2.236,04 zł. Wydatek
stanowi udział gminy w funkcjonowaniu Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
funkcjonującym przy Urzędzie Miasta Elbląga.
10. „Akademia sukcesu”. Projekt realizowany przez CSE Światowid w Elblągu, przy
dofinansowaniu z Gminy Tolkmicko. Okres realizacji przewidziano na lata 2019-2021, zaś
łączne nakłady finansowe w wysokości 32.050,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono wydatków.
11. „Culture, Curriculum and Communications” Okres realizacji przewidziano na lata 20182020, zaś łączne nakłady finansowe w kwocie 86.611,37 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę
4.263,00 zł, w 2019 roku kwotę 53.690,07 zł natomiast w 2020 roku kwotę 12.416,54 zł. Jest
to projekt realizowany ze środków Programu ERAZMUS+.
12. „Przygotowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu
obrębu geodezyjnego Łęcze oraz fragmentu geodezyjnego Kamionek Wielki oraz sporządzenie
studium

dla

obu

obrębów”.

Łączne

nakłady

finansowe

przewidziano

w wysokości 78.720,00 zł, zaś okres realizacji na lata 2019-2021. W 2019 roku nie poniesiono
żadnych wydatków zaś w 2020 roku wydatkowano kwotę 47.232,00 zł
13.”Rewitalizacja budynku komunalnego przy ul. Portowej 4 w Tolkmicku”. Łączne nakłady
finansowe pierwotnie przewidziano w wysokości 2.400.000,00 zł , natomiast okres realizacji
na lata 2020-2021.Ostatecznie nakłady finansowe ustalone zostały w wysokości 2.686.200,00
zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 84.380,00 zł.
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14. „Budowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogrodziu wraz z zagospodarowaniem
terenu”. Okres realizacji przewidziano na lata 2013-2021, zaś łączne nakłady finansowe na
kwotę 1.226.860,46 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 188.985,01 zł.
15. „Nowocześnie i cyfrowo – zmiany w Gminie Tolkmicko.” Projekt ma celu zmianę
oprogramowania i sprzętu komputerowego w Urzędzie Miasta i Gminy Tolkmicko. Okres
realizacji to lata 2019-2020, natomiast łączne nakłady finansowe w wydatkach
kwalifikowalnych kwota 1.093.838,40 zł, zaś w wydatkach niekwalifikowalnych kwota
2.706,60 zł. W 2019 roku wydatkowano w ramach wydatków kwalifikowalnych kwotę
9.815,71 zł natomiast w ramach wydatków niekwalifikowalnych kwotę 24,29 zł. W 2020 roku
w ramach wydatków kwalifikowalnych wydatkowano kwotę 270,13 zł, natomiast w ramach
wydatków niekwalifikowalnych kwotę 0,87 zł.
16. „Przebudowa ulicy Jagiellońskiej w Tolkmicku”. Okres realizacji to lata 2016-2020 zaś
nakłady finansowe w wydatkach kwalifikowalnych pierwotnie kwota 847.070,64 zł,
a ostatecznie kwota 717.792,04 zł, zaś w wydatkach niekwalifikowalnych pierwotnie kwota
33.806,48 zł a ostatecznie kwota 148.085,08 zł. W 2020 roku wydatkowano w ramach
wydatków kwalifikowalnych kwotę 709.203,96 zł i kwotę 138.247,91 zł w ramach wydatków
niekwalifikowalnych.
17. „Przebudowa i rozbudowa obiektu w Łęczu na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej”.
Okres realizacji zaplanowano na lata 2019-2021 zaś łączne nakłady finansowe w wydatkach
kwalifikowalnych pierwotnie kwotę 1.404.190,00 zł a ostatecznie kwotę

972.507,79 zł

natomiast w ramach wydatków niekwalifikowalnych pierwotnie kwotę 183.250,00 zł,
a ostatecznie kwotę 601.432,21 zł. W 2020 roku wydatkowano w ramach wydatków
kwalifikowalnych kwotę 271,01 zł.
18. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego
miasto Tolkmicko i fragment obrębu geodezyjnego Suchacz wraz z częściową zmianą studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Tolkmicko”.
Okres realizacji zaplanowano w latach 2020-2021, zaś łączne nakłady finansowe w kwocie
35.670,00 zł. W 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków.
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19. „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Tolkmicku”. Okres realizacji określony na lata 2016-2021,
zaś łączne nakłady finansowe w wysokości 2.073.895,34 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę
44.403,00 zł.
Jednostką odpowiedzialną za realizację i koordynację przedsięwzięcia pn. „Culture,
Curriculum and Communications” jest Szkoła Podstawowa w Łęczu. Pozostałe przedsięwzięcia
zostały przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko.
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka
Nr 5/2021 z dnia 29 marca 2021 roku
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
CZĘŚĆ OPISOWA
na dzień 31 grudnia 2020 roku
Niniejsza informacja o stanie mienia komunalnego Gminy sporządzona została w
oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021.305. t.j.) i
uwzględnia zmiany w stanie mienia od dnia złożenia poprzedniej informacji tj. od 31 grudnia
2019 roku.
Gmina Tolkmicko jest właścicielem mienia komunalnego nabytego z części mienia
państwowego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy
wprowadzające ustawę

o

samorządzie

terytorialnym i ustawę o

pracownikach

samorządowych (Dz. U. 2019.1282 t.j.) oraz przepisów zawartych w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 t.j.).
Nabycie tego mienia nastąpiło:
•

z mocy prawa, tj.: na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 7 ustawy przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych,

•

z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,

•

w wyniku uczestnictwa gminy w obrocie cywilnoprawnym (to jest kupno, darowizna
i zamiana)

Mienie komunalne służy Gminie do realizacji zadań statutowych oraz do zaspokojenia
potrzeb jej mieszkańców.
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane jest poprzez:
- zbywanie w formie prawa własności,
- zbywanie w formie prawa wieczystego użytkowania,
- udostępnianie w formie praw rzeczowych (dzierżawa, najem, darowizna),
- nabywanie nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w drodze wykupu,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości z mocy prawa.
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Nieruchomości stanowiące własność gminy Tolkmicko o wartości 128.544.866,58 zł
(załącznik nr 1) zajmują powierzchnię 349,2818 ha (załącznik nr 2).
Powyższa kwota nie odzwierciedla w pełni rzeczywistej jego wartości, lecz jest to
sumaryczna wartość księgowa budynków i gruntów. Sukcesywnie w miarę możliwości
finansowych oraz potrzeb Gminy, Burmistrz zleca wycenę nieruchomości w oparciu
o operaty szacunkowe.
Na zmianę wartości mienia mają wpływ:
- sprzedaż gruntów o wartości: 236.634,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych i gospodarczych o wartości: 48.895,63 zł,
- likwidacja pojazdu – sam. dostawczy Transporter w Urzędzie o wartości: 16.709,16 zł,
- sprzedaż busa w Zespole Obsługi Szkół w T-cku o wart. księgowej: 94.993,23 zł,
- likwidacja placu zabaw Zespół Szkolno-Przedszkolny w T-cku o wart. księgowej: 11.898,00zł,
- wydatki inwestycyjne związane z budową oraz zakupem środków trwałych o łącznej wartości:
1.828.391,41 zł, wymienione w poniższej tabeli:
L.p.

Nazwa środka trwałego

Wartość

1

Koparka ZGWŚ w T-cku

62.000,00

2

Piec CO Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w T-

18.060,00

cku
3

Plac Zabaw przy Zespole Szkol-Przedszkolnym w

26.094,57

T-cku
4

Plac Zabaw w Kamionku Wielkim

15.066,39

5

Plac Zabaw w Janówku

15.000,00

6

Samochód ciężarowy Urząd Miasta i Gminy w T-

36.900,00

cku
7

Samochód specjalny pożarowy Urząd Miasta i

279.906,00

Gminy w T-cku
8

Samochód volk. sharan Urząd Miasta i Gminy w
T-cku
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54.500,00

9

Przebudowa ul. Jagiellońskiej w T-cku

485.284,70

10

Sieć kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami ul.

255.058,19

Jagiellońska w T-cku
11

Sieć wodociągowa z przyłączami ul. Jagiellońska

110.011,38

w T-cku
12

Warstwa ścieralna na drodze nr 105007N w

123.881,27

Chojnowie dz. nr 202
13

Przebudowa drogi gminnej na działce nr 64 w

103.367,97

Chojnowie
14

Przebudowa drogi gminnej nr 105003N w

110.433,46

Kamionku Wielkim
15

Wykonanie warstwy ścieralnej na drodze

132.827,48

gminnej nr 105002N w Kamionku Wielkim
Razem:

1.828.391,41

Składnikami mienia komunalnego są grunty zabudowane, niezabudowane i drogi.
W skład gruntów zabudowanych wchodzą: budynki użyteczności publicznej typu: świetlice,
dom kultury, biblioteka, placówki oświatowo – wychowawcze typu: szkoły, strażnice OSP,
budynki użytkowe typu: magazyny, hydrofornie, stacje uzdatniania wody, studnie głębinowe,
budynki gospodarcze, budynki administracyjne i mieszkalne.
W skład gruntów niezabudowanych wchodzą grunty przeznaczone na cele rolne,
grunty pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, usługowe, przemysłowe, grunty
zadrzewione, zalesione, grunty pod wodami stojącymi, rowy oraz grunty takie jak nieużytki.
W skład dróg wchodzą: drogi gminne o nawierzchni asfaltowej, ulepszonej oraz gruntowe
w granicach administracyjnych gminy.
Mieniem komunalnym zarządza się w różnych formach:
I. Część oddana jest w zarząd i użytkowanie jednostkom organizacyjnym gminy (załącznik nr
2) takim jak.:
1. Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku,
2. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku,
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3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku,
4. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku,
5. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku,
6. Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko,
7. Szkoła Podstawowa w Łęczu,
8. Szkoła Podstawowa w Pogrodziu,
9. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku
oraz
.

10. Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko.

II. Część oddana jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym takim jak:
1. C.Olsen AGRI LTD w Ostrobrzegu,
2. Energa Operator SA z siedzibą w Elblągu,
3. Mitra S. z o. o. z siedzibą w Warszawie.
Gmina była udziałowcem Spółki „Pętla Żuławska” sp. z o. o. w Elblągu, w której posiadała
30 udziałów, każdy o wartości 1.000,00 zł – łącznie 30.000,00 zł. W 2020 roku udziały zostały
spisane na skutek likwidacji w/w spółki.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak w roku bieżącym gmina zbywała mienie na ogólnych
zasadach określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami.
W okresie objętym informacją, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dokonano
sprzedaży:
- 7 działek w drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej,
- 2 lokale mieszkalne,
- 11 działek w drodze przetargu.
W przygotowaniu do sprzedaży znajdują się :
- 3 lokale mieszkalne,
- 11 działek w drodze przetargu.
Z posiadanego mienia osiągnięto następujące dochody w 2020 r. :
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- wpływy ze sprzedaży składników majątku:

20.845,55 zł

- sprzedaż nieruchomości:

680.220,52 zł

- czynsze dzierżawne, czynsze mieszkaniowe
najem, dzierżawa składników majątkowych:
- opłaty za użytkowanie wieczyste:

527.616,89 zł
7.240,52 zł

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego prawo własności:

5.545,12 zł

- odszkodowania za przejęte nieruchomości
pod inwestycje celu publicznego:

32.992,00 zł

Razem:

1.274.460,60 zł

Ogólny stan mienia w porównaniu do poprzednio przedłożonej informacji uległ
zmianie:
- powierzchnia gruntów zmniejszyła się o 6,6744 ha,
- wartość środków trwałych zwiększyła się o 1.198.662,03 zł.
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Załącznik Nr 1
Zestawienie mienia komunalnego znajdującego się
w jednostkach organizacyjnych Gminy Tolkmicko
wg stanu na dzień 31.12.2020 roku.
L.p
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wyszczególnienie
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku
Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko
Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko
Szkoła Podstawowa w Łęczu
Szkoła Podstawowa w Pogrodziu
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku
Ogółem:

Wartość
77.668.893,76
38.558.424,21
688.734,62
1.403.862,69
211.221,13
317.201,36
140.234,51
2.194.255,69
731.835,76
6.630.202,85
128.544.866,58

K.M.
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Załącznik Nr 2
Wykaz mienia komunalnego znajdującego się w zarządzie Gminy Tolkmicko na dzień 31
grudnia 2020 r.
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko
L.p. Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
1. 0 GRUNTY
2. 1 BUDYNKI I LOKALE
3. 2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
4. 3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
5. 4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
6. 5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
338,3316 ha
170

Wartość
16.699.188,54
21.188.122,57

148
8

37.174.501,27
179.303,30

17

82.318,69

2

42.500,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

7

93.248,98

8.

7 ŚRODKI TRANSPORTU

14

1.175.670,56

9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

79

1.034.039,85
77.668.893,76

Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
8,3700 ha
8

Wartość
327.533,91
2.481.613,88

183
0

33.652.146,55
0,00

19

119.659,33

1

62.000,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

13

615.929,93

8.

7 ŚRODKI TRANSPORTU

4

1.296.171,97
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9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

3.368,64
38.558.424,21

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
0
2

Wartość
0,00
623.741,78

0
0

0,00
0,00

10

50.400,04

1

5.600,00

7.
8.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
7 ŚRODKI TRANSPORTU

0
0

0,00
0,00

9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

8.992,80
688.734,62

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE
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Ilość (szt., ha.)
0
2

Wartość
0,00
1.139.802,80

0
2

0,00
37.750,00

13

85.961,23

0

0,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

0

0,00

8.
9.

7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

32.880,00

7

107.478,66
1.403.862,69

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
0
1

Wartość
0,00
202.671,14

0
0

0,00
0,00

3

8.549,99

0

0,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

0

0,00

8.

7 ŚRODKI TRANSPORTU

0

0,00

9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

0

0,00
211.221,13

Klub Sportowy „BARKAS” Tolkmicko
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
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Ilość (szt., ha.)
2,5802
1

Wartość
0,00
317.201,36

0
0

0,00
0,00

0

0,00

6.

5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

0

0,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

0

0,00

8.
9.

7 ŚRODKI TRANSPORTU
8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

0

0,00

0

0,00
317.201,36

Zespół Obsługi Szkół Tolkmicko
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
0
0

Wartość
0,00
0,00

0
0

0,00
0,00

0

0,00

0

0,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

0

0,00

8.

7 ŚRODKI TRANSPORTU

1

134.784,51

9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

1

5.450,00
140.234,51

Szkoła Podstawowa w Łęczu
L.p.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
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Ilość (szt., ha.)
0
2

Wartość
0,00
2.016.374,74

2
0

106.868,80
0,00

4.
5.

7.

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE
6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

8.

7 ŚRODKI TRANSPORTU

0

0,00

9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

4

14.847,49

6.

3

56.164,66

0
0

0,00
0,00

2.194.255,69

Szkoła Podstawowa w Pogrodziu
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
0
2

Wartość
0,00
507.625,48

3
2

126.574,18
36.130,44

2

51.955,66

0

0,00

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

0

0,00

7 ŚRODKI TRANSPORTU

0

0,00

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

2

9.550,00

7.
8.
9.

731.835,76
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wyszczególnienie na grupy środków
trwałych
0 GRUNTY
1 BUDYNKI I LOKALE
2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I
WODNEJ
3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
SPECJALISTYCZNE

Ilość (szt., ha.)
0
4

Wartość
0,00
5.346.036,62

10
2

931.041,39
17.248,00

9

140.665,13

0

0,00

7.

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE

2

32.332,00

8.

7 ŚRODKI TRANSPORTU

1

19.500,00

9.

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY,
RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

17

143.379,71
6.630.202,85

Ogółem:
KM
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349,2818 ha

128.544.866,58

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Tolkmicka
Nr 5/2021 z dnia 29 marca 2021 roku
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu za 2020 rok
Instytucje kultury:
1.Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Tolkmicko.
2. Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.
Zakład budżetowy:
1. Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku
Jednostki Budżetowe:
1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku
2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku
3. Szkoła Podstawowa w Łęczu
4. Szkoła Podstawowa w Pogrodziu
5. Zespół Obsługi Szkół w Tolkmicku
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Tolkmicko 25.01.2021r.
Sprawozdanie z działalności finansowej
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
w Tolkmicku za 2020 rok.

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020r wynosi

133,90 zł

I. Dochody w 2020r. wynoszą:

269 142,60 zł

w tym : dotacja z UM

262 400,00 zł

dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup książek

6 720,00 zł

dochody własne 22,60 zł
( wydruki ksero, fax )
II. Wykonane koszty ogółem wynoszą:

268 459,63 zł

i w poszczególnych pozycjach przedstawiają się następująco:
- wynagrodzenie osobowe

185 865,57 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne

24 976,33 zł

- składki na Fundusz Pracy

1 887,66 zł

- zakup materiałów i wyposażenie

27 717,72 zł

w tym:
książki

19 254,13

prenumerata czasopism

467,15

materiały biurowe

1 171,26

środki czystości

392,04

inne materiały

6 433,14

- zakup energii i wody

18 778,72 zł

w tym: ogrzewanie biblioteki

15 064,35

energia

3 511,49

woda

202,88

- zakup usług pozostałych

5 612,64 zł

w tym: prowizje bank

1 865,40
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inne usługi

3 747,24

(konserwacja syst. ochrony, przeglądy kominiarskie, szkolenia, badania profilaktyczne,
wywóz nieczystości, usł.transp.)
- zakup usług telekomunikacyjnych

1 778,72 zł

w tym: - dostęp do Internetu

671,09

- usługi telekom.

492,38

- usługi telefon. komórk.

615,25

- różne opłaty i składki

689,86 zł

- krajowe podróże służbowe

73,60 zł

- zakup akcesorii i licencji do komputera

828,81 zł

- inne świadczenia na rzecz pracowników

250,00 zł

(śr.BHP i szkolenia)
Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020r. wynosi

249,04 zł

w tym: rachunek bankowy

110,85 zł

Biblioteka na koniec 2020r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.
W strukturze Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. K.I. Gałczyńskiego w Tolkmicku
działają następujące biblioteki :
-

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku

-

Oddział dla Dzieci w Tolkmicku

-

Filia Biblioteczna w Pogrodziu

-

Filia Biblioteczna w Łęczu

W 2020 roku
•

Przybyło 822 vol., w tym z zakupu 822 vol.

•

zarejestrowano 1 069 czytelników, którzy:

•

odwiedzili biblioteki 14 526 razy
o i wypożyczyli na zewnątrz 13 572vol.
o oraz skorzystali na miejscu z 1 103 pozycji.

•

z Internetu skorzystano 843 razy.
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Spadek w ilości spowodowany pandemią i zamknięciem biblioteki na okres ok. 4 miesięcy.
Biblioteka Gminna wraz z Filiami dysponuje księgozbiorem w ilości 31 986 vol. Zakupu nowości
wydawniczych dokonano ze środków własnych oraz z dotacji celowej w ramach programu
Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek” Priorytet 1. Z tego
programu Biblioteka nasza w 2020 r. otrzymała dotację w wysokości 6 720,- zł. Ze środków
tych zakupiono 258 vol. nowości wydawniczych dla Biblioteki i jej filii. Ponadto czytelnicy
mogą korzystać z audiobooków, prenumerujemy

również 10 tytułów czasopism do

wykorzystania na miejscu.
Oprócz podstawowych zadań, takich jak: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie
zbiorów, w ramach działalności związanej z przysposobieniem czytelniczym, informacyjnym,
kulturalno-oświatowym i wychowawczym Biblioteka realizuje stałe formy pracy a mianowicie:
•

Ferie 2020 – w OD odbywały się warsztaty plastyczne, artystyczne, mydlarskie,
wyjazd do kina Światowid do Elbląga - 90 uczestników

•

Dzień Babci i Dziadka – w dniu 21, 22.01.2020r odwiedzili nas babcie wraz ze swoimi
wnuczętami- ok. 25 osób

•

Walentynki „ Randka w ciemno” - 14.02.2020 – dla każdego czytelnika w prezencie
książka w z niespodzianką - 40 osób

•

Spotkanie z Książką - Pierwsze spotkanie z siódmoklasistami dotyczyło powieści
pt.,,Zielone martensy' 'Joanny Jagiełło

• Spotkania „Dyskusyjnego Klubu Książki” – spotkania odbywają się systematycznie pod
kierunkiem moderatora – pracownika Biblioteki, klubowicze

dyskutują o

literaturze – rozmawiano, między innymi, o książkach : „ One płoną jaśniej” Rao
odbyły się tylko 2 spotkania - 18 osób
•

Ekspozycje poświęcone miedzy innymi patronom roku 2020 : 100 rocznica urodzin Jan Paweł II, Leopold Tyrmand, Roman Witold Ingarden, Stanisław Żółkiewski, Bitwa
Warszawska, 100 Rocznica – Zaślubiny Polski z Morzem.
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•

Dzięki przystąpieniu Biblioteki do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych
ACADEMICA Biblioteki Narodowej, czytelnicy mają dostęp do zasobów cyfrowych, w
tym do współczesnych książek i czasopism naukowych ze wszystkich dziedzin wiedzy.

•

oferujemy pomoc w nauce obsługi komputera, korzystania z Internetu (np. założenie
poczty internetowej) i podstawowych programów komputerowych.

Komputeryzacja.
Biorąc pod uwagę potrzeby informacyjne naszych czytelników kładziemy duży nacisk
na rozwój komputeryzacji, bo współczesna biblioteka to nie tylko książki ale także
wydawnictwa multimedialne i codzienne korzystanie z Internetu. Dlatego obraz naszej
biblioteki i jej użytkowników zmienia się, w miarę możliwości, idąc z duchem czasu.
Obecnie we wszystkich bibliotekach jest bezpłatny dostęp do Internetu.
Zbiory Biblioteki Gminnej oraz FB w Pogrodziu w całości a w Oddziału dla Dzieci prace nad
katalogiem prowadzone są systematycznie.
Adres katalogu - http://www.wbp.olsztyn.pl/cgi-bin/pow_elblaski/makwww?BM=4
Biblioteka prowadzi stronę internetową - http://www.tolkmicko.naszabiblioteka.com/
Pracownicy :
Zatrudniamy 6 osób na 4,375 etatach w tym 5 pracowników merytorycznych na
4,125 etatu oraz główna księgowa zatrudniona na 1/4 etatu. Część pracowników zatrudniona
jest w niepełnym wymiarze czasu, co powoduje ograniczenia w godzinach otwarcia filii
bibliotecznych, a tym samym ilości obsługiwanych czytelników.
Pracownicy biblioteki to personel z długoletnim stażem, wykształcony i dobrze przygotowany
do pracy, wykonujący swoją pracę sumiennie i z pasją.
-

Biblioteka Publiczna Miasta i Gmin w Tolkmicku – 2 osoby zatrudnione na 2 etaty

-

Oddział dla Dzieci w Tolkmicku – 1 osoba zatrudniona na 1 etat,

-

Filia Biblioteczna w Pogrodziu – 1 osoba zatrudniona na5/8 etatu,

-

Filia Biblioteczna w Łęczu – 1 osoba zatrudniona na ½ etatu.

Wykształcenie :
-

2 osoby posiada wyższe wykształcenie zawodowe,

-

1 osoba policealne zawodowe
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-

1 osoba wyższe licencjackie

-

2 osoby średnie
W naszych bibliotekach czytelnicy mają możliwość

korzystania ze zbiorów

drukowanych i ze zbiorów specjalnych – audiobooków, jak również ze zbiorów dostępnych
online. Pracownicy ciągle się dokształcają i służą fachową pomocą w wyszukiwaniu literatury
niezbędnej do nauki w szkole, studiowania, podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz
samokształcenia, jak również w doborze książek beletrystycznych czytanych dla przyjemności.
Biblioteka Gminna wraz z Filiami stara się zaspokajać potrzeby naszych użytkowników
i zapewnić im estetyczne oraz przyjazne otoczenie w którym czuliby się dobrze i chętnie
odwiedzali.
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Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku
za rok 2020

Lp

Konto

I

Treść

Plan

Wykonanie

%

Przychody- ogółem

777 096,00

777 255,73 100

700

Przychody własne

38 000,00

19 359,42 50,9

750

Przychody finansowe

18 000,00

17 173,81 95,4

760

Dotacja z budżetu gminy

721 096,00

721 096,00 100

761

Pozostałe przychody

II

19 626,50 -

Koszty - ogółem
401
402
403
404
405

408
409

Zużycie materiałów i energii

798 536,00

760 339,88 95,3

186 200,00

186 058,22 99,9
38 401,01 76,0

50 500,00

Usługi obce

18 700,00

Opłaty i składki
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne
świad. na rzecz pracown.
Amortyzacja
Podróże służbowe

432 962,00

15 566,72 83,2
416 130,92 96,1

90 974,00

90 902,84 99,9

18 000,00

12 230,21 67,9
1 049,96 87,5

1 200,00
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Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku
za rok 2020
Lp

Konto

I

Treść

Plan

Przychody- ogółem
700

Dochody własne

Wykonanie

777 096,00

777 255,73 100,0

38 000,00

19 359,42 50,9

-wynajem Sali

7 351,00

-wpłaty za zajęcia (plastyka, tańce, języki,
modelarnia)

4 775,00
2 934,38

-dzierżawa terenu pod paczkomat

500,50

-sprzedaż gadżetów w IT

3 500,00

-składki członkowskie wędkarzy

298,54

- za złom
750

Przychody finansowe

%

18 000,00

17 173,81 67,9

721 096,00

721 096,00 100,0

-pokrycie amortyzacji
760

Dotacja z budżetu gminy
- podmiotowa

761
II
401

Pozostałe przychody

19 626,50

Koszty wg rodzajów- ogółem

798 536,00

760 339,88 95,3

Koszty zużycia materiałów i energii

186 200,00

186 058,22 99,9

-zakup materiałów dla sekcji i obsługi
imprez

23 052,56

-materiały biurowe

4 383,12

-materiały remontowe

1 303,93

-materiały gospodarcze (środki czystości,
materiały konserwatorskie)
-paliwo (kosiarka, samochód, piła)
-opał
-Dom Kultury –12 248,16
-Świetlice Kamionek Wielki i
Pogrodzie- 14.586,33
-materiały dla sekcji plastycznej
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10 890,97
1 638,73
26 834,49

3 484,64

-zakup wyposażenia na świetlice

4 561,99

-zakup wyposażenia dom kultury

40 835,63

-prenumerata czasopism

52,81

-akcesoria komputerowe

731,78

-zakup wody

1 349,16

- zakup energii elektrycznej
-Dom Kultury- 9 113,77
- Świetlice- 51 824,64

60 938,41

- materiały dla sekcji „Węgorz”

5 656,71
343,29

- materiały dla modelarni
402

Koszty zakupu usług

50 500,00

- zajęcia taneczne dla dzieci

4 880,00

-dostęp do Internetu

5 665,84

-usługi telekomunikacyjne

1 039,83

- usługi komunalne

1 132,60

-usługi transportowe i kurierskie

164,94

-prowizje bankowe

1 061,90

-opłaty pocztowe

345,50

-usługi remontowe w tym malowanie

9 531,90

-obsługa imprez

6 284,40

-aktualizacja oprogramowania

327,12

-przeglądy budynków

1 423,94

-ochrona świetlic

738,00

-pozostałe drobne wydatki, remont sam.
403

38 401,01 76,0

Opłaty i składki

5 805,04
18 700,00

15 566,72 83,2

-ubezpieczenie mienia, OC, NW

3 379,36

-abonament RTV+ domena

3 772,80

-opłata środowiskowa

1 075,00

-opłata śmieciowa

4 296,00

-opłata STOART

156,48

-opłata ZAiKS

442,80

-opłata ZPAV

230,28
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-licencje na odtwarzanie utworów
404

Wynagrodzenia

2214,00
432 962,00

-wynagrodzenia osobowe

416 130,92 96,1
385 545,15

-wynagrodzenia bezosobowe

30 672,77

- palacz Kamionek Wielki- 5 400,00
- palacz Pogrodzie- 3 400,00
- akordeonista- 2 400,00
- zajęcia fitnes-1 540,00
- zajęcia wokalne – 1 950,00
- wynagr.sprzątaczki DK – 4 017,77
- pozostałe – 975,00
- przedstawienie teatralne – 1 650,00
- wykonanie naprawy i ogrodzenia DK
Tolkmicko – 6 400,00
-malowanie świetlicy Kadyny – 2 940,00
405

Koszty ubezpieczeń społecznych

90 974,00

-składki na ubezpieczenia społeczne

90 902,84 99,9
65 592,22

-składki na Fundusz Pracy

5 103,63

-badania okresowe pracowników

621,50

- świadczenia urlopowe

16 587,79

- zakupy i ekwiwalenty z tytułu
przepisów BHP

1 887,70

- szkolenia

1 110,00

408

Koszty amortyzacji

409

Koszty podróży służbowych

18 000,00

12 230,21 67,9

1 200,00

1 049,96 87,5

Ze środków własnych zakupiono środek trwały – kocioł CO do świetlicy wiejskiej
w Pogrodziu za kwotę 18.060,00zł.
Na 31.12.2020r. stan środków finansowych wyniósł – 15 393,41zł.
W tym:
- rachunek bankowy – 15 393,41
- kasa jednostki – 0,00
Zobowiązania na 31.12.2020r.: 864,69zł (ratalna spłata zakupu wyposażenia).
Na 31.12.2020r. nie wystąpiły zobowiązania ani należności wymagalne.
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SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
ZAKŁADU GOSPODARKI
WODNO - ŚCIEKOWEJ W TOLKMICKU
ZA okres 01.01.20202r – 31.12.2020r
Na dzień 31 grudnia 2020r Zakład zatrudniał 17 osób, w tym 6 osób do obsługi
oczyszczalni ścieków, 7 osób do obsługi wodociągów i sieci wodno– kanalizacyjnej i 4 osobyadministracja.
Stan taboru samochodowego na koniec okresu sprawozdawczego:
-MB1722 – samochód asenizacyjny (beczka)
-Volkswagen Transporter
-Volkswagen LT 35
- MAN - samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji
W sierpniu została zakupiona używana koparka JCB, rok produkcji 1996 – dotacja
celowa w kwocie 62.000,00zł.
Stan należności na początek roku wyniósł 168.358,05zł, w tym należności wymagalne
stanowią kwotę 124.950,93zł,a kwota zobowiązań to 208.034,04zł.
Stan należności na dzień 31 grudnia 2020r wyniósł 234.752,74zł, w tym należności
wymagalne stanowią kwotę 39.571,65zł, a kwota zobowiązań to 216.438,92zł.
Zaplanowano przychody: § 0830 - wpływy z usług, na kwotę 2.201.400,00zł
Wykonano przychody w wysokości 2.201.168,27zł. Wskaźnik wykonania § 0830 stanowi
100% planowanego przychodu w ciągu roku.
§6210 dotacja celowa na zakup koparki – przyznano w kwocie 62.000,00zł, wykonanie
62.000,00zł, co stanowi 100% planu.
Koszty oraz inne wydatki Zakładu Gospodarki Wodno – Ściekowej w Tolkmicku
przedstawiają się następująco:
§ 4010 wydatki na wynagrodzenia pracowników zaplanowano na kwotę 947.700,00zł,
wykonano na kwotę 947.642,22zł co stanowi 100% planu.
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano w wysokości
17.400,00zł, wypłacono na kwotę 17.362,26zł co stanowi 100% planu.
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano na kwotę 71.780,00zł, wykonano
na kwotę 71.746,02zł – co stanowi 100% planu.
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§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano na kwotę 164.900,00zł, wykonano
w wysokości 164.885,27zł co stanowi 100% planu.
§4120 Fundusz Pracy zaplanowano na kwotę 18.850,00zł, wykonano w wysokości
18.845,04zł co stanowi 100% planu.
§4170 wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 500,00zł, wykonano na kwotę
470,00zł, co stanowi 94% planu
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano w wysokości 163.150,00zł a wykonano
w wysokości 163.106,73zł, co stanowi 100% planu.
§ 4260 zakup energii został zaplanowany na kwotę 599.300,00zł, zakupiono na kwotę
599.259,34zł. Wskaźnik wykonania wynosi prawie 100%.
§ 4270 zakup usług remontowych zaplanowano w wysokości 27.250,00zł, zakupiono usługi
na kwotę 27.235,71zł, co stanowi 100% zaplanowanego wydatku.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych zaplanowano na 40,00zł a wykonano w wysokości 40,00zł,
co stanowi 100% planu.
§ 4300 zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 76.920,00zł wykonano na kwotę
76.915,71zł. Wskaźnik wykonania wynosi 100%.
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych zaplanowano na 4.300,00zł wykonano na kwotę
4.270,26zł co stanowi 99% planu.
§ 4410 podróże służbowe krajowe zaplanowano na kwotę .960,00zł wykonano na kwotę
959,28zł. Wskaźnik wykonania stanowi 100%.
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów JST zaplanowano na kwotę 1.350,00zł wykonano na kwotę
1.347,00zł, co stanowi 100% planu.
§ 4430 różne opłaty i składki zaplanowano na kwotę 75.400,00zł wykonano na kwotę
75.391,60zł co stanowi 100% planu.
§ 4440 odpisy na Fundusz Socjalny zaplanowano na kwotę 28.000,00zł, wykonano w
wysokości 27.904,70zł. Wskaźnik wykonania stanowi 100%.
§ 4700 szkolenia pracowników zaplanowano na kwotę 3.600,00zł a wykonano w kwocie
3.600,00zł, co stanowi 100% planu.
§ 6070 wydatki na zakupy inwestycyjne zakładu zaplanowano na kwotę 0,00zł, wykonanie
0,00zł.
W sumie zaplanowano wydatki na kwotę 2.201.400,00zł, na dzień 31.12.2020r wyniosły one
2.200.981,14zł, czyli 100% planu.
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§ 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na kwotę 62.000,00zł wykonano w
kwocie 62.000,00zł, co tanowi 100% planu – zakup koparki za środki z dotacji celowej.

Paragraf
Przychody

830 wpływy z usług
6210 dotacja cel.

Razem
przychody
Koszty

3020 wydatki os.
niezaliczane do wyn.
4010 wyn os.
pracown.

Plan 2020r

Wykonanie 2020r

%

2201400,00

2201168,27

100%

62000,00

62000,00

100%

2263400,00

2263168,27

100%

17400,00

17362,26

100%

947700,00

947642,22

100%

4040 dod wyn roczne
4110 skł na ubezp
społ.

71780,00

71746,02

100%

164900,00

164885,27

100%

4120 skł na FP

18850,00

18845,04

100%

4440 odpisy na ZFŚS

28000,00

27904,70

100%

500,00

470,00

94%

4210 zakup mat i wyp.

163150,00

163106,73

100%

4260 zakup energii
4270 zakup usł
remont.
4280 zakup usł
zdrow.
4300 zakup usł
pozost.
4360 opł z tyt zakupu
usł telekom

599300,00

599259,34

100%

27250,00

27235,71

100%

40,00

40,00

100%

76920,00

76915,71

100%

4300,00

4270,26

99%

4410 podr służb kraj
4520 Opł na rzecz
budż JST

960,00

959,28

100%

1350,00

1347,00

100%

4430 różne opł i skł

75400,00

75391,60

100%

4700 szkol pracown …
6070 wyd
inwestycyjne samorz
zakł budż

3600,00

3600,00

100%

0,00

0,00

4170 wyn bezos.
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0%

6080 wyd. na zakupy
inwest samorz zakł
budż
Razem
koszty

62000,00

62000,00

100%

2263400,00

2262981,14

100%

Tolkmicko 27-01-2021r
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19.02.2021r.
ROCZNE SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA BUDŻETU
na dzień 31-12-2020r.
Przyznanego:
Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Tolkmicku

1. WYDATKI
Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej /Urząd
Wojewódzki - Wydział Polityki Społecznej w Olsztynie
Zadania zlecone
Plan: 9.811.852,00

Wykonanie: 9.731.824,76

Rozdział 85195- decyzje administracyjne
Plan: 475,00 Wykonanie: 400,00 stanowi – 84,20%
Rozdział 85215- zryczałtowane dodatki energetyczne
Plan: 4.543,00 Wykonanie: 4.530,86 stanowi –99,70%
Rozdział 85219- wynagrodzenie opiekunów za sprawowanie opieki
Plan: 43.712,00 Wykonanie: 43.710,49 stanowi –100,00%
Rozdział 85501- Świadczenie Wychowawcze/500+
Plan: 5.845.794,00 Wykonanie: 5.834.092,49 stanowi –99,80%
Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z FA, składki
Plan 3.572.485,00 Wykonanie: 3.518.848,43 stanowi –98,50%
w tym „Za życiem”-wsparcie rodzin i kobiet w ciąży, jednorazowe świadczenie 4 tyś.
plan: 4.120,00 wykonanie: 0,00 stanowi –0,00 %
Rozdział 85503- KDR - Karta Dużej Rodziny
Plan: 191,00 Wykonanie: 162,10 stanowi –84,90 %
Rozdział 85504- Świadczenie Dobry start
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Plan: 227.230,00 Wykonanie: 221.340,00 stanowi –97,40 %
Rozdział 85513- składka na ubezpieczenie zdrowotne
Plan: 113.302,00 Wykonanie: 108.740,39 stanowi –96,00%
Ogółem wydatkowane dotacje na dzień 30.06.2020r. w działach: 851, 852,854,855 to kwota :
13.375.778,86
- w tym zadania zlecone

9.731.824,76

- w tym zadania własne gminy

3.643.954,10

Szczegółowe omówienie wykonania rozdziałów i paragrafów przedstawiają kolejne tabele
i pisy rozdziałów:
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Plan – 14.388,00zł Wykonanie- 9.990,27 zł stanowi 69,40% planu rocznego.
Lp.
I

1

2
3

Treść

Rozdział

Paragraf

Plan

Wykonanie

%

Przeciwdziałanie
alkoholizmowi

85154

Składki na ubezpieczenie
społeczne
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup usług pozostałych

14.388,00

9.990,27 69,40

4110

1.820,00

1.172,73 64,40

4170

10.568,00

6.857,54 64,90

4300

2.000,00

1.960,00 98,00

§ 4110 plan 1.820,00zł wykonanie 1.172,73zł stanowi 64,40 % planu rocznego.
Składki na ubezpieczenie społeczne/ZUS.
§ 4170 plan 10.568,00zł wykonanie 6.857,54zł stanowi 64,90% planu rocznego.
Zajęcia terapeutyczne z osobami uzależnionymi od alkoholu, a także prowadzenie działań
profilaktycznych.
§ 4300 plan 2.000,00zł wykonanie 1.960,00zł stanowi 98,00 % planu rocznego.
Usługi psychologiczne udzielane podopiecznym potrzebującym wsparcia.
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Rozdział 85195 Pozostała działalność
Plan 475,00zł Wykonanie 400,00zł stanowi 84,20% planu rocznego.
Lp.
II

1
2

Treść

Rozdział

Pozostała działalność

Paragraf

wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Wykonanie
400,00

84,20

4210

30,40

25,60

84,20

4300

444,60

374,40

84,20

§ 4210 plan 30,40zł wykonanie 25,60zł stanowi 84,20% planu rocznego
Zakupy w celu wydania decyzji administracyjnych (artykuły biurowe).
§ 4300 plan 444,60zł wykonanie 374,40zł stanowi 84,20% planu rocznego
Koszty obsługi wydania decyzji administracyjnej, poczta ( wysyłka listów poleconych).
Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej
Plan- 475.470,00zł, Wykonanie- 448.955,65zł stanowi 94,40% planu rocznego.
§ 4330 -Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
samorządu terytorialnego
Domy pomocy społecznej to niejednokrotnie jedyne miejsca spokojnej starości i miejsca
zamieszkania dla schorowanych w podeszłym wieku podopiecznych gminy Tolkmicko.
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić
niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w
domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu
pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania
osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej
osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
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%

475,00

85195

Zakup materiałów i

Plan

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Plan – 1.700,00zł Wykonanie 431,10zł stanowi 25,40% planu rocznego.
Lp.
III
1

Treść
Rozdział
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy
85205
w rodzinie
Zakup materiałów i
wyposażenia

Paragraf

Plan

Wykonanie

%

1.700,00

431,10

25,40

4210

700,00

431,10

61,60

2

Zakup usług pozostałych

4300

200,00

0,00

0,00

3

Podróże służbowe krajowe

4410

300,00

0,00

0,00

4

Szkolenia pracowników

4700

500,00

0,00

0,00

Spotkania zespołu interdyscyplinarnego, działania przeciwko przemocy w rodzinie i
prowadzenie spotkań z osobami poszkodowanymi.
Rozdział 85213 Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
Plan –58.565,00zł Wykonanie 53.657,18zł stanowi 91,60% planu rocznego.
Lp

IV

1

Treść
Rozdział
Składki na ubezpiecz.
zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej oraz za osoby
85213
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne/ składki od
zasiłków stałych

Paragraf

4130
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Plan

Wykonanie

%

58.565,00

53.657,18

91,60

58.565,00

53.657,18

91,60

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Plan –692.617,00zł Wykonanie 675.389,44zł, co stanowi 97,50% planu rocznego.
Lp

1

Treść
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
/ zasiłki celowe

2

Świadczenia społeczne
/ zasiłki okresowe

V

Rozdział

Paragraf

Plan

Wykonanie

692.617,00

675.389,44

97,50

3110

160.000,00

147.251,96

92,00

3110-2

532.617,00

528.137,48

99,20

85214

§ 3110- plan- 160.000,00zł wykonanie- 147.251,96zł stanowi 92,00% planu rocznego.
Wydatki na zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe, zasiłki pogrzebowe, składki finansowane
przez gminę dla podopiecznych w trudnej sytuacji życiowej.
Zasiłek celowy jest to świadczenie przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby
bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i
leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów
i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom
nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być
przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia
zdrowotne.
§ 3110-2 plan- 532.617,00zł wykonanie- 528.137,48zł stanowi 99,20% planu rocznego.
Wydatki na zasiłki okresowe.
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę,
niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do
świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego
osoby samotnie gospodarującej;
- rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
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Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Plan – 90.043,00zł Wykonanie 86.268,46 stanowi 95,80% planu rocznego.
Lp
VI

Treść
Dodatki mieszkaniowe,
dodatki energetyczne

1

Świadczenia społeczne/
dodatki mieszkaniowe

2

Świadczenia społeczne/
dodatki energetyczne

3
4

Rozdział

Paragraf

85215

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Plan

Wykonanie

90.043,00

86.268,46

95,80

3110-1

84.700,00

80.937,60

95,60

3110-2

4.453,90

4.442,03

99,70

4210

89,10

88,83

99,70

4300

800,00

800,00

100,00

§ 3110- plan- 84.700,00zł wykonanie- 80.937,60zł stanowi 95,60% planu rocznego.
Wydatki na dodatki mieszkaniowe.
Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym
na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z
zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych
przepisami.
§ 3110- plan- 4.453,90zł wykonanie- 4.442,03zł stanowi 99,70% planu rocznego.
Wydatki na dodatek energetyczny.
Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
- ma przyznany dodatek mieszkaniowy
- jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na
przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
- zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.
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Rozdział 85216 Zasiłki stale
Plan – 584.562,00zł Wykonanie 578.980,74zł stanowi 99,00% planu rocznego.

Lp.

Treść

Rozdział

VII

Zasiłki stałe

1

Świadczenia społeczne/
zasiłki stałe

Paragraf

85216

3110

Plan

Wykonanie

%

584.562,00

578.980,74

99,00

584.562,00

578.980,74

99,00

Zasiłki stałe są przyznawane na podstawie decyzji administracyjnych zgodnie z orzeczeniem
lekarskim oraz po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie z osobą ubiegającą się o powyższy
zasiłek. O zasiłek stały ubiegać się może każdy posiadający orzeczenie o stwierdzonym stopniu
niepełnosprawności, z którego to tytułu nie może również podjąć pracy i zaspokoić
podstawowych potrzeb życiowych.
Zasiłek stały przysługuje:
- osobie pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub
całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
zawartego w ustawie o pomocy społecznej;
- osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie
niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy
od ustawowego kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o
stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub
niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
Plan – 838.600,00zł Wykonanie 803.246,03zł stanowi 95,80% planu rocznego.
Lp.
VIII

Treść
Ośrodki pomocy
społecznej

Rozdział
85219
70

Paragraf

Plan
838.600,00

Wykonanie
803.246,03

%
95,80

Wydatki niezaliczone do
wynagrodzeń

1

3020

1.700,00

1.243,68

73,20

3030

49.696,00

49.694,52

99,99

4010

452.072,00

445.271,36

98,50

4040

34.000,00

33.623,00

98,90

4110

76.449,00

74.302,35

97,20

4120

11.484,00

8.244,14

71,80

4170

41.160,00

41.074,10

99,80

4210

36.246,00

35.536,53

98,00

4260

35.000,00

32.979,46

94,20

9

Rożne wydatki na rzecz
osób fizycznych
Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup energii

11

Zakup usług zdrowotnych

4280

1.500,00

1.440,00

96,00

12

4300

53.369,00

38.276,01

71,70

4360

10.931,00

10.657,87

97,50

14

Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe

4410

7.000,00

6.558,01

93,70

15

Rożne opłaty i składki

4430

3.300,00

1.731,00

52,50

16

Odpisy na ZFŚS

4440

17.828,00

17.828,00

100,00

17

Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów
jst
Szkolenia pracowników

4480

2.545,00

2.544,00

99,96

4520

1.320,00

1.265,00

95,80

4700

3.000,00

977,00

32,60

2
3
4
5
6
7
8

13

18
19

§ 3030- plan- 49.696,00zł wykonanie- 49.694,52zł stanowi 99,99% planu rocznego.
Wynagrodzenia dla opiekunów sądowych za sprawowanie opieki.
§ 4010- plan- 452.072,00zł wykonanie- 445.271,36zł stanowi 98,50% planu rocznego.
Wynagrodzenia pracowników ośrodka.
§ 4210- plan- 36.246,00 wykonanie- 35.536,53zł , stanowi 98,00% planu rocznego.
Zakup art. biurowych, tonerów, druków, środków chemii gospodarczej, oraz zakupu
części niezbędnych do napraw urządzeń biurowych w ośrodku.
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§ 4300- plan- 53.369,00zł wykonanie- 38.276,01zł stanowi 71,70% planu rocznego.
Opłaty porto, prowizji bankowych, usług pocztowych, usługi napraw i konserwacji
ksero.
§ 4410- plan- 7.000,00zł wykonanie- 6.558,01zł stanowi 93,70% planu rocznego.
Wypłaty ryczałtu za korzystanie z własnego środka transportu (samochód osobowy) na
dojazdy do podopiecznych w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez
pracownika socjalnego oraz delegacje służbowe.
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Plan – 331.043,00zł Wykonanie 258.060,79zł stanowi 78,00% planu rocznego.
Lp
IX
1
2
3
4

Treść
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
Wynagrodzenia
bezosobowe

Rozdział

Paragraf

85228

Zakup usług pozostałych

Plan

Wykonanie

331.043,00

258.060,79

78,00

4110

47.424,00

35.629,17

75,10

4120

3.000,00

378,62

12,60

4170

272.939,00

214.373,00

78,50

4300

7.680,00

7.680,00

100,00

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy
innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.
Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych
osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą
takiej pomocy zapewnić.
Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę
higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości zapewnienie
kontaktów z otoczeniem.
Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce
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świadczenia. Rada gminy określa, w drodze uchwały w sprawie szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z
wyłączeniem specjalizacyjnych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak
również w tryb ich pobierania.
Osoby świadczące usługi opiekuńcze są zatrudniane w formie umowy zlecenia.
§ 4300- plan- 7.680,00zł wykonanie- 7.680,00zł stanowi 100,00% planu rocznego.
Opłata dostępowa ,usługa teleopieki.
Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania
Plan – 603.715,00zł Wykonanie 588.083,93zł stanowi 97,40% planu rocznego.
Lp.

2.1

Treść
Pomoc w zakresie
dożywiania
Wydatki niezaliczone do
wynagrodzeń
Świadczenia społeczne/
Olsztyn dożywianie

2.2

Świadczenia społeczne/
gmina dożywianie

X
1

3
4
5
6
7

Rozdział

Paragraf

85230

Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
Zakup materiałów i
wyposażenia

Plan

Wykonanie

%

603.715,00

588.083,93

97,40

3020

1.600,00

1.420,00

88,80

3110

368.000,00

367.986,96

99,99

3110-2

92.000,00

92.000,00 100,00

4010

86.658,00

85.956,76

99,20

4040

4.781,00

4.780,76

99,99

4110

12.786,00

11.105,30

86,90

4120

2.018,00

795,95

39,40

4210

3.500,00

3.494,08

99,80

8

Zakup energii

4260

22.000,00

12.249,28

55,70

9

Zakup usług pozostałych

4300

3.493,00

2.846,72

81,50

10

Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych

4360

800,00

628,12

78,50
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11
12
13

Rożne opłaty i składki

4430

1.130,00

0,00

Odpisy na ZFŚS
Opłaty na rzecz budżetów
jst

4440

3.101,00

3.101,00 100,00

4520

1.848,00

1.719,00

§ 3110 - plan-460,000,00zł wykonanie- 459.986,96zł stanowi 99,99% planu rocznego.
Wydatki na zasiłki celowe na dożywianie dla podopiecznych, opłaty faktur do PWP w
Tolkmicku oraz opłaty za dożywianie w szkołach, przedszkolach , internatach, bursach
szkolnych.
Dożywianie- 460.000,00zł z czego kwota 368.000,00zł to dotacje z Olsztyna, a pozostałe
92.000,00 to wkład gminy w wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023.
Budżet państwa przekazuje dotacje na rzecz dożywiania na podstawie uchwały Nr 140 Rady
Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018r., poz. 1007) Określa
on zasady przyznawania pieniędzy gminom na pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla
dzieci, uczniów, osób dorosłych znajdujących się w specyficznej sytuacji. Do jego
otrzymania uprawnione są wskazane kategorie podmiotów. Wsparcie udzielane jest:
dzieciom, do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej; uczniom, do czasu zakończenia
edukacji na poziomie ponadpodstawowym oraz osobom i rodzinom spełniającym
przesłanki art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, tj. osobom, których
sytuacja jest w jakiś sposób trudna i skomplikowana. Szczególnej ochronie podlegają osoby
samotne, w podeszłym wieku, chore i niepełnosprawne. Przyznawane wsparcie może
przybrać następujące formy: darmowy posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub
żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.
§ 4010- plan- 86.658,00zł wykonanie- 85.956,76zł stanowi 99,20% planu rocznego.
Wynagrodzenia pracowników.
§ 4110- plan- 12.786,00zł wykonanie- 11.105,30zł stanowi 86,90% planu rocznego.
Składki na ubezpieczenia społeczne /ZUS.
§ 4120- plan- 2.018,00zł wykonanie- 795,95zł stanowi 39,40% planu rocznego.
Składki na fundusz pracy/ ZUS.
74

0,00

93,00

§ 4210- plan- 3.500,00zł wykonanie- 3.494,08zł stanowi 99,80% planu rocznego.
Zakup art. biurowych do prowadzenia kartotek żywieniowych, chemii gospodarczej w celu
utrzymania czystości w punkcie wydawania posiłków, zakupów niezbędnych akcesoriów
gastronomicznych( łyżki, chochle, garnki itp.).
§ 4260- plan- 22.000,00zł wykonanie- 12.249,28zł stanowi 55,70% planu rocznego.
Opłaty za centralne ogrzewanie budynku punktu wydawania posiłków, opłaty za energię
elektryczną oraz koszty zakupu gazu butlowego do przygotowywania posiłków w PWP.

Rozdział 85295 Wspieraj Seniora
Plan – 19.014,00zł Wykonanie 20,00zł, co stanowi 0,10% planu rocznego.

Lp

Treść

XI

Wspieraj Seniora

1

Wynagrodzenie osobowe
pracowników

2

Składki na ubezpieczenie
społeczne

3
4
5

Rozdział

Paragraf

85295

Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Plan

Wykonanie

19.014,00

20,00

0,10

4010

9.000,00

0,00

0,00

4110

1.551,00

0,00

0,00

4120

221,00

0,00

0,00

4210

6.235,00

0,00

0,00

4300

2.007,00

20,00

1,00

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020 jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku
70 lat i więcej, zwanych dalej Seniorami, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w
związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Program
ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów,
którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa
wsparcia ma polegać w szczególności na dostarczeniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez
Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze,
środków higieny osobistej.
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%

Program Wspieraj Seniora jest finansowany w wysokości 80% dotacji całkowitego kosztu
zadania. Wkład własny gminy stanowi 20%.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Plan – 106.367,00zł Wykonanie 64.497,61zł, co stanowi 60,60% planu rocznego.
Lp

1

Treść
Pomoc materialna dla
uczniów
Inne formy pomocy dla
uczniów/ Olsztyn

2

Inne formy pomocy dla
uczniów/ gmina

3

Zakup materiałów i
wyposażenia

4210

1.000,00

647,99

64,80

4

Zakup usług pozostałych

4300

900,00

749,62

83,30

XI

Rozdział

Paragraf

85415

Plan

Wykonanie

106.367,00

64.497,61

60,60

3260-1

91.847,00

50.480,00

55,00

3260-2

12.620,00

12.620,00

100,00

§ 3260-1- plan- 91.847,00zł wykonanie- 50.480,00zł stanowi 55,00% planu rocznego.
Wydatki na wypłaty świadczeń 90% Olsztyn.
§ 3260-2- plan- 12.620,00zł wykonanie- 12.620,00zł stanowi 100,00% planu rocznego.
Wydatki na wypłaty 20% Gmina.
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Takie okoliczności zachodzą przede
wszystkim gdy w rodzinie występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub
długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.
Stypendium szkolne może być udzielane w formie całkowitego lub częściowego pokrycia
kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym również wyrównawczych
realizowanych poza szkołą, w formie rzeczowej, polegającej głównie na zakupie
niezbędnych przyborów szkolnych i podręczników.
§ 4210- plan- 1.000,00zł wykonanie- 647,99zł stanowi 64,80% planu rocznego.
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Zakup materiałów i artykułów biurowych.
§ 4300- plan- 900,00zł wykonanie- 749,62zł stanowi 83,30% planu rocznego.
Zakup licencji rocznej na oprogramowanie do obsługi stypendiów.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze/ 500+
Plan – 5.853.670,00zł Wykonanie 5.840.960,03zł, co stanowi 99,80% planu rocznego.
Lp.
XII

Treść
Świadczenia
wychowawcze

Rozdział

Paragraf

85501

Plan

Wykonanie

%

5.853.670,00

5.840.960,03

99,80

1 Świadczenia społeczne

3110

5.796.629,00

5.785.107,06

99,80

2 Wynagrodzenie osobowe
pracowników
3 Dodatkowe
wynagrodzenie roczne
4 Składki na ubezpieczenia
społeczne
5 Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
6 Zakup materiałów i
wyposażenia
7 Zakup usług pozostałych

4010

39.896,00

39.716,90

99,60

4040

3.142,00

3.141,54

99,99

4110

7.619,00

6.812,89

89,40

4120

1.084,00

969,33

89,40

4210

500,00

499,94

99,99

4300

3.249,00

3.161,37

97,30

8 Odpisy na ZFŚS

4440

1.551,00

1.551,00

100,00

§ 3110- plan- 5.796.629,00zł wykonanie- 5.785.107,06zł stanowi 99,80% planu rocznego.
Wypłaty świadczeń wychowawczych.
§ 4010- plan- 39.896,00zł wykonanie- 39.716,90zł stanowi 99,60% planu rocznego.
Wynagrodzenie pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze.
§ 4210- plan- 500,00zł wykonanie- 499,94zł stanowi 99,99% planu rocznego.
Zakup art. biurowych, tonerów, druków.
§ 4300- plan- 3.249,00zł wykonanie- 3.161,37zł stanowi 97,30% planu rocznego.
Opłaty licencji rocznej, prowizji bankowych oraz usług pocztowych.
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Środki wydatkowane z dotacji – 5.834.092,49
Środki wydatkowane z gminy - 6.867,54

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezp. Społ.
Plan – 3.635.464,00zł Wykonanie 3.552.875,32zł stanowi 97,70% planu rocznego.
Lp.

XIII

1
2

Treść
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alim. oraz składki na
ubezpieczenia emeryt. i
rentowe z ubezp. społ.

Rozdział

Paragraf

85502

Świadczenia społeczne

97,70

3.472.060,00

3.421.075,66

98,50

3110-0

4.000,00

0,00

0,00

4010

97.314,00

84.082,62

86,40

4040

6.859,00

6.811,17

99,30

4110

22.619,00

14.787,97

65,40

4120

2.940,00

2.104,03

71,60

4210

5.951,00

3.980,10

66,90

120,00

0,00

0,00

4300

19.500,00

16.732,77

85,80

4360

200,00

4410

200,00

11
12

Odpisy na ZFŚS

4440

3.101,00

13

Szkolenia pracowników

4700

600,00

4
5
6
7
8
9
10

4210-3

200,00 100,00
0,00
0,00

Wypłaty świadczeń rodzinnych z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego. W paragrafie
ujmowane są również składki na ubezpieczenia społeczne.

0,00

3.101,00 100,00

§ 3110- plan- 3.472.060,00zł wykonanie- 3.421.075,66zł stanowi 98,50% planu rocznego.
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%

3.552.875,32

Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup materiałów i
wyposażenia „Za życiem”
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe

3

Wykonanie

3.635.464,00

3110

Świadczenie „Za życiem”

Plan

0,00

§ 3110-0- plan- 4.000,00zł wykonanie-0,00zł stanowi 0,00% planu rocznego.
Wypłaty świadczenia „Za życiem”- wsparcie rodzin i kobiet w ciąży.
Świadczenie „Za życiem” jest świadczeniem jednorazowym przysługującym kobietom z tytułu
urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu.
§ 4010- plan- 97.314,00zł wykonanie- 84.082,62zł stanowi 86,40% planu rocznego.
Wynagrodzenia osobowe pracowników.
§ 4210- plan- 5.951,00zł wykonanie- 3.980,10zł stanowi 66,90% planu rocznego.
Zakup artykułów biurowych.
§ 4210-3- plan- 120,00zł wykonanie- 0,00zł stanowi 0,00% planu rocznego.
Opłaty na koszty obsługi świadczenia.
§ 4300- plan- 19.500,00zł wykonanie- 16.732,77zł stanowi 85,80% planu rocznego.
Opłaty porto, prowizji bankowych oraz usług pocztowych.
Środki wydatkowane z dotacji – 3.518.848,43
Środki wydatkowane z gminy - 34.026,89

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Plan – 191,00zł Wykonanie 162,10zł stanowi 84,90% planu rocznego.

Lp.
VII

Treść
Karta Dużej Rodziny

Rozdział

Paragraf

85503

Plan

Wykonanie

%

191,00

162,10

84,90

Zakup materiałów i
4210
191,00
162,10
wyposażenia
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w
1

instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość
tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na
terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz
79

84,90

obniża koszty codziennego życia.
Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:
*w wieku do ukończenia 18 roku życia,
*w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole
wyższej,
*bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny/Dobry start
Plan – 319.522,00zł Wykonanie 305.059,82zł, co stanowi 95,50% planu rocznego.
Lp.

Treść

XIV

Wspieranie rodziny

1

Rozdział

Paragraf

85504

Świadczenie społeczne

Plan

Wykonanie

319.522,00

305.059,82

95,50

3110

219.356,00

214.200,00

97,60

4010

52.852,00

51.900,88

98,20

4040

3.709,00

3.372,82

90,90

4110

9.218,00

8.614,63

93,50

4120

1.338,00

1.189,98

88,90

4210

4.250,00

4.245,82

99,90

4300

2.300,00

1.145,10

49,80

4330

20.648,00

16.399,68

79,40

4410

3.700,00

2.439,91

65,90
100,00

9

Wynagrodzenie osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenia
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
oraz Fundusz
Solidarnościowy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego
od innych jednostek
samorządu
terytorialnego
Podróże służbowe krajowe

10

Odpisy na ZFŚS

4440

1.551,00

1.551,00

11

Szkolenia pracowników

4700

600,00

0,00

2
3
4
5
6
7

8

§ 3110-plan-219.356,00zł wykonanie- 214.200,00zł stanowi 97,60% planu rocznego.
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0,00

Wypłaty świadczenia Dobry start.
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do
ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do
ukończenia przez nie 24 roku życia.
§ 4010- plan- 52.852,00,00zł wykonanie- 51.900,88zł stanowi 98,20% planu rocznego.
Wynagrodzenie pracownika pełniącego funkcję asystenta rodziny oraz wynagrodzenie
pracowników obsługujących świadczenie dobry start
§ 4330- plan- 20.648,00zł wykonanie- 16.399,68zł stanowi 79,40% planu rocznego.
Opłaty za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych oraz w rodzinach
zastępczych.

Rozdział 85513 Składki na Ubezpieczenia Zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za
osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
Plan –113.302,00zł Wykonanie 108.740,39zł stanowi 96,00% planu rocznego.
Lp
IV

1

Treść
Składki na ubezpiecz.
zdrowotne za osoby
pobierające niektóre
świadczenia rodzinne(…)
Składki na ubezpieczenia
zdrowotne/ zlecone/
rodzinne

Rozdział

Paragraf

Plan
113.302,00

85513

4130

113.302,00

Wykonanie
108.740,39

96,00

108.740,39

96,00

Składka zdrowotna jest opłacana w zależności od wysokości świadczenia z pomocy społecznej.
2. Stan pracowników zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Tolkmicku:
- Kierownik jednostki

- pełen etat

- Główny księgowy

- pełen etat

- Księgowa

- pełen etat

- Pracownik socjalny

- 5 osób na pełnym etacie
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-Asystent rodziny

- pełen etat

- Inspektor ds. * Świadczeń rodzinnych

- 3 osoby na pełnym etacie

* Funduszu alimentacyjnego
* Świadczeń wychowawczych
- Referent

- pełen etat

- Podinspektor

- pełen etat

- Intendent w Punkcie Wydawania

- pełen etat

Posiłków w Tolkmicku
- Kucharz w Punkcie Wydawania

- pełen etat

Posiłków w Tolkmicku

3. Dochody wykonane w roku 2020 przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tolkmicku:
Rozdział 85202§ 0970

plan: 39.200,00

wykonanie: 37.290,73

plan: 12.659,03

wykonanie: 12.009,02

-wpłaty od zstępnych na DPS
Rozdział 85214§ 0970

-wpłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych
Rozdział 85216§ 2910

plan: 7.872,15

wykonanie: 5.472,15

- zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego/ zwroty z lat ubiegłych
Rozdział 85228 § 0830

plan: 42.000,00

wykonanie: 41.607,68

-wpływy z usług opiekuńczych
Rozdział 85501§ 0900

plan: 28,31

wykonanie: 28,31

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych
Rozdział 85502§ 0900

plan: 376,42

wykonanie: 376,42

-odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
Rozdział 85502 §2360

plan: 19.700,00

wykonanie: 19.168,25

-wpływy z Funduszu Alimentacyjnego 40% dla gminy Tolkmicko
Rozdział 85502§2910

plan: 13.906,34

wykonanie: 12.518,23
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-zwrot nienależnie pobranego specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłków
rodzinnych/zwroty z lat ubiegłych

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku za 2020 rok
Zespół Szkolno-Przedszkolny został powołany Uchwałą Rady Miejskiej nr LI/344/18 z
dnia 27 kwietnia 2018r., zajęcia odbywają się w dwóch budynkach: ul. Szpitalna 6 (oddziały
przedszkola i klasy I-III) i ul. Szkolna 20 (klasy IV-VIII).
W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Tolkmicku istnieje 12 oddziałów kl. I-VIII – 196
uczniów i 4 oddziały przedszkolne: 75 dzieci. Zorganizowane jest żywienie dzieci
przedszkolnych i dożywianie dzieci szkolnych. Korzystało z nich średnio 109 dzieci, spośród
których dla 32 dzieci obiady w szkole opłacał Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w
Tolkmicku.
I.

Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy Zespół wydatkował na dzień
31.12.2020r.: 3.786.051,06 co stanowi 96,5% planu.

II.

Planowane

dochody

z

tytułu

opłat

za

wychowanie

przedszkolne

w 2020r. w kwocie 25.000,00zł wykonano w wysokości 12.678,25zł, co stanowi
50,7%. Uzyskano również dochody z wynajmu pomieszczeń w wysokości
487,80zł. Na dzień sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości
przekazane do urzędu.
III.

Wydatki Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w 2020r. wyniosły 3.786.051,06zł i
w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
801

80101

3020
4010
4040
4110
4120

Plan

Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
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Wykonanie

%
wykonania
planu

103 100,58

99 699,26

96,7

1 564 392,00

1 517 031,86

97,0

140 266,42

140 266,42

100,0

267 480,00

249 376,82

93,2

30 240,00

28 179,86

93,2

4170
4210
4240

565,72

100,0

26 477,42

13 277,49

50,2

15 500,00

15 305,88

98,8

222 213,00

221 527,57

99,7

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

1 000,00

528,90

52,9

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 300,00

620,00

47,7

4300

Zakup usług pozostałych

17 556,00

13 054,04

74,4

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunik.

2 280,00

2 176,73

95,5

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

234,64

46,9

4430

Różne opłaty i składki

2 843,00

2 842,91

100,0

76 121,00

76 121,00

100,0

3 340,00

2 917,00

87,3

1 000,00

625,00

62,5

27 693,00

23 593,00

85,2

505 267,00

504 844,94

99,9

44 053,28

44 053,28

100,0

89 274,00

85 119,67

95,4

9 298,00

7 816,42

84,1

566,00

565,73

100,0

17 000,00

12 888,17

75,8

500,00

161,50

32,3

67 800,00

67 770,84

100,0

300,00

0,00

0,0

4520

4700
80104

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek

566,00

4260

4440

801

Wydatki bezosobowe

3020
4010
4040
4110

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników nie
będących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wydatki bezosobowe

4210
4240

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych
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4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

235,00

39,2

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

4 371,67

72,9

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunik.

725,00

656,30

90,5

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

0,00

0,0

4430

Różne opłaty i składki

803,00

802,65

100,0

27 753,00

27 753,00

100,0

1 465,00

1 465,00

100,0

600,00

275,00

45,8

4440

4520

4700
801

80146

4300

Zakup usług pozostałych

7 000,00

900,00

12,9

4410

Podróże służbowe krajowe

4 594,00

416,84

9,1

6 000,00

4 886,00

81,4

600,00

565,00

94,2

108 600,00

108 527,42

99,9

5 122,01

5 122,01

100,0

17 848,00

16 343,10

91,6

4700
801

80148

3020
4010
4040
4110

80150

Szkolenia pracowników nie
będących członkami
korpusu służby cywilnej
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 466,00

2 266,18

91,9

4210

Zakup materiałów i
wyposażenia

3 000,00

2 409,03

80,3

4260

Zakup energii

8 900,00

8 900,00

100,0

4 651,00

4 651,00

100,0

8 480,00

8 480,00

100,0

145 795,00

145 795,00

100,0

4440

801

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników nie
będących członkami
korpusu służby cywilnej

3020
4010

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
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4110
4120

80153

100,0

3 760,00

3 760,00

100,0

3 600,00

3 600,00

100,0

4260

Zakup energii

3 444,00

3 444,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

3 444,00

3 444,00

100,0

3 028,00

3 028,00

100,0

229,63

229,63

100,0

22 963,05

22 942,77

99,9

37 463,00

37 463,00

100,0

9 087,00

8 740,40

96,2

160 397,00

152 288,16

94,9

12 236,82

12 236,82

100,0

30 136,00

24 836,92

82,4

2 000,00

11,23

0,6

500,00

165,30

33,1

6 056,00

6 056,00

100,0

300,00

299,98

100,0

3 925 293,21

3 786 051,06

96,5

4210

801

80195

4440

854

85401

3020
4040
4010
4110
4120
4210

4440

90019

27 520,00

Zakup materiałów i
wyposażenia

4240

900

27 520,00

4210

4440

801

Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy

4210

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i
wyposażenia
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Zakup materiałów i
wyposażenia
OGÓŁEM

IV. Wykorzystanie dotacji celowych:
•

zakup ćwiczeń i podręczników kl. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII: 23.172,40zł 99,9%

•

zakup książek do biblioteki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:
15.000,00zł 100,0%
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V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:
Ogółem

47 osób

w tym nauczyciele:

32 osoby

pracownicy administracji i obsługi:

15 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 43,8 etatu.
Na dzień 31.12.2020r. powstały zobowiązania z tytułu:
•

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 226.013,70zł (termin realizacji:
do 31.03.2021r.),

•

składek ZUS za XII.2020r. 72.002,65zł (przelew 5.I.2021),

•

podatków za XII.2020r. 18.402,00zł (przelew 20.I.2021),

•

wobec dostawców 44.360,22zł (przelewy: 4,12,14,20.I.2021).
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tolkmicku posiada odrębny rachunek dochodów i

wydatków wg. art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są
wpływy z: darowizn, odszkodowań, opłat za duplikaty świadectw oraz związane z
dożywianiem. W 2020r. dochody dotyczące dożywiania dzieci wyniosły 63.161,00zł,
wydatkowano w 100% na dożywianie.
Tolkmicko, dn. 24.02.2021r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI
Szkoły Podstawowej w Łęczu za 2020 rok
W Szkole Podstawowej w Łęczu istnieje 8 oddziałów kl. I-VIII oraz dwa oddziały
przedszkolne razem 138 uczniów. Zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce szkolnej.
Korzystało z niej średnio 69 dzieci, z tego dla 33 dzieci obiady w szkole opłacał Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
IV.

Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2020r. 1.897.725,27zł szkoła
wydatkowała 1.778.191,74zł na dzień 31.12.2020r., co stanowi 93,7% planu.

V.

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń wyniosły: 4.320,00zł. Na dzień
sporządzenia Sprawozdania dochody zostały w całości przekazane do urzędu.

VI.

Wydatki szkoły w 2020r. wyniosły 1.778.191,74zł i w poszczególnych
paragrafach kształtują się następująco:
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Dział

801

Rozdzia Paragr
ł
af
80101

3020
4010

4017

4040
4110

4117

Wyszczególnienie

Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Wynagrodzenia osobowe
pracowników/Płatności w
zakresie budż. środków
europejskich
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne/Płatności w
zakresie budż. środków
europejskich

4120

Składki na Fundusz Pracy

4127

Składki na Fundusz Pracy
/Płatności w zakresie budż.
środków europejskich

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

4217

4240

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup materiałów i
wyposażenia /Płatności w
zakresie budż. środków
europejskich
Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek

Plan

Wykonanie

%
wykona
nia
planu

62 583,27

60 254,83

96,3

987 000,00

951 671,38

96,4

1 840,00

690,00

37,5

72 011,61

72 011,61

100,0

164 000,00

159 674,53

97,4

314,64

118,00

37,5

20 100,00

18 243,33

90,8

45,13

16,90

37,5

1 500,00

900,00

60,0

85 168,73

64 492,27

75,7

867,53

0,00

0,0

5 420,00

5 420,00

100,0

16 000,00

12 668,86

79,2

4260

Zakup energii

4270

Zakup usług remontowych

1 300,00

224,50

17,3

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 100,00

800,00

72,7

4300

Zakup usług pozostałych

16 032,47

14 955,98

93,3

25 591,00

11 591,64

45,3

1 700,00

1 697,60

99,9

4307
4360

Zakup usług pozostałych
/Płatności w zakresie budż.
środków europejskich
Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunik.
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4410

Podróże służbowe krajowe

1 496,00

725,76

48,5

4430

Różne opłaty i składki

2 000,00

1 886,00

94,3

45 487,00

45 487,00

100,0

1 448,00

1 396,00

96,4

400,00

120,00

30,0

8 828,00

8 175,20

92,6

138 717,00

133 338,54

96,1

9 853,50

9 853,50

100,0

24 102,00

22 997,48

95,4

4440

4520

4700
801

80103

3020
4010
4040
4110

801

80146

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 813,00

1 695,08

93,5

4260

Zakup energii

3 200,00

3 200,00

100,0

4440

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych

7 607,00

7 607,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

4 000,00

1 600,00

40,0

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

152,32

7,6

3 125,00

3 001,00

96,0

500,00

0,00

10,0

70 086,00

69 248,36

98,8

3 371,42

3 371,42

100,0

11 621,00

11 087,95

95,4

4700
801

80148

Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników nie
będąc. członkami korpusu
służby cyw.
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

3020
4010
4040
4110

Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 651,00

1 563,40

94,7

4210

Zakup materiałów i
wyposażenia

1 000,00

335,79

33,6
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4260
4440
801

80153

4210
4240

801

80195

4440

854

85401

3020
4010
4040
4110
4120
4210

900

90019

4210

Zakup energii
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek
Odpisy na zakładowy
fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki osobowe niezalicz.
do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy

2 160,00

2 160,00

100,0

3 101,00

3 101,00

100,0

115,43

115,43

100,0

11 543,40

11 541,18

100,0

20 895,00

20 895,00

100,0

1 778,00

1 236,70

69,6

43 608,00

29 772,07

68,3

1 833,14

1 833,14

100,0

6 006,00

4 357,91

72,9

1 405,00

606,08

43,1

100,00

0,00

0,0

300,00

300,00

100,0

1 897 725,27

1 778 191,74

93,7

Zakup materiałów i
wyposażenia
Zakup materiałów i
wyposażenia
OGÓŁEM

Wykorzystanie dotacji celowych:
•

zakup ćwiczeń i podręczników klasa I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII:

11.656,61zł 100%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:
1. płace, dodatki i pochodne

1.562.717,41zł 95,6%

2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru

65.243,49zł 74,5%

m.in.:
- olej opałowy 45.736,15
- mat. budowlane 7.599,84
- wyposażenie 5.555,00
- środki czystości 3.086,89
3. zakup pomocy dydaktycznych

16.961,18zł 100,0%

4. zakup energii

18.028,86zł 84,4%

5. zakup usług (przeglądy, komunalne, wywóz śmieci, szkolenia)

33.689,12zł 59,1%

6. delegacje

878,08zł
90

25,1%

7. Internet i telefony

1.697,60zł

100,0%

8. ubezpieczenia i opłaty za korzyst. ze środowiska

1.886,00zł

94,3%

9. Fundusz Świadczeń Socjalnych

77.090,00zł 100,0%

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:
80101 (szkoły podstawowe)

1.425.046,19zł 94,2% planu

80103 (oddział przedszk. „0”)

186.866,80zł 96,3%

80146 (dosk. i dokształc. n-li)

4.753,32zł

52,1%

80148 (stołówki szkolne)

90.867,92zł

97,2%

80153 (zapewn. uczniom prawa do bezpłatn. dostępu do podręczników, mat. edukac. lub mat.
ćwiczeniowych)

11.656,61zł

100,0%

80195 (pozostała działalność)

20.895,00zł

100,0%

85401 (świetlice szkolne)

37.805,90zł

69,1%

90019 (nagroda za sur. wtórne)

300,00zł

100,0%

V. Szkoła Podstawowa w Łęczu w październiku 2018r. podpisała umowę o finansowanie
projektu pn: „Culture, Curririculum and communications” finansowanego przez Unię
Europejską w ramach programu ERASMUS+ na wymianę międzynarodową dzieci szkolnych
klas IV-V w latach 2018-21 w kwocie 20.317 Euro (wydatki poniesione w 2020r.: 12.416,54zł).
VI. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:
Ogółem

25 osób:

w tym nauczyciele:

19 osób

pracownicy administracji i obsługi

7 osób

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 21,1 etatu.
VII. Na dzień 31.12.2020r. powstały zobowiązania z tytułu:
•

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 111.843,01zł (termin realizacji
świadczenia do 31.03.2021r.),

•

składek ZUS za XII.2020r. 35.469,49zł (przelew 5.I.21r.),

•

podatków za XII.2020r. 8.749,00zł (przelew 20.I.21r.),

•

wobec dostawców 1.885,00zł (przelew: 4.I., 21. IV. 2021r.)
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Szkoła

Podstawowa

w

Łęczu

posiada

odrębny

rachunek

dochodów

i wydatków wg. art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są
dochody dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łęczu.
Dochody dotyczące dożywiania dzieci w stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Łęczu
wyniosły 25.275,00zł, wydatki natomiast 25.275,00zł.
Łęcze, dn. 23.02.2021r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI
Szkoły Podstawowej w Pogrodziu za 2020 rok
W Szkole Podstawowej w Pogrodziu istnieje 8 oddziałów kl. I-VIII oraz oddział
przedszkolny „0” razem 79 uczniów, zorganizowane jest dożywianie dzieci w stołówce
szkolnej. Korzystało z niej średnio 43 dzieci, spośród których dla 15 dzieci obiady w szkole
opłaca Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
VII.

Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2020r. 1.541.540,36zł szkoła
wydatkowała na dzień 31.12.2020r. 1.496.351,96zł, co stanowi 93,3% planu.

VIII.

Wydatki

szkoły

w

2020r.

wyniosły

1.496,351,96zł

i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
Dzia
Rozdział Paragraf
ł
801

80101

3020
4010
4040
4110

Wyszczególnienie
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4240

Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek

4260

Zakup energii
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Plan

Wykonanie

%
wykonani
a planu

67 682,75

59 567,41

88,0

896 786,00

866 168,39

96,6

68 855,02

68 855,02

100,0

160 550,00

151 887,79

94,6

14 262,00

12 394,02

86,9

2 400,00

300,00

12,5

78 255,25

58 228,26

74,4

1 200,00

801,00

66,8

15 400,00

7 037,39

45,7

4270

Zakup usług remontowych

1 400,00

36,90

2,6

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 300,00

1 005,00

77,3

4300

Zakup usług pozostałych

47 300,00

47 247,70

99,9

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunik.

1 200,00

1 097,56

91,5

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000,00

572,06

57,2

4430

Różne opłaty i składki

1 031,00

1 030,64

100,0

43 424,00

43 424,00

100,0

768,00

768,00

100,0

600,00

300,00

50,0

3 933,00

3 246,80

82,6

62 763,00

58 264,26

92,8

4 388,97

4 388,97

100,0

11 594,00

9 800,42

84,5

4440
4520

4700
801

80103

3020
4010
4040
4110

801

80146

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 661,00

1 067,56

64,3

4260

Zakup energii

2 812,00

2 812,00

100,0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

3 803,00

3 803,00

0,0

4300

Zakup usług pozostałych

3 662,00

2 740,04

74,8

4410

Podróże służbowe krajowe

985,00

124,32

12,6

2 900,00

2 646,00

91,2

340,00

139,82

41,1

30 355,00

29 704,47

97,9

2 091,00

2 091,00

100,0

5 801,00

4 154,60

71,6

4700
801

80148

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu
terytorialnego
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

3020
4010
4040
4110

Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
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4120

Składki na Fundusz Pracy

4210
4260
4440
801

80150

3020
4010
4110

801

80153

13,0

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

95,14

2,4

Zakup energii

1 500,00

1 500,00

100,0

2 713,00

2 713,00

100,0

564,00

564,00

100,0

13 214,00

13 214,00

100,0

2 450,00

2 450,00

100,0

338,00

338,00

100,0

1 027,00

1 027,00

100,0

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na ubezpieczenie
społeczne
Składki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4260

Zakup energii

600,00

600,00

100,0

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

700,00

100,0

4440

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych

480,00

480,00

100,0

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

68,51

68,51

100,0

6 850,80

6 849,45

100,0

17 203,00

17 203,00

100,0

316,00

0,00

0,0

5 944,00

1 407,72

23,7

675,89

675,89

100,0

3 325,00

313,55

9,4

801

80195

4440

854

85401

3020
4010
4040
4110

90019

108,35

4120

4240

900

831,00

Zakup pomocy naukow.,
dydaktycznych i książek
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne

4120

Składki na Fundusz Pracy

906,00

39,95

4,4

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300,00

300,00

100,0

OGÓŁEM 1 604 509,19

1 496 351,96

93,3

Wykorzystanie dotacji celowych:
•

zakup podręczników i ćwiczeń kl. I, II, III, IV, V, VI, VII,VIII:

6.917,96zł

100,0%

Główne wydatki szkoły w odniesieniu do planu to:
1. płace, dodatki i pochodne

1.291.141,99zł 94,8%
94

2. zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru

59.718,91zł
71,4%

m.in.:
- opał 15.933,34
- wyposażenie 31.440,97
- środki czystości 2.691,39
3. zakup pomocy dydaktycznych

7.650,45zł

95,0%

4. zakup energii

11.949,39zł

58,8%

5. zakup usług niematerialnych

56.474,28zł

94,7%

6. delegacje

696,38zł

35,1%

7. Internet i telefony

1.097,56zł

91,5,7%

8. Fundusz Świadczeń Socjalnych

67.623,00zł

100,0%

m.in.:
- obsługa kotłowni 23.985,00
- usługi transportowe 6.888,00

IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:
80101 (szkoły podstawowe)

1.320.721,14zł 94,1% planu

80103 (oddział przedszk. „0”)

83.383,01zł

91,7%

80146 (dosk. i dokształc. n-li)

5.510,36zł

73,0%

80148 (stołówki szkolne)

40.506,38zł

85,0%

80150 (real. zadań wymag. stos. spec. org. nauki i metod pracy) 19.373,00zł

100,0%

80153 (zapewn. uczniom prawa do bezpłatn. dostępu do podręczników, mat. edukac. lub mat.
Ćwiczeniowych)

6.917,96zł

100,0%

80195 (pozostała działalność)

17.203,00zł

100,0%

85401 (świetlice szkolne)

2.437,11zł

21,8%

90019 (nagroda za sur. wtórne)

300,00zł

100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:
Ogółem

26 osób

w tym nauczyciele:

20 osób

pracownicy administracji i obsługi 6 osób (1 os.zwolnienie-urlop macierz.)
Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 18,95 etatów.
Na dzień 31.12.2020r. powstały zobowiązania z tytułu:
95

-

dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych 92.034,75zł
(termin realizacji: do 31.03.2021r.),

Szkoła

-

składek ZUS za XII.2020r.: 29.281,85zł (przelew 5.I.21r.),

-

podatków za XII.2020r.: 5.880,00zł (przelew 20.I.21r.),

-

wobec dostawców: 1.602,89zł (przelew: 4.I.21r.).

Podstawowa

w

Pogrodziu

posiada

odrębny

rachunek

dochodów

i wydatków wg. art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, na którym gromadzone są
wpływy

z:

darowizn,

odszkodowań,

opłat

za

duplikaty

świadectw,

a także opłaty za dożywianie dzieci w stołówce. Dochody dotyczące dożywiania dzieci w
stołówce szkolnej przy Szkole Podstawowej w Pogrodziu w 2020r. wyniosły 13.335,48zł,
wydatki natomiast 13.335,48zł.
Pogrodzie, dn. 24.02.2021r

SPRAWOZDANIE OPISOWE DZIAŁALNOŚCI
Zespołu Obsługi Szkół w Tolkmicku za 2020 rok
Zespół

Obsługi

Szkół

w

Tolkmicku

przedstawia

analizę

działalności

za 2020 rok.
IX.

Z przyznanej dotacji z Urzędu Miasta i Gminy na 2020r. 533.695,07zł Zespół
Obsługi Szkół w Tolkmicku wydatkował 477.172,00zł na dzień 31.12.2020r., co
stanowi 89,4%.

III.

Wydatki

jednostki

ZOS

w

2020r.

wyniosły

477.172,00zł

i w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:
Dzia
Rozdział Paragraf Wyszczególnienie
ł
750

75085

3020
4010

Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników

Plan

480,00

%
wykon
Wykonanie
ania
planu
374,18

78,0

175 971,00 174 331,32

99,1

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 315,78

14 315,78

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie
społeczne

34 521,00

27 882,69

80,8

4120

Składki na Fundusz Pracy

4 722,00

3 041,19

64,4

96

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

5 085,40

50,9

4270

Zakup usług remontowych

700,00

450,00

64,3

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

160,00

53,3

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

9 330,29

93,3

4360

Opłaty z tyt. zakupu usług
telekomunik.

920,00

487,08

52,9

4410

Podróże służbowe krajowe

820,00

100,80

12,3

6 201,00

6 201,00

100,0

2 100,00

1 295,00

61,7

420,00

399,19

95,1

55 873,00

53 206,85

95,2

4440
4700
801

80113

3020
4010
4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 038,29

3 038,29

100,0

4110

Składki na ubezpieczenie
społeczne

9 418,00

8 024,10

85,2

4120

Składki na Fundusz Pracy

562,00

447,22

79,6

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

13 000,00

10 734,06

82,6

4270

Zakup usług remontowych

210,00

0,00

0,0

4280

Zakup usług zdrowotnych

300,00

40,00

13,3

4300

Zakup usług pozostałych

179 302,00 148 077,56

82,6

4430

Różne opłaty i składki

4440
801

80195

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników nie
będących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki osobowe niezalicz. do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników

3240

Szczegółowe

4 050,00

3 679,00

90,8

2 971,00

2 971,00

100,0

3 500,00

3 500,00

100,0

OGÓŁEM 533 695,07 477 172,00

89,4

Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Stypendia oraz inne formy pomocy
dla uczniów

rozbicie

wydatków

ZOS

i

Dowozów

szkolnych

w odniesieniu do planu:
- płace i pochodne

284.287,44zł

95,3%

- zakup materiałów, wyposażenia, akc. komp., papieru

16.592,83zł

69,4%

- remonty

450,00zł

49,5%
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- zakup usług pozostałych, telefony, Internet, ubezpieczenie samochodu, szkolenia, badania
profilaktyczne

- delegacje

163.068,93zł
w tym m.in.: przewozy szkolne 146.319,69zł
ubezpieczenie samochodu 4.050,00zł
dostęp do Inforlex’a 1.274,77zł
100,80zł

82,8%

12,3%

- fundusz świadczeń socjalnych

9.172,00zł

100,0%

- nagrody dla uczniów

3.500,00zł

100,0%

Dowóz uczniów do szkół w obrębie Gminy Tolkmicko odbywa się za pośrednictwem
prywatnej firmy przewozowej, na podstawie biletów miesięcznych. W 2020r. dowożonych
było (średniorocznie) 112 dzieci. Koszt dowozu ucznia do szkoły wyniósł 1.306,43zł rocznie, tj.
130,64zł miesięcznie.
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodka w Elblągu odbywał się od stycznia
do

grudnia

2020r.,

samochodem

Renault

Traffic

(bus

9-osobowy,

w tym kierowca i opiekun), korzysta z niego 8 dzieci. W marcu 2020r. sprzedano starego busa
za kwotę 25.290,03zł brutto. Dla rodziców dzieci, których bus nie woził wypłacono kwotę
255,00zł za poniesione koszty.
IV. Wykonanie planu w rozdziałach przedstawia się następująco:
75085 (zespół obsługi szkół)

243 054,73zł

93,1% planu

80113 (dowozy szkolne)

230 617,27zł

85,7%

80195 (pozostała działalność-nagrody dla uczniów)

3 500,00zł

100,0%

V. Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco:
Ogółem pracownicy:

6 osób,

w tym pracownicy administracji:

4 osoby

pracownicy obsługi:

2 osoby

Przeciętna liczba zatrudnionych wynosi: 5,25 etatów.
VI. Na dzień 31.12.2020r. powstały zobowiązania z tytułu:
-

dodatkowego wynagrodzenia rocznego „13” 23.375,25zł (realizacja
21.I.2021r.),

-

składek ZUS za XII.2020r. 8.591,15zł (przelew 5.I.2021r.),

-

podatków za XII.2020r. 1.300,00zł (przelew 20.I.2021r.).

Tolkmicko, dn. 26.02.2021r.
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