SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ZA 2010 ROK
I.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 142
poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) art. 18 ust. 2 pkt 4,
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
Nr 157 poz. 1240 z 2009 r. z późniejszymi zmianami) art. 267 ust. 1,
 Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz. U. Nr 55 poz. 577 z 2001 r. – z późniejszymi
zmianami) art. 13 pkt 4,
 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków,
przychodów
i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
(Dz. U. Nr 38 z 2010 r. poz. 207 z późniejszymi zmianami).


II.

SPRAWOZDANIE W CZĘŚCI TABELARYCZNEJ ZAWIERA:
 wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok

- załącznik Nr 1

 wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok

- załącznik Nr 2

 wykonanie dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz wykonanie dotacji
i wydatków związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami za 2010 rok

- załącznik Nr 3

 wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań
bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej
i inne za 2010 rok

- załącznik Nr 4

 wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych
Miasta i Gminy Sztum za 2010 rok

- załącznik Nr 5

 wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2010 rok

- załącznik Nr 6
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 wykonanie przychodów i rozchodów związanych
z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem
nadwyżki budżetowej za 2010 rok

- załącznik Nr 7

 dług gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku

- załącznik Nr 8

 wykonanie dochodów i wydatków dochodów
własnych za 2010 rok

- załącznik Nr 9

 wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły
rachunki dochodów własnych

-załącznik Nr 10

 zestawienie dochodów własnych jednostek
budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w 2010 roku

- załącznik Nr 11

 zestawienie wydatków funduszu sołeckiego za
2010 rok zgodnie ze złożonymi wnioskami przez
Sołectwa Gminy Sztum

- załącznik Nr 12

 zestawienie zmian w planie wydatków na realizację
programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
o finansach publicznych, dokonane w trakcie roku
budżetowego 2010

- załącznik Nr 13

 stopień zaawansowania realizacji
wieloletnich na dzień 31.12.2010 r.

- załącznik Nr 14
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programów

III. ZMIANY W BUDŻECIE
Budżet gminy na 2010 rok przyjęty został przez Radę Miejską w Sztumie
w dniu 29 grudnia 2009 roku Uchwałą Nr XLIII/325/09.
Po stronie dochodów przyjęto kwotę 42.609.334 zł, a po stronie wydatków
ustalono kwotę 61.219.845 zł.
Ustalony deficyt w wysokości 18.610.511 zł zaplanowano sfinansować
kredytem lub pożyczką i nadwyżką z lat ubiegłych.
Ustalono przychody w kwocie
z tytułu:
 kredytu lub pożyczki,
 nadwyżki budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.

18.610.511 zł
6.430.000 zł
12.180.511 zł

Dochody na 31.12.2010 r. wzrosły o kwotę 2.743.075 zł i wynoszą
po zmianach 45.352.409 zł.
Wydatki zmalały o kwotę 4.685.245 zł i wynoszą po zmianach 56.534.600 zł.
Zaplanowany deficyt w kwocie 11.182.191 zł zmniejszył się o kwotę
7.428.320 zł i pokrywa się go:
 kredytem lub pożyczką,
3.200.000 zł
 nadwyżką budżetu j.s.t. z lat ubiegłych.
7.982.191 zł

I.

Źródłem zwiększenia i zmniejszenia planu budżetu
były: (w dochodach i wydatkach)

2.501.554 zł

A. dotacje
z
budżetu
państwa
na
zadania
własne
gminy i zadania zlecone zwiększenia o kwotę
1.534.722 zł
w tym na:
 dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla
uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,
217.319 zł
 dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
203.000 zł
 wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w
wysokości 250 zł pracownikowi socjalnemu
zatrudnionemu
w
samorządowych
jednostkach
organizacyjnych pomocy społecznej, do którego
obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w
środowisku,
21.950 zł
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- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę,
- pokrycie wydatków związanych z przeprowadzoną
akcją przeciwpowodziową,
- dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do
miejsc zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie,
- dofinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw
w Zespole Szkół w Czerninie i Gościszewie,
- bieżącą działalność Miejsko Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2010 r. – „Wyprawki szkolne”,
- opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń
rodzinnych,
- wypłatę opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki,
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części
gwarantowanej z budżetu państwa,
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,
- sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty –
prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli
o wyższy stopień awansu zawodowego,
- wypłatę świadczeń rodzinnych, opłacenie składek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego za osoby otrzymujące świadczenia
pielęgnacyjne oraz wypłatę świadczeń z funduszu
alimentacyjnego,
- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne,
B. zwrot zasiłku
za 2009 r.,

okresowego

przez

klienta

505.526 zł
25.550 zł
11.991 zł
86.870 zł
9.720 zł
43.504 zł
2.500 zł
2.000 zł
5.000 zł
41.000 zł

132 zł

350.000 zł
8.660 zł

MGOPS
602 zł

C. zwrot zasiłku stałego za 2008 rok przez klienta MGOPS ,
D. zwrot świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z
odsetkami przez klientów MGOPS,
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521 zł
22.000 zł

E. zwrot wydatku w ramach projektu „Program aktywizacji
społeczno - zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś
Jutro”,

1 zł

E. pozostałości środków z 2009 r. i planowane dochody na
2010 r. z zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
320.553 zł
F. subwencja ogólna z budżetu państwa
zmniejszenie o kwotę

- 14.855 zł

G. dotacja celowa z Powiatu Sztumskiego zgodnie z zawartym
porozumieniem w sprawie powierzenia zadań powiatu
w zakresie powiatowej biblioteki publicznej .

18.000 zł

E. dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

59.177 zł

F. dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura
w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów
do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,

63.092 zł

G. dotacja celowa z Głównego Urzędu Statystycznego
powszechny spis rolny w 2010 roku,

15.994 zł

na

H. środki z wydatków niewygasających 2009 r..

66.263 zł

I. Dotacja z Samorządu Województwa Pomorskiego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionie”, działanie 9.1 „Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu pn. „Równy start
w przyszłość”.
9.030 zł
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J. środki w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego na realizację projektu „Program aktywizacji
społeczno - zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś
Jutro”.
185.010 zł
K. środki z wydatków niewygasających 2009 r. na zadnie
inwestycyjne pn. „Budowa budynku gospodarczego dla
zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do mieszkań
komunalnych w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza
w Sztumie”.

70.423 zł

L. środki z wydatków niewygasających 2009 r. na podziały
geodezyjne nieruchomości gruntowych.

17.690 zł

M. ponadplanowych wpływów z opłat
na sprzedaż napojów alkoholowych,

za

30.790 zł

N. ponadplanowych
ze środowiska,

za

wpływów

z

opłat

zezwolenia
korzystanie
102.536 zł

O. darowizny
dokonanej
przez
osobę
fizyczną
z przeznaczeniem na pomoc dla osób potrzebujących,

II.

Źródła zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów
w tym:
A. Wpływy z tytułu sprzedaży złomu,

5 zł
241.521. zł
1.314 zł

B. Odszkodowanie wpłacone przez Powiat Sztumski za
zajęcie gruntów pod drogę powiatową,
C. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego i inne,

36.906 zł
780 zł

D. Środki z wydatków niewygasających 2009 r.

169.201zł

E. Refundacja wynagrodzeń z PUP,

21.102 zł

F. Zwrot wydatków z lat ubiegłych i inne,
G. Odsetki za nieterminowe
podatkowych przez US,

regulowanie

2.498 zł
należności
16 zł
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H. Odsetki za nieterminowe
niepodatkowych,

regulowanie

należności
528 zł

I. Refundacja części kosztów poniesionych na transport
mieszkańców gminy Sztum do Niemiec dokonana przez
miasto Ritterhude,

III.

9.176 zł

Źródła zwiększenia i zmniejszenie wydatków własnych
- 7.186.799 zł
w tym na:
zmniejszenie na:
-10.931.031 zł
A. zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności
wykorzystania energii w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Sztum- termomodernizacja
Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1
w Sztumie- zadanie termomodernizacja Zespołu Szkół w
Czerninie”.
- 495.636 zł
B. zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa efektywności
wykorzystania energii w budynkach użyteczności
publicznej na terenie Gminy Sztum- termomodernizacja
Zespołu Szkół w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1
w Sztumie- zadanie termomodernizacja Przedszkola
Nr 1 w Sztumie”.

- 247.529 zł

C. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Sztumie i części Sztumskiego Pola”.
- 1.984.487 zł
D. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej dla obszaru części Sztumskiego Pola”
- 3.072.373 zł
E. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa wodociągu w Nowej
Wsi”,
F. zadaniu inwestycyjnym pn. „Podniesienie atrakcyjności
Szlaku Zamków Gotyckich na Powiśle – rewitalizacja
i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych
w Sztumie z przywróceniem historycznego charakteru
centrum Sztumu w tym:1) system monitoringu wizyjnego
dla centrum Sztumu, 2) przebudowa nawierzchni ulic i
chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową
sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i
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- 14.862 zł

parkingów dla centrum Sztumu, 3) przebudowa przyłączy
energetycznych umożliwiających realizację inwestycji dla
centrum miasta Sztum, 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i
konserwatorskoarcheologiczne,
5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki bieżące- 35.600 zł
w tym: instrument elastyczności - 24.400 zł i
wynagrodzenia osób realizujących instrument elastyczności
-11.200 zł)”,
- 1.710.499 zł
oraz na wydatkach bieżących związanych z realizacją
w/w projektu,
- 3.809 zł
G. zadaniu inwestycyjnym pn. „ Podniesienie atrakcyjności
turystycznej
Szlaku
Zamków
Gotyckich
na Powiśle – budowa trasy rowerowej łączącej zamek
w Malborku z atrakcjami powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1) modernizacja
bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód
opadowych, 2) monitoring Bulwaru, 3)ścieżki pieszorowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych,
5) dokumentacje i inne”,
- 2.397.836 zł
H. zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa
deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie”,

kanalizacji
- 69.000 zł

I. zadaniu inwestycyjnym pn. „Przydomowa oczyszczalnia
ścieków
dla
budynku
komunalnego
w Piekle 7”,

- 12.000 zł

J. zadaniu inwestycyjnym pn. „Utworzenie terenów zielonych
z elementami małej architektury”,

- 40.000 zł

K. zadaniu
inwestycyjnym
pn.
„Zakup
2 używanych samochodów gaśniczych dla utrzymania
gotowości bojowej OSP”,

- 302.000 zł

L. zadaniu inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja budynku
Szkoły podstawowej w Gościszewie”,

- 581.000 zł
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zwiększenie na:
A. kontynuację projektu Sokrates Comenius
przez całe życie”.

3.744.232 zł
„Uczenie się

B. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Posadowienie rzeźby
plenerowej i tablic upamiętniających ważne wydarzenia
historyczne na Ziemi Sztumskiej”.

33.382 zł

60.000zł

C. realizację projektów w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
1.524.850 zł
D. zwiększony zakres remontów dróg gminnych.

921.000 zł

E. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup 2 używanych
samochodów gaśniczych dla zapewnienia gotowości
bojowej OSP”.

300.000 zł

F. spłatę poręczenia, udzielonego SCK w 2010 roku.

45.000 zł

G. wykonanie studium wykonalności i opracowanie koncepcji
zagospodarowania terenu wraz z operatem szacunkowym
na zagospodarowanie terenów parku miejskiego na teren
rekreacyjny,

100.000 zł

H. nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana dwóch kotłów
c.o. wraz z osprzętem w Szkole Podstawowej w Piekle”,

58.400 zł

I. na remont podłóg w 3 salach Publicznego Przedszkola Nr
1 w Sztumie,

21.600 zł

J. pomoc finansową dla Powiatu Sztumskiego na
dofinansowanie remontu dróg powiatowych: ulic
Chełmińska, Słowackiego, Kościuszki, Żeromskiego
i Czarnieckiego.

680.000 zł
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Zaplanowaną na 2010 rok rezerwę budżetową w kwocie
rozdysponowano w wysokości 499.214 zł
z przeznaczeniem na :
1) remont szatni w Gimnazjum Nr 1 w Sztumie- izolacja
pionowa i uszczelnienie przecieku wód ( dz.801 rozdz. 80110
§ 4270),
2) sfinansowanie badań lekarskich strażaków ochotników
z jednostek ochotniczych straży pożarnych ( dz.754
rozdz. 75412 § 4280),
3) częściowe dofinansowanie zakupu sztandaru dla SP Nr 2
w Sztumie w związku z obchodami 55-lecia szkoły ( dz.801
rozdz. 80195 § 4210),
4) obsługę zbiornika retencyjnego na ulicy Spokojnej w Sztumie
(wywóz wód opadowych ( dz.900 rozdz. 90001 § 4300),
5) zadanie inwestycyjne pn. „Posadowienie rzeźby plenerowej
i tablic upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na
Ziemi Sztumskiej” w celu zabezpieczenia środków na
wykonanie tablic upamiętniających ważne wydarzenia
historyczne na Ziemi Sztumskiej ( dz.921 rozdz. 92195
§ 6050),
6) sfinansowanie zakupu 2 bramek i 2 konstrukcji do
koszykówki na boisko szkolne w SP w Piekle ( dz.801 rozdz.
80101 § 4210),
7) nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zasilacza awaryjnego
UPS i stacji roboczej – serwer baz SQL dla Miejsko –
Gminnego Zespołu Oświaty” ( dz.801 rozdz. 80114 § 6060),
8) dostosowanie pomieszczeń użyczanych na nowo utworzony
oddział przedszkolny „0” przy Publicznym Przedszkolu
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Kubusia Puchatka
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie oraz
dostosowanie pomieszczeń szkoły zgodnie z zalecanymi
warunkami oraz sposobami realizacji nowej podstawy
programowej dla dzieci sześcioletnich ( dz.801 rozdz. 80101
§ 4210, 4240 i 4270),
9) dostosowanie pomieszczeń i zatrudnienie dodatkowego
personelu w nowo utworzonym oddziale przedszkolnym „0”
przy Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi
Nr 1 im. Kubusia Puchatka w budynku Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Sztumie ( dz.801 rozdz. 80104 § 4010,4110,4120,4210
i 4300),
10) dostosowanie pomieszczeń szkoły zgodnie z zalecanymi
warunkami oraz sposobami realizacji nowej podstawy
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602.700 zł

26.352 zł,
8.000 zł
2.612 zł
20.000 zł

4.300 zł
8.700 zł
7.500 zł

50.500 zł

21.300 zł

programowej dla dzieci sześcioletnich, ( dz.854 rozdz. 85401
§ 4210),
11) wykonanie konserwacji sieci burzowej w roku 2010 ( dz. 900
rozdz. 90001§ 4300),
12) sfinansowanie remontów dróg gminnych w miejscowości
Nowa Wieś i Gościszewo (dz.600 rozdz. 60016 § 4270
i § 4300),
13) zadnie inwestycyjne pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw
w Szkole Podstawowej w Gościszewie” na wykonanie robót
( dz.801 rozdz. 80101 § 6050),
14) wykonania dokumentacji projektowej, budowlanej na remont
boiska sportowego do piłki nożnej wraz z terenem przyległym
w Białej Górze (dz.926 rozdz. 92601 § 4270),
15) zakupy inwestycyjne pn. „Zakup piłkochwytów m. Sztumskie
Pole” (dz.926 rozdz. 92695 § 6060),
16) dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków
(dz.921 rozdz. 92120 § 2720),
17) zabezpieczenie wydatków na dojazd uczniów ze szkoły do
miejsca zamieszkania po skończonych dodatkowych zajęciach
( dz.801 rozdz. 80110 § 4300),
18) zwiększoną liczbę imprez sportowych (dz.926 rozdz. 92695
§ 4210),
19) sfinansowanie planowanych imprez promocyjnych ((dz.750
rozdz. 75075 § 4300),
20) sfinansowanie planowanego malowania sali gimnastycznej
w Zespole szkół w Czerninie ( dz.801 rozdz. 80101 § 4270),
21) dotacje na zadania bieżące dla instytucji kultury Sztumskiego
Centrum Kultury na zwiększoną ilość imprez kulturalnych
( dz.921 rozdz. 92109 § 2480),
22) zabezpieczenie wydatków na opracowanie dokumentacji
technicznej na wykonanie instalacji grzewczej w budynku
gminnym OSP ( dz.754 rozdz. 75412 § 4300),
23) sfinansowanie zakupu drzwi w Zespole Szkół w Czerninie
(dz.801 rozdz. 80101 § 4210),
24) sfinansowanie usunięcia kolizji sieci burzowej ( dz.900 rozdz.
90001§ 4300),
25) zakupu inwestycyjne
zakup wiat przystankowych
w Czerninie, ul. Domańskiego, Nowej Wsi, Gościszewie
i naprzeciw urzędu ( dz.900 rozdz. 90095 § 6060),
26) zakup kruszywa i remonty bieżące przepustów pod drogami
gminnymi oraz parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Sztumie
( dz.600 rozdz. 60016 § 4210 i 4270),
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3.000 zł
31.000 zł
25.000 zł

17.700 zł
3.100 zł
3.000 zł
8.300 zł
1.500 zł
3.000 zł
8.000 zł
13.800 zł
5.500 zł
10.000 zł
5.400 zł
36.000 zł

20.000 zł
77.000 zł

27) wydatki związane z przejazdem ucznia niepełnosprawnego
wraz z rodzicem z wraz z rodzicem z miejsca zamieszkania
do Ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku nauki
(dz.801 rozdz. 80113 § 4300),
28) zakup nagród w „Przeglądzie wierszy optymistycznych”
organizowanym przez Publiczne Przedszkole Nr 1 w Sztumie
w ramach prowadzonej innowacji „Optymistyczne
Przedszkole” (dz.801 rozdz. 80195 § 4210),
29) świadczenia na rzecz osób fizycznych na sfinansowanie
schronienia dla osób bezdomnych (dz.852 rozdz. 85214
§ 3110 ),
30) zakupy inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych” (dz.900
rozdz. 90095 § 6060),
31) zwiększenie odpis na Izby Rolnicze (dz.010 rozdz. 01030
§ 2850),
32) sfinansowanie wykonania tablic informacyjnych (dz.010
rozdz. 01095 § 4300),
33) sfinansowanie
remontu przyłączy kanalizacji itp.,
utwardzenie miejsc i tymczasowe oraz na wydatki majątkowe
na zakupy inwestycyjne „Zakup wiat przystankowych
(dz.900 rozdz. 90095 § 4270, 4300 i 6060),
34) opłaty komornicze (dz.756 rozdz. 75647 § 4610),
35) sfinansowanie odśnieżania dachów w SP Nr 2 w Sztumie
w ZS w Czerninie i w ZS w Gościszewie (dz.801 rozdz.
80101 § 4300),
36) sfinansowanie
odśnieżania
dachów
w
Publicznym
Przedszkolu w Sztumie (dz.801 rozdz. 80101 § 4300),
37) na sfinansowanie odśnieżania dachów w Gimnazjum Nr 1
w Sztumie (dz.801 rozdz. 80110 § 4300),
38) opłacenie wydatków związanych z opracowaniem planów
zagospodarowania przestrzennego (dz.710 rozdz. 71004
§ 4300).

3.000 zł

300 zł
20.000 zł
6.000 zł
1.850 zł
8.000 zł

11.500 zł
2.000 zł
4.500 zł
1.500 zł
5.000 zł
15.000 zł

Zmiany budżetowe wynikające ze zmian środków
pozabudżetowych, dochodów i wydatków własnych
wprowadzano w ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej,
natomiast zmiany dotyczące dotacji na zadania własne
i zlecone, przeniesień planowanych wydatków zgodnie
z uprawnieniami (wynikającymi z ustawy o finansach
publicznych) zarządzeniami Burmistrza.
Dochody budżetu osiągnięto w wysokości
45.943.197 zł
Wydatki budżetu zrealizowano w wysokości
50.142.342 zł
Deficyt budżetu za 2010 rok wynosi
(-) 4.199.145 zł
12

IV.DOCHODY
Plan dochodów po zmianach wynosi 45.352.409 zł, wykonanie na dzień
31 grudnia 2010 r. wynosi 45.943.184 zł, co stanowi 101,3 % planu
w tym; dochody bieżące w kwocie 43.312.740 zł – 102,5 % planu
(42.236.021 zł) i dochody majątkowe w kwocie 2.630.444 zł – 84,4 %
planu (3.116.388 zł).
Wykonanie dochodów w podziale na realizujące je jednostki przedstawia
poniższa tabela:

Nazwa jednostki

Plan

Wykonanie

%

DOCHODY OGÓŁEM 45.352.409 45.943.197 101,3
Jednostki Gminy
w tym:
- Urząd Miasta i Gminy
- MGOPS
- MGZO
Urzędy skarbowe
Ministerstwo Finansów
Urzędy Wojewódzkie
Pozostałe
w tym:
- dotacje ze środków UE
- rekompensata utraconych
dochodów w podatkach i
opłatach lokalnych PFRON z tyt. ulg i
zwolnień ustawowych
- jednostki samorządu
terytorialnego
- organy administracji
rządowej,
- źródła pozabudżetowe

w zł
Struktura
wykonania

100,0

13.390.718

13.536.995 101,1

29,5

12.984.235
111.548
294.935
522.386
19.896.158
7.914.382
3.628.765

13.100.239
115.830
320.926
822.964
20.433.878
7.783.828
3.365.532

100,9
103,8
108,8
157.5
102,7
98,4
92,8

28,5
0,3
0,7
1,8
44,5
16,9
7,3

2.362.200 105,6

5,1

2.236.213

837.757

807.166

96,3

1,8

44.393

35.416

79,8

0,1

141.253
369.149

139.222
21.528

98,6
5,8

0,3
0,0
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Dochody gminy za 2010 rok wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia wykonane zostały
następująco:
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
1.Dochody własne
w tym:
- karta podatkowa
- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny
- podatek od środków transportowych
- podatek od czynności cywilno-prawnych
- podatek od spadków i darowizn
- opłata do posiadania psów
- opłata skarbowa
- wpływy z innych lokalnych opłat
- rekompensata utraconych dochodów w
podatkach i opłatach lokalnych - PFRON
- opłata targowa
- czynsz z najmu i dzierżawy
- dochody z majątku gminy
- wieczyste użytkowanie
- dochody z usług w placówkach
oświatowych
- dochody z usług MGOPS
- odsetki od środków na rachunkach
bankowych
- odsetki od nieterminowych płatności
- opłaty za wydawanie zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych
- zwrot kosztów wysłanych upomnień
- środki z wydatków niewygasających
2009 r.
-opłaty za miejsca pod mogiły i dom
pogrzebowy
- zwrot za media dostarczane do lokali
komunalnych i za wywóz nieczystości
stałych
- wpływy z usług - od najemców za
energię, wodę itp..
- środki z ochrony środowiska
- opłata eksplatacyjna
- dochody gminy z tytułu realizacji zadań
zleconych
- pozostałe dochody

Plan
Wykonanie
45 352 409 45 943 197
14 628 861 14 926 644

%
Struktura
101,3
100,0
102,0
32,5

15 000
6 048 000
869 900
98 400
337 800
308 100
76 100
21 400
132 500
4 000

14 534
6 595 446
894 423
97 589
334 601
510 639
71 827
20 594
117 922
825

96,9
109,1
102,8
99,2
99,1
165,7
94,4
96,2
89,0
20,6

0,0
14,4
1,9
0,2
0,7
1,1
0,2
0,0
0,3
0,0

837 757
115 000
1 519 695
1 237 655
78 500

807 166
127 844
1 444 362
693 269
79 181

96,3
111,2
95,0
56,0
100,9

1,8
0,3
3,1
1,5
0,2

267 505
23 000

292 962
20 165

109,5
87,7

0,6
0,0

234 882
102 564

523 738
100 233

223,0
97,7

1,1
0,2

250 790
13 535

250 789
16 829

100,0
124,3

0,5
0,0

323 577

323 578

100,0

0,7

47 000

49 671

105,7

0,1

932 294

762 782

81,8

1,7

84 990
423 089
8 150

75 030
421 089
17 480

88,3
99,5
214,5

0,2
0,9
0,0

50 089
167 589

61 520
200 556

122,8
119,7

0,1
0,4
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2.Udział w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- podatek dochodowy od osób prawnych
3.Dotacje celowe
w tym:
- dotacje z budżetu państwa na zadania
własne
-dotacje z budżetu państwa na zadania
zlecone
- dotacje z powiatu i gminy na zadania
realizowane na podstawie porozumień
- dotacje rozwojowe
- dotacje z administracji rządowej
realizowane na podstawie porozumień groby wojenne
4.Subwencja ogólna w tym:
- część oświatowa
- część wyrównawcza
- część równoważąca
5.Środki na dofinansowanie zadań
własnych gminy pozyskane z innych
źródeł

6 092 000

6 748 201

110,8

14,7

5 970 000 6 507 720
122 000
240 481
10 336 241 10 320 666

109,0
197,1
99,8

14,2
0,5
22,5

1 445 516

1 331 671

92,1

3,0

6 607 619

6 588 879

99,7

14,5

44 393
2 236 213

35 416
2 362 200

79,8
105,6

0,1
5,1

2 500
2 500
13 926 158 13 926 158
9 467 789 9 467 789
3 808 708 3 808 708
649 661
649 661

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

0,0
30,3
20,6
8,3
1,4

5,8

0,0

369 149
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DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Osiągnięte dochody wynoszą 510.270 zł tj. 58,6 % planu.
Na kwotę tą składają się:
- wpływy z czynszów dzierżawnych za użytkowanie
obwodów łowieckich,
 dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części
podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez
gminę,
 wpływy ze sprzedaży złomu.

3.437 zł

505.519 zł
1.314 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Osiągnięte dochody wynoszą 206.785 zł tj. 104,2 %
planu.
Na kwotę tą składają się:
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego.

41.764 zł
165.021 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Wpływy w tym dziale to dotacja celowa w ramach
programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

810.475 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody w tym dziale zostały wykonane w 80,0 %
(plan 3.839.651 zł – wykonanie 3.069.970 zł).
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego wykonano
w 100,9 % tj. 79.181 zł .
Wpływy z czynszów dzierżawnych w kwocie 1.364.782 zł stanowią
94,9 % planu w tym za:
1) grunty z przeznaczeniem na uprawy rolne i ogrody przydomowe 20.508 zł,
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2) grunty pod garażami i przeznaczone na działalność handlową oraz
nieruchomości zabudowane – 213.636 zł,
3) wynajmowane pomieszczenia w budynku po byłym ZGKiM –
34.476 zł,
4) czynsze z wynajmowanego mienia komunalnego – 1.071.361 zł,
5) wynajem garaży przy ZK w Sztumie – 24.801 zł.
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym w prawo własności osiągnięto
w wysokości 12.898 zł co stanowi 101,9 % planu. Wpływy te dotyczą
spłaty rat za dokonane przekształcenia w latach ubiegłych (2.620 zł) i
opłat za przekształcenie w 2010 r. (10.278 zł). Wydano 9 decyzji
administracyjnych, w wyniku których przekształcono użytkowanie
wieczyste gruntu o powierzchni 8992 m kw. położonego na terenie
Miasta i Gminy Sztum w prawo własności
Dochodów z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
przez użytkowników wieczystych nieruchomości (gruntów) nie
osiągnięto z powodu małego zainteresowania tą formą nabycia
nieruchomości. W 2010 roku jeden użytkownik wieczysty był
zainteresowany nabyciem prawa własności gruntu w drodze umowy
notarialnej, której zawarcie przewiduje się w 2011 r..
Wpływ za media dostarczane do wynajmowanych przez gminę:
 lokali mieszkalnych zarządzanych przez PWiK wyniosły 746.281 zł,
 pomieszczeń wyniosły 6.206 zł.
Wpływy ze sprzedaży mienia wyniosły 679.971 zł tj. 56,4 % planu.
Na dochody te składają się:
 spłaty rat za mieszkania łącznie z odsetkami,
 sprzedaż czternastu lokali mieszkalnych,
 za udział do gruntu na własność,
 sprzedaż lokalu użytkowego,
 sprzedaż nieruchomości gruntowej na poprawę warunków i
zadatki na poczet nabycia nieruchomości przyległej,
Pozostałe dochody w tym dziale w kwocie 180.651 zł to:
 odsetki za nieterminowe regulowanie należności,
 wpływy za wyceny,
 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego,
17

34.747 zł
253.178 zł
21.213 zł
358.338 zł
12.495 zł
47.809 zł
10.295 zł
70.423 zł

 odszkodowanie wpłacone przez Powiat Sztumski za przejęte
części gruntu gminnego pod drogę powiatową,
 zwrot wydatków za koszty procesowe poniesione w latach
ubiegłych i inne.

36.907 zł
15.217 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Wpływy w tym dziale ogółem 120.789 zł to:
 opłaty za miejsca pod mogiły i dom pogrzebowy na
cmentarzach komunalnych wnoszone do PWiK
w Sztumie,
 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego,
 wpływy za podziały geodezyjne,
 przekazana dotacja na zadanie powierzone gminie
w zakresie utrzymania grobów wojennych.

49.671 zł
68.182 zł
436 zł
2.500 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Zaplanowane dochody wykonano w 103,1 % (plan
415.271 zł wykonanie 428.055 zł).
Dochody w tym dziale to:
 wpływy z najmu pomieszczeń w budynku UMiG i garaży,
 dotacja na zadania zlecone w administracji, która
obejmuje dofinansowanie 7 etatów,
 wpływy z usług (koszty energii, telefonów itp.
ponoszone przez najemców).,
- zwrot kosztów upomnień wysyłanych do podatników
podatków i opłat lokalnych,
- wpływy w wysokości 5% od wpłat za udostępnienie
danych osobowych,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego,
- dotacja na zadania zlecone – na spis rolny,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin pozyskane z innych źródeł (środki przekazane
przez miasto partnerskie Rittterhude),
- pozostałe dochody w kwocie
dotyczą:
1. prowizji z tytułu ZUS i odprowadzanego podatku
18

50.754 zł
203.000 zł
75.030 zł
16.767 zł
43 zł
1 zł
15.849 zł
9.176 zł
57.435 zł

dochodowego od osób fizycznych do Urzędu
Skarbowego (832 zł),
2. odsetek za nieterminowe regulowanie należności
(203 zł),
3.zwrotu wydatków poniesionych w latach poprzednich
i inne (1.990 zł),
4. refundacja Powiatowego Urzędu Pracy(53.866 zł),
5. rozliczenie nadpłaty z lat ubiegłych (544 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Przekazana dotacja przez Krajowe Biuro Wyborcze na:
 aktualizację stałego rejestru wyborców wynosi 2.987 zł
co stanowi 99,9 % planu (2.990 zł),
 przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
wynosi 58.904 zł co stanowi 99,5 % planu (59.177 zł),
 przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województwa, wybory burmistrza miasta
wynosi 61.482 zł co stanowi 97,4% planu (63.092 zł).

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PUBLICZNE

I

Dochody zrealizowane w tym dziale to:
 dotacja celowa z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w kwocie 25.540 zł,
 nałożone mandaty przez Straż Miejską w kwocie 2.910 zł
(tj. 97,0 % planu),

wpływy zwrotów za rozmowy telefoniczne w kwocie 332 zł,
 wpływy ze sprzedaży samochodu (OSP) w kwocie 400 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody zgrupowane w tym dziale to głównie podatki i opłaty
stanowiące 36,3 % dochodów gminy.
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Skutki udzielonych zwolnień i umorzeń za okres sprawozdawczy
stanowią kwotę 131.268 zł, z tego: w podatku od nieruchomości –
110.418 zł, w podatku rolnym – 6.915 zł w podatku od środków
transportowych – 2.953 zł i w odsetkach za nieterminowe regulowanie
podatków – 10.982 zł.
Odroczenia i rozłożenia zaległości na raty wynoszą 913 zł,
z tego: w podatku od nieruchomości – 339 zł, podatku rolnym – 17 zł i
w podatku od spadków i darowizn – 557 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek w podatkach
na dzień 31.12.2010 r. wynoszą
442.803 zł
w tym:
1. podatek od nieruchomości,
259.318 zł
2. podatek od środków transportowych,
124.755 zł
3. opłata od posiadania psa.
58.730 zł
Zaległości podatkowe z tytułu należności głównej
na dzień 31.12.2010 roku wynoszą
w tym:
1. podatek od nieruchomości,
 osoby prawne,
 osoby fizyczne

1.063.213 zł
783.592 zł
246.831 zł
536.761 zł

2. podatek rolny,
 osoby prawne ,
 osoby fizyczne,

48.987zł
-- zł
48.987 zł

3. podatek leśny,
 osoby prawne,
 osoby fizyczne,

50 zł
-- zł
50 zł

4. podatek od środków transportowych,
 osoby prawne,
 osoby fizyczne,

36.099 zł
550 zł
35.549 zł

5. opłata od posiadania psów,
 osoby fizyczne,

2.094 zł
2.094 zł

6. podatek od czynności cywilnoprawnych,
 osoby prawne,

1.992 zł
--
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 osoby fizyczne,

1.992 zł

7. zaległości od podatków zniesionych
(częściowa likwidacja podatku od środków transportowych),

1.001 zł

8. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej,

89.658 zł

9. podatek od spadków i darowizn,

44.836 zł

10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

307 zł

11. rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych.

Wpływy z podatku dochodowego
(rozdz.75601)

54.597 zł

od osób fizycznych

Wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób
fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej realizowane
przez Urząd Skarbowy w Malborku wynoszą 14.534 zł (tj. 96,9 %
planu).

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdz.
75615).
Plan wynosi 5.272.757 zł, wykonanie 5.713.770 zł co stanowi 108,4 %
planu, w tym:
Podatek od nieruchomości
Ogółem wpłaty w 2010 r. wyniosły 4.542.374 zł, (tj. 112,8 % planu –
4.027.000 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 4.451.515 zł (tj. 110,5 % planu rocznego),
natomiast wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 90.859 zł.
Na dzień 31.12.2010 r. zaległości podatkowe występują u 7 podmiotów
na ogólną kwotę 246.831 zł, z tego zaległości dotyczące 2010 r.
wynoszą – 18.405 zł, zaległości podatkowe za lata ubiegłe wynoszą –
228.426 zł.
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Zaległości podatkowe w podatku od nieruchomości przedstawiają się
następująco:
- do kwoty 5.000 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę 2.499 zł,
- od 5.001 zł do 50.000 zł występują u 3 podmiotów – na kwotę
68.967 zł,
- powyżej 100.001 zł występują u 1 podmiotu – na kwotę 175.365 zł.
W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie egzekucyjne
(upomnienia, tytuły wykonawcze – 22 szt.) oraz sporządzane
są wnioski o egzekucję z nieruchomości.
Podatek rolny
Plan na 2010 rok w podatku rolnym zakładał wpływy w kwocie 223.100
zł.
Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 234.007 zł
w tym wpłaty bieżące wyniosły – 233.990 zł, natomiast wpłaty
na zaległości z lat ubiegłych wyniosły 17 zł.
Wykonanie w tym podatku wynosi 104,9 % w stosunku do planu
rocznego. Na 31.12.2010 r. brak jest zaległości podatkowych.
Podatek leśny
Wpływy z tego podatku na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 94.226 zł i
stanowią 99,1 % planu (95.100 zł).
W 2010 r. dokonano wpłat bieżących zgodnie ze złożonymi
deklaracjami podatkowymi.
Podatek od środków transportowych
Wpływy z tego podatku wyniosły 25.845 zł tj.38,3 % planu(67.400 zł),
w tym wpłaty bieżące wyniosły – 25.121 zł, natomiast wpłaty na
zaległości z lat ubiegłych wyniosły 723 zł.
Podatek zadeklarowało 15 podmiotów (50 pojazdów). Niskie
wykonanie w tym podatku związane jest ze sprzedażą pojazdów oraz
zmianą siedziby firm poza teren miasta i gminy Sztum. Ze względu na te
zmiany dwa podmioty wyrejestrowały posiadane środki transportowe w
wyniku czego podatek został zmniejszony o 17.735 zł. Poza tym w
miesiącu listopadzie 2009 roku zostało sprzedane ok. 10 pojazdów poza
rejon gminy, z których podatek był ujęty w planie na 2010 rok na kwotę
ok. 20.000 zł.
Zaległości podatkowe na 31.12.2010 r. wynoszą 550 zł w tym: za 2010
r. - 460 zł ( 1 podmiot) oraz zaległości z lat ubiegłych 90 zł
(1 podmiot).
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W stosunku do podmiotów, które posiadają zadłużenie
prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji
(upomnienia – 7 szt., tytuły wykonawcze – 2 szt.) zmierzające do
wyegzekwowania zaległości podatkowych.
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych
Wpływy w wysokości 2.471 zł stanowią 103,0 % planu (2.400 zł).
Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach
lokalnych - z
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
Gdańsku z tytułu ulg ustawowych w podatku od nieruchomości została
przekazana w kwocie 805.408 zł, oraz z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.758 zł, co
stanowi 96,3 % planu. Pozostała kwota tj. 54.597 zł zostanie wpłacona
w miesiącu styczniu 2011 r.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdz.
75616).
Plan wynosi 3.494.816 zł, wykonanie 3.795.100 zł co stanowi
108,6 % planu,
w tym:
Podatek od nieruchomości
Na dzień 31.12.2010 r. wpłaty ogółem wyniosły 2.053.072 zł, co
stanowi 101,6 % planu – 2.021.000 zł.
Wpłaty bieżące wyniosły 1.974.755 zł (tj. 97,7 % planu rocznego), zaś
wpłaty na zaległości za lata ubiegłe wyniosły 78.317 zł.
Na dzień 31.12.2010 r. zaległości podatkowe występują u 368
podatników i ogółem wynoszą 536.761 zł, w tym zaległości za lata
ubiegłe to kwota 263.349 zł, zaległości dotyczące 2010 r. wynoszą
273.412 zł.
Zaległości podatkowe powyżej 1.000 zł występują u 39 podatników
w następujących rejonach podatkowych:
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Ilość podatników
zadłużonych
5
3
2
4
2
12
3
2
1
1
1
1
1
1

Rejon
000 Poza ter.gminy
016 Sztumskie Pole
019 Czernin
004 Gościszewo
001 Barlewice
014 Sztum
060 Koniecwałd
013 Postolin
005 Gronajny
020 Polaszki
008 Kępina
015 Sztumska Wieś
018 Zajezierze
003 Domańskiego
Ogółem

Kwota zadłużenia
w zł
133.274
112.319
104.593
52.835
34.204
27.961
6.994
5.810
2.595
1.667
1.616
1.566
1.388
1.284
488.106

Zaległości podatkowe ściągnięto głównie od podatników
z następujących rejonów podatkowych: Sztum – 16.738 zł; Gościszewo
– 14.601 zł; Poza terenu gminy – 11.792 zł; Sztumska Wieś – 6.519 zł;
Sztumskie Pole –5.316 zł; Zajezierze –3.815 zł;Koniecwałd – 3.119 zł;
Czernin – 2.873 zł; Nowa Wieś – 2.545 zł; Kępina – 2.148 zł.
Celem ściągnięcia zaległości podatkowych prowadzone jest
postępowanie egzekucyjne w administracji oraz dokonywane są
zabezpieczenia hipoteczne.
Podatek rolny
Wpływy z tego podatku na 31.12.2010 r. wyniosły 660.416 zł
i stanowią 102,1 % planu (646.800 zł).
Wpłaty bieżące w 2010 r. wyniosły 615.143 zł (tj. 95,1 % planu
rocznego). Na zaległości z lat ubiegłych wynoszące na dzień 01.01.2010
r. – 68.142 zł wpłynęło 45.273 zł, (co stanowi 66,4 % zadłużenia).
Na dzień 31.12.2010 r. zaległości podatkowe występują u 194
podatników i wynoszą 48.987 zł. Z tej kwoty zaległości bieżące to
kwota 31.434 zł oraz zaległości za lata ubiegłe wynoszą 17.553 zł.
Zadłużenie powyżej 1.000 zł występuje w następujących rejonach:
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Ilość podatników
zadłużonych
1
2
1
1

Rejon
009 Nowa Wieś
007 Koślinka
013 Postolin
002 Piekło
Ogółem

Kwota zadłużenia
w zł
16.125
12.962
5.183
1.165
35.435

W stosunku do dłużników prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne w celu ściągnięcia zaległości. W przypadkach
bezskutecznej egzekucji zadłużenie wpisywane jest na hipotekę
przymusową lub podejmowane są działania w kierunku
przeprowadzenia egzekucji z nieruchomości.
W 2010 r. podjęto czynności egzekucyjne polegające na wystawieniu
2.327 szt. upomnień oraz 817 szt. tytułów wykonawczych na osoby
fizyczne z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku
rolnego oraz łącznym zobowiązaniu pieniężnym. Ponadto
zabezpieczono zaległości na kwotę 84.292 zł przez dokonanie wpisów
na hipotekę przymusową. Skierowano 2 wnioski o wszczęcie
postępowania spadkowego w celu ustalenia spadkobierców do
wyegzekwowania obowiązku podatkowego.
Podatek leśny
Plan na 2010 r. zakładał wpływy w wysokości 3.300 zł.
Wykonanie w tym podatku w stosunku do planu rocznego wynosi
101,9 %.
Wpływy na dzień 31.12.2010 r. wyniosły 3.363 zł, w tym wpłaty
bieżące wyniosły 3.257 zł, natomiast wpłaty na zaległości z lat
ubiegłych wyniosły 106 zł. Zaległości na dzień 31.12.2010 r. występują
u 5 podatników na kwotę 50 zł,z czego 25zł dotyczy 2010 r., natomiast
pozostała kwota 25 zł to zaległości z lat ubiegłych. W stosunku do
podatników mających zaległości podatkowe prowadzone jest
postępowanie egzekucyjne celem ściągnięcia zadłużenia.
Podatek od środków transportowych
Wpływy z tego podatku wyniosły na 31.12.2010 r. - 308.756 zł, co
stanowi 114,2 % planu (270.400 zł).
Opodatkowaniem objęto 220 pojazdów od 64 podatników. Wpłaty
bieżące wyniosły 293.939 zł, natomiast na zaległości z lat ubiegłych

25

wpłynęło 14.817 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2010 r. wynoszą 35.549 zł, w tym zaległości
za 2010 r. to kwota 9.790 zł (11 podatników) oraz za lata ubiegłe
25.759 zł (7 podatników).
Organ podatkowy w stosunku do osób zalegających prowadzi
postępowanie egzekucyjne w administracji (upomnienia – 39 szt., tytuły
wykonawcze – 24 szt.) zmierzające do wyegzekwowania zaległości
podatkowych.
Opłata od posiadania psów
Wykonanie za 2010 rok wynosi 20.594 zł (tj.96,2 % planu 21.400 zł).
Wpłaty bieżące wyniosły 19.820 zł, natomiast wpłaty na zaległości
z lat ubiegłych wyniosły 774 zł. Opłata za jednego psa wynosiła 28 zł.
W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie
egzekucyjne w administracji (upomnienia – 55 szt., tytuły wykonawcze
– 41 szt.) zmierzające do wyegzekwowania zaległości w tej opłacie.
Wpływy z opłaty targowej
Opłata pobrana w wysokości 127.844 zł stanowi 111,2 % planu
(115.000 zł).
Dzienna stawka opłaty targowej za sprzedaż na targowisku miejskim
wynosiła 6,20 zł za 1 m2 powierzchni zajętej pod handel. Ponadto
wprowadzone zostały nowe stawki opłaty targowej w związku ze
sprzedażą na targowisku z samochodu, przyczepy samochodowej,
ciągnika z przyczepą itp. w wysokości 30,00 zł oraz za sprzedaż na
pozostałym terenie miasta i gminy za 1 m2 zajętej powierzchni – 10,00
zł i z samochodu, przyczepy samochodowej, ciągnika z przyczepą itp. –
60,00 zł.
Wpływy z zaległości podatków zniesionych (od środków
transportowych) wynoszą 57 zł.
Podatek od spadków i darowizn – realizowany przez Urząd Skarbowy
w Malborku wykonano w wysokości 71.827 zł
co stanowi 94,4 % planu.
Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych
Wpływy w wysokości 508.168 zł stanowią 166,2 % planu
(305.700 zł).

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdz.75618)
Wpływy z opłaty skarbowej – zaplanowano w wysokości
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132.500 zł, wykonano w 89,0% tj. w kwocie 117.922 zł.
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
podstawie odrębnych ustaw - dokonano zwrotu za wpis do ewidencji
działalności gospodarczej z 2009 r.

-100 zł

Wpłaty z tytułu opłat koncesyjnych za sprzedaż
napojów alkoholowych
co stanowi 100,0 % planu (250.790 zł).

250.789zł

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

17.480 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
Zaplanowane wpływy w wysokości 56.346 zł, wykonano na
31.12.2010 r. w 88,5 % planu tj. 49.850 zł.
Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych i prawnych zostały wykonane w kwocie 6.748.201 zł
i stanowią 110,8 % planu.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody w tym dziale to głównie subwencje w:
- części oświatowej
– tj. 100,0 % planu,
9.467.789 zł
- części wyrównawczej
– tj. 100,0 % planu,
3.808.708 zł
- części równoważącej
- tj. 100,0 % planu.
649.661 zł
W dziale tym realizowane są również wpływy z odsetek
od środków pieniężnych na podstawowych rachunkach bankowych
jednostek budżetowych.
Wykonanie – 523.738 zł tj. 223,0 % planu.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:
- wpływy z najmu pomieszczeń w zasobach
lokalowych szkół podstawowych i gimnazjów,
- dotacja celowa z PUW w Gdańsku na zakup pomocy
dydaktycznych do miejsc zabaw w ramach programu
„Radosna szkoła”,
- środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji –
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe
życie” z Warszawy,
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586.374 zł
25.389 zł
11.991 zł
12.352 zł

- dotacje przekazywane przez inne gminy
na
podstawie porozumień za dzieci uczęszczające do
przedszkoli na terenie gminy Sztum,
- opłata stała – stołówki szkole,
- dotacja celowa z PUW w Gdańsku na sfinansowanie
w ramach podnoszenia jakości oświaty – prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień
awansu zawodowego,
- dotacja celowa ze środków Unii Europejskiej
(dofinansowanie z UE zakupionych dla Powiatu
Sztumskiego wyposażenia szkół),
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci
w przedszkolach,
Odpłatność za świadczenia prowadzonych przez
gminę przedszkoli publicznych na terenie Miasta
i Gminy Sztum ustalona została zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej Nr XLII/322/09 z dnia 13 listopada
2009 r. Wprowadzona odpłatność dotyczy dzieci
przebywających w placówkach powyżej 5 godzin
dziennie i wynosi:
1. w Przedszkolu Nr 1 w Sztumie – 110 zł miesięcznie,
2. w Przedszkolu w Czerninie - 105 zł miesięcznie.
- pozostałe dochody (prowizje ZUS i Urząd Skarbowy).

17.416 zł
7.082 zł

132 zł
223.557 zł
285.880 zł

2.575 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Osiągnięte dochody w tym dziale to wpłata środków
finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

12.262 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Uzyskane dochody w wysokości 6.912.802 zł stanowią 99,82 % planu.
Są to dochody w wysokości 20.165 zł z odpłatności za usługi
opiekuńcze, zwrot nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat
ubiegłych (28.723 zł), odsetki (3.919 zł) oraz zasiłku stałego i
okresowego (1.277 zł) oraz dochody z realizacji zadań zleconych
(61.477 zł),
a ponadto otrzymane dotacje na:
 zasiłki i pomoc w naturze,
131.500 zł
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świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego,
 bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
 program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne,
 zasiłki stałe,
 bieżące
utrzymanie
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Czerninie dla osób z zaburzeniami
psychicznymi zakwalifikowanych do świadczeń
pomocy społecznej,
 wynagrodzenie opiekuna sądowego,
Pozostałe dochody w kwocie
to:
 prowizje ZUS i Urzędu Skarbowego (202 zł)
 koszty upomnienia (62 zł),
 otrzymane darowizny w postaci pieniężnej (5 zł).


5.569.858 zł
278.150 zł
203.000 zł
50.957 zł
407.781 zł

154.476 zł
1.250 zł
269 zł

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dochody w tym dziale to dotacja rozwojowa na
dofinansowanie projektów w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
 „Równy start w przyszłość”,
 „Program aktywizacji społeczno-zawodowej
w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro”.

448.404 zł
165.888 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Osiągnięte dochody w tym dziale to dotacja z PUW
w Gdańsku na:
 pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy
materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów
najuboższych udzielane w formie przedmiotowej
co stanowi 100,0 % planu,
 dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w
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212.664 zł

ramach Rządowego programu pomocy uczniom w
2010 r. – „Wyprawki szkolne” oraz wypłaty uczniom
zasiłku powodziowego cele edukacyjne .

25.510 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wykonane dochody w wysokości 1.145.012 zł tj.93,5 %
planu, dotyczą:
 dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich (na kanalizację
Sztumskiego Pola),
 pozostałe odsetki,
 wpływów z opłaty produktowej,
 wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego,
 wpływy za wywóz nieczystości stałych po
zlikwidowanym ZGKiM,
 wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski
( wpływy byłego GFOŚIGW),
 pozostałość środków finansowych na rachunku
zlikwidowanego GFOŚiGW.

713.876 zł
2.371 zł
2.143 zł

2 zł
5.531 zł
282.536 zł
138.553 zł

DZIAŁ 921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Kwota uzyskanych dochodów w tym dziale to:

dotacja celowa z powiatu sztumskiego na zadania
bieżące realizowane na podstawie aneksu
Nr 1/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. do zawartego w
dniu 16.02.2005 r. porozumienia w sprawie
powierzenia zadania powiatu w zakresie powiatowej
biblioteki publicznej,

wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych
w terminie wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego,

odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie
z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej
wysokości.
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18.000 zł
7.686 zł
13 zł

Struktura dochodów budżetowych gminy wg ważniejszych źródeł
pochodzenia oraz tendencje zmian w porównaniu do 2009 roku

2009
dochody wykonane
Lp.

Wyszczególnienie

1

2

I
1
2

Dochody ogółem, w tym:
Dochody własne
Udział w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
Dotacje celowe
Subwencja ogólna
Środki na dofinansowanie
zadań własnych gminy
pozyskane z innych źródeł

3
4
5

Wskaźnik
dynamiki
w%
struktura
5:3
%

2010
dochody wykonane

kwota

struktura
%

kwota

3

4

5

6

7

42.421.633
14.190.962

100,0 45.943.197
33,4 14.926.648

100,0
32,5

108,3
105,2

6.305.752
8.142.928
13.585.601

14,9 6.748.201
19,2 10.320.666
32,0 13.926.158

14,7
22,5
30,3

107,0
126,7
102,5

0,0

11,0

196.390

0,5

21.528

Głównym źródłem dochodów w 2010 roku były dochody własne stanowiące
32,5 % i subwencje ogólne stanowiące 30,3 % dochodów ogółem.
Udział dochodów własnych zmalał o 0,9 % (w 2009 roku wyniósł 33,4 %) , zmalał
również udział subwencji w dochodach ogółem o 1,7 % w stosunku do roku
poprzedniego(w 2009 roku wyniósł 32,0%) oraz udział w podatkach stanowiących
dochód budżetu państw o 0,2 % (w 2009 roku wyniósł 14,9), natomiast wzrósł
udział dotacji celowych o 3,3% ( w 2009 roku wyniósł 19,2%).
Wykonanie dochodów wg działów przedstawiono w załączniku Nr 1 do części
opisowej.
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Zaległości z tytułu należności budżetowych w latach 2006 –2010

Lp

Treść

Rok 2006

Wskaźnik
wzrostu %
2006:2005

1

2
Ogółem zaległości w tym:
Ogółem zaległości bez odsetek
Podatki ogółem wraz z odsetkami
Podatki ogółem bez odsetek
1) udział w podatku dochod. od os.
prawn.
2) od osób prawnych:
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- podatek od środków transport.
- czynności cywilnoprawne
- rekompensata utraconych
dochodów (PFRON)
- odsetki za nieterminowe
regulowanie podatków
3) od osób fizycznych:
- podatek rolny
- podatek od nieruchomości
- wpływy z karty podatkowej
- podatek leśny
- spadki i darowizny
- podatek od posiadania psów
- podatek od środków transport.
- zaległości z tytułu podatków
zniesionych (śr. transportowych )
- czynności cywilnoprawne
-

3
6.032.019
4.405.903
4.921.061
3.464.382
--

4
(-) 0,2
4,5
(-) 9,2
(-) 6,9
--

5
4.786.707
3.672.397
3.274.420
2.375.513

6
(-)20,6
(-)16,6
(-)33,5
(-)31,4
--

7
5.330.751
4.193.845
3.392.486
2.424.579
--

4.303.155
63.180
2.855.080
40.241
287
--

(-) 5,0
(-) 3,6
(-) 5,0
36,4
---

2.632.515
63.158
1.771.234
12.780
---

(-)38,8
0
(-)38,0
(-)68,2
---

1.344.367
616.501
36.106
341.811
72.779
141
-2.122
49.544

(-) 5,9
(-) 30,7
(-) 51,4
(-) 18,5
1,0
(-) 51,7
-(-) 9,1
1,3

785.343
640.456
36.551
369,679
70.395
118
-2.913
45.407

657
1.344

(-) 67,4
4,0

614
1.573

I

Rok 2007

Wskaźnik
wzrostu %
2007:2006

Rok 2008

Wskaźnik
wzrostu %
2008:2007

Rok 2010

Wskaźnik
wzrostu %
2010:2009

11,4
14,2
3,6
2,1
-

9
3.436.476
2.951.387
1.213.375
923.962
--

10
(-)35,5
(-)29,6
(-)64,2
(-)61,9
--

11
3.773.875
3.260.056
1.063.214
3.260.056
--

2.728.921
63.159
1.841.918
6.183
---

3,7
0
4,0
(-)51,6
---

498.767
63.084
291.676
813
---

(-)81,7
(-)0,1
(-)84,2
(-)86,8
---

389.343
-246.831
550
-54.597

- 21,9
-- 15,4
- 32,3

(-)41,6
3,9
1,2
8,2
(-)3,3
(-)16,3
-37,3
(-)8,4

817.660
662.855
75.580
313.513
75.382
32
1.105
3.484
41.455

4,1
3,5
106,8
(-)15,2
7,1
(-)72,9
-19,6
(-)8,7

143.194
714.608
68.142
358.999
84.986
130
10.027
2.341
40.269

(-)82,5
7,8
(-)9,8
14,5
12,7
306,2
807,4
(-)32,8
(-)2,9

87.365
918.010
48.987
536.761
89.657
51
44.837
2.094
35.549

- 39,0
28,5
- 28,1
49,5
5,5
- 60,8
347,2
- 10,5
- 11,7

(-)6,5
17,0

1.062
1.398

73,0
(-)11,1

1.058
2.437

(-)0,4
74,3

1.001
1.992

- 5,4
- 18,3
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8

Rok 2009

Wskaźnik
wzrostu %
2009:2008

12
9,8
10,5
15,1
10,5

--

2
3
- odsetki za nieterminowe
regulowanie podatków
111.997
4) opłata skarbowa
783
5) opłata eksploatacyjna (wydobycie
307
piasku)
6) odsetki od opłaty eksploatacyjnej
315
II Pozostałe dochody w tym:
1.110.958
- czynsze dzierżawne (mienia gminy)
441.888
- sprzedaż mienia (rozłożone raty)
4.373
- wieczyste użytkowanie
17.212
- najem pomieszczeń (UMiG)
1.145
- mandaty SM
700
- odpłatność za przedszkola
340
- odpłatność za świetlice szkolne
-- zwrot z lat ubiegłych
47.594
- najem pomieszczeń w Oświacie
143
- za reklamy
-- za media w wynajmowanych
-pomieszczeniach
- za media dostarczone do mieszkań
komunalnych i socjalnych
-- zaliczki alimentacyjne i zwrot
nieprawnie pobranych świadczeń
428.126
rodzinnych
- zwrot świadczeń z pomocy
społecznej
- kary za nie wywiązanie się z umów
-- odsetki od nieterminowych wpłat
169.437
Podatek rolny ogółem
99.286
Podatek od nieruchomości ogółem
3.196.891

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(-) 58,3
(-) 25,4
(-) 63,6

113.206
783
307

1,1
0
0

149.844
-307

32,4
-0

146.219
-307

(-)2,4
-0

156.308
-307

6,9
-0

(-) 26,0
77,9
44,0
10,9
(-) 42,5
(-) 16,7
(-) 7,8
142,9
-0,0
----

358
1.512.287
513.409
3.356
17.432
1.328
1.700
150
95
46.690
663
---

13,7
36,1
16,2
(-)23,3
1,3
16,0
142,9
(-)55,9
-(-)1,9
363,6
---

403
1.938.265
535.116
3.103
5.623
1.145
2.750
255
-62.521
872
557
--

12,6
28,2
4,2
(-)7,5
(-)67,7
(-)13,8
61,8
70,0
-33,9
31,5
---

435
2.222.359
599.856
3.417
2.541
886
5.143
919
-21.118
320
---

7,9
14,7
12,1
10,1
(-)54,8
(-)22,6
87,2
260,4
-(-)66,2
(-)63,3
---

466
2.466.522
477.991
3.408
5.121
843
3.200
--16.935
--443

7,1
11,0
- 20,3
- 0,3
101,5
- 4,8
- 37,8
--- 19,8
----

--

--

--

183.703

--

256.271

39,5

249.547

- 2,6

313,8

712.061

66,3

34,8

1.118.210

16,5

1.324.735

18,5

-30,0
(-) 29,0
(-) 6,6

-215.403
99.709
2.140.913

-27,1
0,4
(-)33,0

--(-)21,5
39,1
0,7

18.437
-195.241
131.226
650.675

31,1
-15,5
(-)5,4
(-)69,8

47.419
67.200
269.680
48.987
783.592

157,2
-38,1
- 62,7
20,4
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959.556
14.065
-168.999
138.739
2.155.431

V. WYDATKI
Plan wydatków po zmianach wynosi ogółem 56.534.600 zł, wykonanie za
rok 2010 stanowi kwotę 50.142.342 zł, to jest 88,7 % planu.
Gmina realizuje wydatki z zakresu zadań własnych, zleconych oraz na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i organami
administracji rządowej. Strukturę wykonania wydatków wg poszczególnych zadań
obrazuje poniższa tabela.
Wyszczególnienie

Plan

WYDATKI OGÓŁEM

56.534.600
48.353.384
6.607.619

50.142.342
42.659.870
6.588.879

88,7
88,2
99,7

Struktura
wykonania
100,0
85,0
13,2

1.573.597

893.593

56,8

1,8

- zadania własne
- zadania zlecone
- zadania na podstawie
porozumień
(umów)
między j.s.t. i organami
administracji rządowej

Wykonanie

%

Podział wydatków wg rodzajów za rok 2010 przedstawia się następująco:
Wyszczególnienie

Plan

WYDATKI OGÓŁEM

56.534.600
13.856.795
42.677.805

50.142.342
12.248.233
37.894.109

88,7
88,4
88,8

Struktura
wykonania
100,0
24,4
75,6

15.570.389
3.950.164
296.400
22.860.852

15.245.622
2.689.919
0
19.958.568

97,9
68,1
0
87,3

30,4
5,4
0,0
39,8

- wydatki majątkowe
-wydatki bieżące
W tym:
-wynagrodzenia i pochodne
- dotacje
-wydatki na obsługę długu
- pozostałe wydatki

Wykonanie

%

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów i rozdziałów przedstawia
załącznik nr 2.
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DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Poniesione wydatki w wysokości
przeznaczone zostały na:
Wydatki bieżące
w tym na:
1) składki na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej (zgodnie z ustawą
gmina jest zobowiązana do ich przekazywania w wysokości
2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego
i odsetek),
2) konserwacja urządzeń melioracyjnych na terenie miasta
i gminy
3) zakup materiałów na organizację spotkań sołtysów,
prenumeratę czasopism rolniczych,
4) ubezpieczenie sołtysów,
5) zakup gablot ogłoszeniowych i inne
6) wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego
do produkcji rolnej
7) wynagrodzenia i pochodne
8) wydatki gminy związane z wysyłką decyzji dotyczących
zwrotu podatku akcyzowego i prowizją bankową
W rozdziale 01041 wydatki w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w tym:
1) remont budynku szatni i ogrodzenia oraz płyty boiska
w Gościszewie w tym na:
a) doposażenie szatni
6.075 zł
b) prace remontowe budynku szatni w Gościszewie 209.486 zł
c) opłata przyłączeniowa energii elektrycznej
446 zł
d) inspektor nadzoru inwestorskiego
2.000 zł
2) remont boiska w Białej Górze
3) remonty świetlic wiejskich
4) utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Węgry
oraz opracowanie dokumentacji projektowej na
zagospodarowanie terenu w Postolinie przy kościele
parafialnym
5) opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie
parku w Gościszewie
6) wykonanie dokumentacji na zagospodarowanie centrum wsi
w miejscowości Sztumska Wieś
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1.251.883 zł
851.973 zł

19.245 zł
53.720 zł
1.373 zł
600 zł
8.369 zł
495.612 zł
8.786 zł
1.121 zł

218.007 zł

3.660 zł
7.320 zł

12.200 zł
10.370 zł
11.590 zł

Wydatki majątkowe
399.910 zł
w tym na:
1) Budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części
Szumskiego Pola
12.789 zł
Koszty zostały poniesione na:
a) wykonanie kopii map do celów projektowych,
1.525 zł
b) przyłączenie energii elektrycznej
2.002 zł
c) podziały geodezyjne działek pod przepompownie ścieków 3.050 zł
d) opracowanie projektu zamiennego budowlanego sieci
kanalizacji sanitarnej w Sztumskim Polu oraz kopie map
ewidencyjnych, wypisów i wyrysów .
6.212 zł
2) Budowę wodociągu w Nowej Wsi – etap II - dokumentacja
i mapy do celów projektowych

40.138 zł

W/w kwota została ujęta w Uchwale Nr III/8/10 Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 29.12.2010 r. w wydatkach budżetu gminy,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego, która
stanowi zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy
nr RI.342/26/2010 z dnia 30.08.2010r. z Panem Zbigniewem
Dolewskim- Usługi Projektowe w Budownictwie „PROJBUD”
Spółka jawna 82-500 Kwidzyn- na opracowanie dokumentacji
projektowej wraz z kosztorysem, przedmiarem robót
i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadań
realizowanych na obszarze gminy Sztum: Budowa sieci
wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś. Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania umowy do 30.03.2011r.
3) Przydomową oczyszczalnię ścieków Zajezierze 17
4) Aktywizację mieszkańców na terenach wiejskich poprzez
poprawę infrastruktury sportowej: remont budynku szatni,
ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont
ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim
w Czerninie”- budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz
z wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w Czerninie
1) remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim
w Czerninie w tym:
a) prace budowlane
312.041 zł
b) inspektor nadzoru inwestorskiego
6.000 zł
c) wyposażenie szatni
6.075 zł
d) opłata przyłączeniowa energii elektrycznej
14.367 zł
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8.500 zł

338.483 zł

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
Zaplanowane środki w kwocie 1.500 zł zostały w całości
przeznaczone na czyszczenie późne polegające na usunięciu
posuszu, rozpieraczy, krzaków na plantacji leśnej położonej
w Zajezierzu na pow.2,26 ha.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Wykonanie wydatków w tym dziale wynosi

1.748.512 zł

Wydatki bieżące w kwocie
obejmują:
1) Udzielenie pomocy finansowej powiatowi sztumskiemu na
remont ulicy Lipowej i Reja w Sztumie, który prowadzony był
w ramach „ Narodowego Programu przebudowy dróg
Lokalnych w latach 2008-2011”
2) zakup żwiru, kruszywa szlaki z przeznaczeniem na remonty
dróg, w tym:
a) zakup tłuczenia kamiennego w ramach funduszu sołeckiego :
- fundusz sołecki wsi Zajezierze
9.900 zł
- fundusz sołecki wsi Parowy
6.000 zł
- fundusz sołecki wsi Kępina
7.200 zł
b) zakup materiałów na remonty bieżące dróg gminnych
tj. żużel, żwir, tłuczeń kamienny, oraz dwóch luster drogowych
z przeznaczeniem na ulicę Spokojną w Sztumie oraz wyjazd
z drogi gminnej w miejscowości Koniecwałd
3) bieżące utrzymanie dróg tj. żużlu, żwiru, uzupełniania
nawierzchni i jej równanie, remont dróg o nawierzchni
bitumicznej w Sztumie, Gościszewie i Zajezierzu,

1.356.218 zł

4) remonty oznakowania pionowego i poziomego dróg i ulic
na terenie miasta i gminy, oczyszczenie rowu przydrożnego
w miejscowości Zajezierze, opracowanie kosztorysów
na remonty dróg
5) ubezpieczenie dróg gminnych oraz opłatę sądową wniosku
przeciwko firmie IGO Polska sp. z o.o.
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273.283 zł
69.913 zł
23.100 zł

46.813 zł
933.550 zł

74.609 zł
4.863 zł

Wydatki majątkowe:
Poniższe wydatki ujęte są jako wydatki niewygasające zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/8/10 z dnia
29.12.2010 r.
1) wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sieci
drogowej wraz z oświetleniem ulicznym: skrzyżowań dróg
gminnych z drogą krajową nr 55 wraz z odcinkami drogi
krajowej w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
( Sztum – ul. Osińskiego – ul. Mickiewicza – ul. Młyńska –
Pl. Wolności – ul. Młyńska – ul. Jagiełły ). Zgodnie z zawartą
umową Nr GK.342/33/2009/2010 z dn. 28 stycznia 2010 r.
oraz Aneksem nr 1 z dn. 22 października 2010 r. z firmą
PE-POLSKA sp. z o.o. sp. k. ul. Sobieskiego 25
82-300 Elbląg. Termin realizacji zadania do 30 kwietnia 2011 r.
2) modernizację drogi transportu rolnego, w obrębach
geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na działkach
nr 71/6,19,20,24,137 i 209/2. Zgodnie z zawartą umową
Nr GK-II-7040/2/1/10 z dnia 28 grudnia 2010 r. z wykonawcą
robót Spółdzielnią Produkcyjno – Usługową „ Rodło”
w Kwidzynie. Termin realizacji zadania do 30 czerwca 2011 r.

392.294 zł

68.900 zł

323.394 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA
Wydatki w tym dziale w kwocie
Wydatki bieżące:
1) zakup materiałów i wyposażenia.
2) zakup usług pozostałych
3) publikacja ogłoszenia w prasie

5.908.256 zł
1.321 zł
582 zł
546 zł
193 zł

Wydatki majątkowe:
na zadania inwestycyjne pn. :
1) „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych
przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu”zadanie wieloletnie, termin zakończenia zadania przewiduje się
na rok 2012.

5.906.935 zł
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1.346.827 zł

Wydatki zostały poniesione na :
 przebudowa nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury
technicznej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej,
małej architektury( łącznie z fontanną), zieleni i parkingów
dla centrum Sztumu. Zadanie realizowane jest przez
firmę „DEKPOL” Sp. z o.o. z Pinczyna
 nadzory: inwestorski oraz archeologiczno-konserwatorski
(7.815 zł) i autorski (4.852 zł)
 pozostałe wydatki

1.305.894 zł
12.667 zł
28.266 zł

Na realizację w/w zadania w dniu 1 grudnia 2009 r. Miasto
i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła
z Województwem Pomorskim umowę o dofinansowanie:
UDA - RPPM. 08.01.02-00-015/09-00 ze środków publicznych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
2) „Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
Szlaków
Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy rowerowej
łączącej zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi
powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego”
Wydatki zostały poniesione na :
 modernizację bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczania wód odpadowych
Zadanie realizowane jest przez firmę DEKPOL 4.359.772 zł
 nadzór inwestorski i autorski
93.419 zł
 pozostałe wydatki ( m.in. promocja i aktualizacje
kosztorysu )
75.441 zł
 roboty dodatkowe
31.476 zł
Na realizację w/w zadania w dniu 12 lipca 2010 r. Miasto
i Gmina Sztum jako Partner Wiodący zawarła
z Województwem Pomorskim umowę
o dofinansowanie: UDA - RPPM.06.01.00-00-006/08-00
ze środków publicznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata2007-2013.
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4.560.108 zł

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Wydatki w tym dziale w kwocie
2.535.650 zł
dotyczyły:
I. Wydatków bieżących w tym:
1. Gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdz. 70005)
a) wydatki bieżące w kwocie
2.393.825 zł
przeznaczono na:
- zakup opału na ogrzanie mieszkań stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy
78.170 zł
- zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia OSP
w Nowej Wsi płatne z funduszu sołeckiego
2.000 zł
- opłaty za wodę, energie, gaz, c.o.
684.360 zł
dotyczących:
 lokali zarządzanych przez PWiK
676.767 zł
 nieruchomości po byłym ZGKiM
6.242 zł
 nieruchomości po byłym przedszkolu
w Czerninie
1.351 zł
- usługi remontowe w mieszkaniach stanowiących
mieszkaniowy zasób gminy,
515.912 zł
- zakup usług pozostałych
953.176 zł
w tym:
 wypisy i wyrysy z rejestru gruntów do
zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż
nieruchomości stanowiących gminny zasób
nieruchomości oraz w celu regulacji ksiąg
wieczystych,
1.675 zł
 ogłoszeń w prasie dotyczących
wytypowania do sprzedaży,
wydzierżawienia lub wynajęcia
nieruchomości z gminnego zasobu
7.443 zł
 wydatki za opracowanie dokumentacji
projektowej oraz kosztorysowej, wykonanie
robót budowlanych polegających na
uporządkowaniu działek oraz rozbiórka
budynku sanitarnego przy ul. Reja
48.988 zł
 wydatki za dostarczane media do lokali
zarządzanych przez PWiK, zaliczki na
zarząd, remonty i koszty eksploatacyjne,
prowizje bankowe, przeglądy techniczne 735.394 zł
 opłaty za dzierżawę gruntów od PKP
3.608 zł
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-

-

 wydatki dotyczące rozbiórki budynku po
byłym ZGKiM w Sztumie
ul Baczyńskiego budynku gospodarczego
przy ul. Mickiewicza 32
145.000 zł
 ochrona nieruchomości tj. budynku po
byłym przedszkolu w Czerninie oraz
budynku po byłym ZGKiM w Sztumie
ul.Baczyńskiego
11.068 zł
zakup usług obejmujących wykonanie wyceny
nieruchomości
różne opłaty i składki
w tym:
 opłaty sądowe dotyczące regulacji
stanu prawnego nieruchomości w
Księgach Wieczystych
24.113 zł
 ubezpieczenie mienia stanowiącego
własność gminy
20.809 zł
 opłaty notarialne
188 zł
 pozostałe wydatki
223 zł
opłaty podatku od nieruchomości za ośrodek „Relax”
w Krynicy Morskiej oraz zarządzanych przez PWiK
opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
od Skarbu Państwa
opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
położonego w Krynicy Morskiej
opłaty sądowe (wpis od pozwów sądowych oraz inne
wydatki dot. spraw sądowych)

II. Wydatków majątkowych
w tym na :

22.631zł
45.333 zł

61.202 zł
1.066 zł
12.773 zł
17.202 zł
141.825 zł

1) Budowę budynku gospodarczego dla zabezpieczenia
pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych
w budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza w Sztumie

47.380 zł

2) Termomodernizację
ścian
zewnętrznych
i fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
remont i przebudowa pomieszczeń przychodni
na świetlicę , wymiana stolarki okiennej, wykonanie
wewnętrznej instalacji internetowej, alarmowej,
modernizacja terenu zewnętrznego budynku Nr 2
w Czerninie

14.030 zł
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3) Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy,
budowa szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie
w Piekle
4) Zakup nieruchomości
Koszty związane z nabyciem gruntów do gminnego zasobu
nieruchomości tj. działek położonych za parkiem miejskim
oraz w Sztumie obreb2. W tym wydatki niewygasające
2010 r. zg. z Uchwała Rady Miejskiej w Sztumie nr III/8/10
z dnia 29.12.2010r kwota 16.885 zł.

11.895 zł
68.520 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poniesione wydatki w kwocie
przeznaczono na:
1) Plany zagospodarowania przestrzennego ( rozdz.71004)
 wynagrodzenie bezosobowe
 plany zagospodarowania przestrzennego
 wykonanie ekspertyz
 wydatki niewygasające 2010 r. zg. z Uchwała Rady Miejskiej
w Sztumie nr III/8/10 z dnia 29.12.2010r., na opracowanie
projektów decyzji o warunkach zabudowy( kw.4.000 zł) oraz
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego części
obszaru w obrębie Sztumskie Pole(kw.12.810 zł)

228.747 zł

2) Prace geodezyjne i kartograficzne(rozdz.71013) w tym na:
 wykonanie wznowienia granic nieruchomości i aktualizacja
użytków, wypisy
 wykonanie ekspertyz i opinii
 wydatki niewygasające 2010r zg z Uchwała Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia 29.12.2010r., przeznaczone na podziały
geodezyjne oraz wznowienie znaków granicznych

71.253 zł

3) Cmentarze(rozdz.71035)
 prowizje dla PWiK w Sztumie za pobranie opłaty
pogrzebowej i utrzymanie cmentarzy komunalnych
oraz grobów wojennych(2.500 zł).

58.624 zł
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98.870 zł
2.422 zł
78.138 zł
1.500 zł

16.810 zł

27.357 zł
366 zł
43.530 zł

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Wykonanie wydatków w kwocie
obejmują:

5.458.791 zł

1) Zadania zlecone (rozdz.75011)-wydatki w kwocie
stanowiły:
- wynagrodzenie osobowe
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- składki na ZUS i F-sz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
w tym: druki, szafy do archiwum USC, fotele obrotowe,
monitor i drukarka, materiały biurowe, kserokopiarka
i niszczarka
- zakup usług pozostałych - opłaty pocztowe, konserwacja
ksera USC
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
2) Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady gminy
(rozdz.75022) wykonane zostały w kwocie
dotyczyły:
 diet Przewodniczącego Rady Miejskiej (22.499 zł),
radnych (99.916 zł) i sołtysów (19.872 zł), zwrot
kosztów podróży służbowej (4.940 zł)
 zakupu materiałów i wyposażenia
 zakupu usług pozostałych (wykonanie dyplomów,
forum Przewodniczącego Rady)
 różne opłaty i składki
 zakup
materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych

203.000 zł
147.400 zł
9.900 zł
28.047 zł
11.900 zł

3.400 zł
2.353 zł
155.771 zł

147.227 zł
6.011 zł
1.839 zł
279 zł
415 zł

3) Wydatki niezbędne dla funkcjonowania Urzędu gminy
(rozdz.75023) w tym:
4.849.776 zł
Wydatki bieżące w kwocie
3.849.476 zł
obejmowały:
 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(w zakresie obowiązków pracodawcy wynikających
z przepisów BHP, wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży
ochronnej i roboczej, dofinansowano zakup okularów dla osób
pracujących przy komputerze, zakupiono wodę i herbatę dla
pracowników),
11.405 zł
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 wynagrodzenia
i
pochodne,
nagrody,
nagrody
jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,
dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników Urzędu,

2.918.431zł

 składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,

45.686 zł

 wynagrodzenia bezosobowe

12.259 zł

 zakup materiałów i wyposażenia,
a) utrzymanie samochodu służbowego
b) druki,

126.469 zł
8.536 zł
5.837 zł

(w tym: koperty ze zwrotkami, i inne
bloczki druków),

c) materiały biurowe

16.676zł

(kalendarze
ścienne
i
biurkowe,
segregatory, art. piśmiennicze i inne
materiały biurowe)

d) meble i pozostałe wyposażenie biur

35.566zł

( meble i fotele biurowe, czajniki i
grzejnik, aparaty telefoniczne, niszczarki)

22.643 zł

e) wydawnictwa,
w tym:
- Dzienniki Urzędowe
- prasa codzienna,
- pozostałe wydawnictwa

6.646 zł
3.529 zł
12.468 zł

f) środki czystości,
8.215 zł
g) sprzęt komputerowy w tym: zestawy komputerowe,
drukarki, skanery i monitory
17.864 zł
h) wiązanki okolicznościowe
4.569 zł
i) artykuły spożywcze zakupione na
organizację spotkań władz
samorządowych
1.636 zł
j) pozostałe wydatki
4.927 zł
(kubki jednorazowe, art. w celu uzupełnienia
apteczki, przedłużacze, pocztowe książki
nadawcze i inne artykuły przemysłowe)

 opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i energii
cieplnej w budynku UMiG tj.
a) energia elektryczna,
67.384 zł
b) energia cieplna,
5.575 zł
c) woda
79.614 zł
 zakup usług zdrowotnych

152.573zł

2.299 zł
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 usługi remontowe w tym: wymiana podłóg i malowanie
pomieszczeń biurowych


zakup usług pozostałych tj.
a) usługi pocztowe,
b) dopłata do czesnego
c) prowizje bankowe,
d) wywóz nieczystości,
e) obsługa prawna
f) usługi informatyczne,

10.128 zł
303.813 zł

88.365 zł
33.780 zł
3.938 zł
12.612 zł
111.719 zł
22.034 zł

w tym:
(opieka autorska dla programów RADIX,
utrzymanie domeny www.sztum.pl,
aktualizacja programu Lex Polonica
Maxima, naprawa sprzętu komputerowego)

h) opłata za ogłoszenia i nekrologi
2.913 zł
i) opłata RTV- roczna
357 zł
j) usługi serwisowe kserokopiarek
9.500 zł
k) wyrób pieczątek
1.933 zł
l) naprawy i przeglądy samochodu Skody Oktawia1.855 zł
m) pozostałe wydatki
14.807 zł
w tym:
(konserwacja i dozór techniczny windy,
konserwacja alarmu, aktualizacja tablicy
informacyjnej UMiG, odśnieżanie
parkingu UMiG, czynsz za dystrybutor
wody przeglądy p-poż i przegląd
kominiarski)


zakup usług dostępu do sieci Internet

2.201 zł



usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej

7.676 zł



usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej

47.317 zł



podróże służbowe krajowe
w tym:
a) ryczałty samochodowe dla pracowników zgodnie
z zawartymi umowami
12.347 zł
b) dojazdy na uczelnie
15.040 zł
c) pozostałe delegacje
12.206 zł

39.593 zł

 różne opłaty i składki tj.
a) ubezpieczenia budynku UMiG
b) koszty i opłaty sądowe

34.690 zł
3.862 zł
590 zł
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c) ubezpieczenie samochodu Skoda Octavia
d) składki roczne z tytułu przynależności gminy
do stowarzyszeń gmin:( Stowarzyszenie Gmin
RP Euroregion Bałtyk- 3.579 zł, Polskie
Zamki Gotyckie - 3.655 zł, „Pomorskie w Unii
Europejskiej”- 5.750
zł,
Powiślańska
Organizacja
Turystyczna3.655
zł,
Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii
Odnawialnej – 2.742 zł, Lokalna Grupa
Działania Kraina Dolnego Powiśla– 9.139 zł)


1.718 zł

28.520 zł
68.721 zł

odpis na ZFŚS

 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wpisy
sądowe)

218 zł

 szkolenia pracowników

27.413 zł

 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych

13.533 zł

 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji

25.051 zł

Wydatki majątkowe w kwocie
1.000.300 zł
w tym:
1) termomodernizacja budynku UMiG w tym: nadzór autorski
i inwestorski oraz roboty dodatkowe, wykonanie masztu na
dachu oraz zegara na elewacji
953.341 zł
Kwota 196.206 zł została ujęta w Uchwale Rady Miejskiej
w Sztumie Nr III/8/10 z dn. 29.12.2010 r., z przeznaczeniem
na zadanie inwestycyjne pn. „ Termomodernizacja budynku
Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie”. W dniu 28 kwietnia
2010 r. została podpisana umowa na wykonanie prac do dnia
28 grudnia 2010 r. zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 27 grudnia
2010 r. przedłużono termin realizacji zadania do 31.03.2011 r.
kwota do zapłaty wykonawcy 184.500 zł. Z prowadzoną
inwestycją związany jest również nadzór autorski realizowany
zgodnie z umową Nr RI 342/17/20210 z dnia 25.05.2010 r.
z „ Ziejka &Architekci” Radosław Ziejka do zapłaty 5.710 zł
i nadzór inwestorski realizowany zgodnie z umową
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Nr RI 342/11/2010 z dnia 06.05.2010 r. z Marbud – Plus”
Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane Nadzory Projektowanie
Marcin Baźmierowski do zapłaty 5.996 zł. Termin realizacji
zadania do 30 czerwca 2011 r.
2) oświetlenie elewacji budynku UMiG
3) klimatyzacja w Sali narad
4) zakup dwóch zestawów komputerowych

27.468 zł
12.200 zł
7.291 zł

4) W ramach rozdziału 75056 „Spis powszechny i inne”
wydatkowano kwotę
z przeznaczeniem na:
 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
 nagrody spisowe
 usługi telefonii stacjonarnej, podróże służbowe i zakup
materiałów papierniczych
5) W ramach rozdziału 75075 „Promocja jednostek samorządu
terytorialnego” wydatkowano kwotę
z przeznaczeniem na:
 wynagrodzenia bezosobowe związane z korektą pisarską
materiałów do Informatora Miasta i Gminy Sztum
 zakup sprzętu elektrycznego, medali i pucharów
z przeznaczeniem na nagrody dla uczestników m.in.:
Jubileuszowego XX Sztumskiego Biegu Solidarności
i innych imprez. Zakup słodyczy na festyny organizowane
z okazji Dnia Dziecka. Zakup publikacji książkowych dla
laureatów konkursów i olimpiad oraz z przeznaczeniem na
upominki okolicznościowe,
 publikacje ogłoszeń dotyczących otwartego konkursu ofert
na zadania własne gminy zlecane do realizacji
organizacjom pozarządowym, życzeń świątecznych oraz
informacji o działalności gminy w prasie, obsługa
gastronomiczna z okazji Spotkania Noworocznego,
90 rocznicy Plebiscytu na Powiślu, XX lat Samorządu
Terytorialnego w Polsce; zakup usługi fotograficznej
w związku z uroczystością XX lat Samorządu
Terytorialnego w Polsce, zakupy usług związanych
z promowaniem Miasta i Gminy Sztum przez kluby
sportowe oraz Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei
Żelaznych, zakup usługi transportowej – sfinansowanie
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15.849 zł
11.500 zł
2.325 zł
1.410 zł
614 zł
190.817 zł
243 zł

23.390 zł

kosztów transportu dla laureatów Licealiady (dot.
wycieczki), zakup usług związanych z publikacją
materiałów informacyjnych i promocyjnych gminy Sztum.
6) Wydatki w ramach rozdziału 75095 „Pozostała działalność”
w kwocie
zostały poniesione na:
1. Współpracę z zagranicą:
na:
 wynagrodzenia bezosobowe – zatrudnienie tłumaczy
języka niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego
podczas wizyty delegacji zagranicznych z Ritterhude
(Niemcy) i Val de Reuil (Francja) i Kupiskis (Litwa)
 zakup artykułów spożywczych w związku z obsługą
delegacji zagranicznych z Val de Reuil (Francja),
Kupiskis (Litwa) i Ritterhude (Niemcy) oraz w związku
z wyjazdem władz Miasta i Gminy Sztum do Ritterhude
i do Kupiskis
 usługi przewozowe, gastronomiczne, hotelowe oraz
organizacja i obsługa wycieczki na Hel oraz po Kanale
Ostródzko-Elbląskim w związku z pobytem delegacji
zagranicznych z Ritterhude, Val de Reuil i Kupiskis
w Sztumie w dniach 1-3 maja 2010 (XX Bieg
Solidarności), opłata ekologiczna dotycząca wyjazdu do
Berlina oraz koszt transportu do Ritterhude
w związku z udziałem przedstawicieli gminy Sztum
w obchodach rocznicy współpracy Ritterhude
ze Sztumem i Val de Reuil, zakup upominków dla
władz Ritterhude, wydatki związane z transportem
uczniów Gimnazjum nr 1 do Warszawy na Paradę
Schumana,
 zwrot kosztów podróży i ubezpieczeń w związku
z wyjazdem przedstawicieli MiG Sztum na
uroczystości związane z obchodami rocznicy
współpracy gminy Ritterhude z Gminą Sztum, Val de
Reuil i Kupiskis na Litwie
2.Bieżące utrzymanie USC
w tym:
 dekoracja sali
 zakup druków
 uroczystości świeckie (zakup wiązanek
okolicznościowych, szampana oraz publikacji)
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167.184 zł
43.578 zł
35.871 zł

3.575 zł

2.125 zł

27.231 zł

2.940 zł
7.707 zł
1.565 zł
3.244 zł
2.167 zł

 usługi fotograficzne.
 tłumaczenie aktów stanu cywilnego wg potrzeb

556 zł
175 zł

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I
OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki w tym dziale w kwocie
Wydatkowano na:
1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa (rozdz. 75101)
 wynagrodzenia bezosobowe
 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
 zakup materiałów i wyposażenia
 zakup usług pozostałych
 zakup akcesoria komputerowych
2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (rozdz. 75107)
wydatkowano
z przeznaczeniem na:
a) diety
b) zakup materiałów i wyposażenia w tym: zakup
środków czystości i materiałów budowlanych na
przygotowanie lokali OKW oraz zakup lampek, flag
i płócien
c) zakup usług pozostałych w tym: druk obwieszczeń,
dowóz wyborców do lokali OKW, wyrób pieczątek
OKW oraz wykonanie tablic informacyjnych
d) podróże krajowe
e) zakup materiałów papierniczych
f) zakup akcesori komputerowych
g) wynagrodzenie bezosobowe
h) ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
i) zakup usług telefonii stacjonarnej
3. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie (rozdz.75109)
 diety
 ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
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123.373 zł
2.987 zł
2.315 zł
417 zł
94 zł
49 zł
112 zł
58.904 zł
35.058 zł

6.881 zł
5.037 zł
1.196 zł
342 zł
362 zł
8.727 zł
1.091 zł
210 zł

61.482 zł
34.585 zł
1.494 zł








12.770 zł
4.006 zł
7.242 zł
708 zł
410 zł
267 zł

wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże krajowe
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesorii komputerowych

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA
W roku budżetowym 2010 r. nie poniesiono wydatków
związanych z refundacją utraconych zarobków w związku
z odbyciem ćwiczeń wojskowych

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Wydatki w tym dziale w kwocie
dotyczyły:
1. Komendy wojewódzkie Policji (rozdz. 75404)
dotacja na zakup paliwa do samochodów służbowych dla
Komendy Powiatowej Policji w Sztumie

204.360 zł
15.000 zł

2. Utrzymania jednostek OSP (rozdz. 75412) na terenie gminy
66.184 zł
w tym:
a) ekwiwalent wypłacany strażakom za udział w akcjach
ratowniczych i szkoleniu pożarowym
4.768 zł
b) zakup paliwa
11.861 zł
c) zakup materiałów niezbędnych do bieżącej eksploatacji
samochodów strażackich (materiałów pędnych, zakup rampy
sygnałów alarmowych, akumulator oraz drabiny do
samochodu gaśniczego z OSP Nowa Wieś, umundurowanie
dla strażaków z Postolina, a także materiały do remontu
strażnicy w Nowej Wsi )
12.939 zł
d) zużycie energii elektrycznej i wody w remizach OSP
5.681 zł
e) zakup usług zdrowotnych
9.350 zł
f) zakup usług pozostałych w tym: opłata za adaptację
samochodu z OSP Nowa Wieś, opłata rejestracyjna
samochodów oraz opłaty za przeglądy techniczne
samochodów gaśniczych,
12.100 zł
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g) zakup usług remontowych w tym: remont motopomp
strażackich i samochodów
h) ubezpieczenie członków OSP i samochodu gaśniczego z OSP
Biała Góra oraz wydanie dowodu rejestracyjnego
i) opłaty za rozmowy telefoniczne

3.595 zł
4.356 zł
1.534 zł

3. Utrzymanie Straży Miejskiej (rozdz.75416)
w tym:
a) wynagrodzenia, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne
b) zakup paliwa, oleju i akcesorii do samochodu służbowego,
taryfikatory mandatowe, umundurowania i pozostałe zakupy,
c) opłaty za wymianę opon, koszty wysyłki umundurowania
i inne
d) ubezpieczenie samochodu służbowego
e) ekwiwalent za pranie odzieży
f) odpis na ZFŚS

96.855 zł

4. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478)
w tym:
a) ekwiwalent wypłacony strażakom za udział w akcjach
b) zakup materiałów i wyposażenia (zakup piasku, paliwa,
żywności, narzędzi)
c) zakup usług pozostałych (wykonanie flag sygnalizacyjnych)

25.540 zł

5. Pozostałej działalności(rozdz. 75495) w wysokości
tj. na opłatę za wodę, którą pobierała Jednostka RatowniczoGaśnicza ze Sztumu.

781 zł

80.188 zł
9.921 zł
2.895 zł
1.203 zł
552 zł
2.096 zł

9.311 zł
13.529 zł
2.700 zł

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Wydatki w tym dziale w kwocie
przeznaczono na:
 prowizje dla sołtysów za pobór podatków
 wynagrodzenie i składki na ubezpieczenie
społeczne z tytułu umowy zlecenia za
doręczenie nakazów płatniczych
 zakup materiałów i wyposażenia (druki)
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75.400 zł
31.538 zł
5.958 zł
1.334 zł

 wykonanie druków podatkowych, prowizje

bankowe, prowizje dla PWiK (za inkaso opłaty
targowej i opłaty od posiadania psa)
 opłaty za wpis zaległości na hipoteki
przymusowe, opłaty komornicze oraz koszty
postępowania sadowego i prokuratorskiego
 zakup materiałów papierniczych i akcesoria
komputerowych związanych z wymiarem
podatków i opłat lokalnych

13.932 zł
21.613 zł
1.025 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Kwotę 296.400 zł zaplanowano na spłatę odsetek od kredytu oraz
wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Wydatków nie poniesiono,
ponieważ nie zaciągnięto kredytu .

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Wydatki za 2010 roku w tym dziale zostały wykonane
w kwocie
I. Wydatki bieżące w wysokości:
w tym na:
1. Szkoły Podstawowe (rozdz. 80101),
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

17.043.391 zł
14.445.213 zł
6 083 744 zł
136 236 zł

w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
b) wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:
pracownicy pedagogiczni:
- wynagrodzenia
- nadgodziny

125 680 zł
10 556 zł
3 906 927 zł
2 852 405 zł

- nagrody jubileuszowe
- inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop)
- odprawy emerytalne i rentowe
- nagrody DEN
- wynagrodzenia chorobowe
Pracownicy obsługi i administracji:
- wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
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424 639 zł
27 946 zł
8 066 zł
4 120 zł
28 605 zł
29 962 zł
504 056 zł
7 508 zł

- nagrody DEN
- wynagrodzenia chorobowe
- inne wynagrodzenia( ekwiwalent urlop)
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne

14 480 zł
2 370 zł
2 770 zł
283 659 zł

w tym:

- pracownicy pedagogiczni
- pracownicy obsługi i administracji
d) składki na ubezpieczenia społeczne
e) składki na Fundusz Pracy
f) wynagrodzenia bezosobowe
g) zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- zakup materiałów do remontów bieżących
w tym kwota 17.201 zł ujęta została jako wydatki
niewygasające 2010r. zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej
w Sztumie z dnia29.12.2010r z przeznaczeniem
na utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Gościszewie
- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych i druków
- zakup wyposażenia
- zakup paliwa i opału
- inne drobne zakupy
h) zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu
Sokrates Comenius realizowanego przez Szkołę
Podstawową Nr 2 w Sztumie
i) zakup materiałów i wyposażenia w ramach instrumentu
elastyczności termomodernizacja Publicznego Przedszkola
Nr1 w Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie
j) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
w tym:
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup prasy
- zakup książek

k) zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu
Sokrates Comenius realizowanego przez Szkołę
Podstawową Nr2 w Sztumie
l) zakup energii

244 064 zł
39 595 zł
639 631 zł
94 086 zł

18 331 zł
239.380 zł
56.916 zł

30 870 zł
13 559 zł
64 673 zł
71 609 zł
1 753zł
5 311 zł
1 674 zł
30 283 zł
23 817 zł
330 zł
6 136 zł

600 zł
270 316 zł

w tym:

- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
- gaz
m) zakup usług remontowych
- wymiana grzejników w korytarzu, malowanie ścian
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102 071 zł
151 017 zł
6 596 zł
10 632 zł
47 123 zł

w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi
- wykonanie wewnętrznej instalacji c.w. (z wymianą
baterii) w łazienkach oraz remont pomieszczenia
przeznaczonego dla grupy przedszkolnej w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie
- remont instalacji elektrycznej w Sali komputerowej
w Szkole Podstawowej Nr2 w Sztumie
- wykonanie projektu boisk szkolnych w Szkole
Podstawowej Nr2 w Sztumie
- remont Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Czerninie
n) zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników
o) zakup usług pozostałych

8 300 zł

4 460 zł
1 684 zł
18 910 zł
13 769 zł
8 665 zł
105 659 zł

w tym:

- opłaty i usługi pocztowe,
2 167 zł
- koszty i prowizje bankowe,
7 566 zł
- wywóz nieczystości, ścieki
27 043 zł
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
265 zł
- usługi transportowe
1 648 zł
- naprawy i konserwacje, przeglądy
55 635 zł
(naprawa sprzętów RTV i AGD, przegląd i konserwacja
kserokopiarki , wykonanie prac elektrycznych
i naprawczych oraz pomiarów elektrycznych, przegląd
gaśnic, usługi kominiarskie, naprawa instalacji c.o.)
- monitoring budynków
9 078 zł
- oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć
i pieczątek
1 154 zł
- czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą
584 zł
- opłata za usługi Sanepidu
519 zł
p) zakup usług pozostałych w ramach programu
Sokrates Comenius
q) zakup usług dostępu do sieci Internet
r) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
s) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

1 600 zł
7 167 zł
849 zł
10 767 zł
1 923 zł

t) podróże służbowe krajowe
u) podróże służbowe zagraniczne w ramach programu
Sokrates Comenius zrealizowanego przez Szkołę
Podstawową Nr 2 w Sztumie
16 306 zł
v) różne opłaty i składki –ubezpieczenie sprzętu i budynków
2 560 zł
w) odpis na ZFŚS
233 061 zł
x) podatek od nieruchomości
417 zł
y) szkolenie pracowników
3 692 zł
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z) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
ź) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji w ramach programu Sokrates Comenius
realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Sztumie
ż) zakup akcesoria komputerowych w tym programy i licencje

3 188 zł
995 zł
13.338 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
(rozdz. 80103) wydatki przeznaczono na:
61 413 zł
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4 213 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
4 213 zł
b) wynagrodzenia osobowe pracowników
42 461 zł
pracownicy pedagogiczni
- wynagrodzenia
39 668 zł
-nadgodziny
2 793 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne
3 459 zł
- pracownicy pedagogiczni
3 459 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne
7 541 zł
e) składki na Fundusz Pracy
1 224 zł
f) odpis na ZFŚS
2 515 zł
3. Przedszkola (rozdz. 80104) wydatki przeznaczono na:
2 852.143 zł
a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
35 037 zł
b) dotacja dla Niepublicznego przedszkola Nr 1
im. ”Na słonecznej górce” w Sztumie

c) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
d) wynagrodzenia osobowe pracowników
pracownicy pedagogiczni
- wynagrodzenia
-nadgodziny
- nagrody jubileuszowe
- nagrody DEN
- wynagrodzenia chorobowe
pracownicy obsługi i administracji:
- wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- wynagrodzenia chorobowe
- nagrody DEN
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808.518 zł
31 223 zł

22 608 zł
8 615 zł
1 316 018 zł

783 808 zł
114 995zł
7 637 zł
7 680 zł
9 738 zł
370 298 zł
1 846 zł
7 449 zł
12 567 zł

e) dodatkowe wynagrodzenia roczne
92 724 zł
- pracownicy pedagogiczni
62 770 zł
- pracownicy obsługi i administracji
29 954 zł
f) składki na ubezpieczenia społeczne
211 304 zł
g) składki na Fundusz Pracy
32 334 zł
h) wynagrodzenia bezosobowe
3 545 zł
i) zakup materiałów i wyposażenia
71 382 zł
- zakup materiałów do remontów bieżących
11 095 zł
- zakup środków czystości
16 989 zł
- zakup art. biurowych, druków
4 021 zł
- zakup wyposażenia
25 617 zł
- zakup paliwa i opału
13 285 zł
- inne drobne zakupy
375 zł
j) zakup materiałów i wyposażenia w ramach instrumentu
elastyczności
termomodernizacja
Publicznego
Przedszkola nr 1 w Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie
3 010 zł
k) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
9 983 zł
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup zabawek

l)

zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
- gaz
m) zakup usług remontowych
- montaż wykładziny market w salach Publicznego
Przedszkola nr 1 w Sztumie
n) zakup usług zdrowotnych
- badania okresowe pracowników

o) zakup usług pozostałych
- opłaty i usługi pocztowe,
- koszty i prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości, ścieki
- opłaty radiofoniczne i telewizyjne,
- usługi transportowe
- naprawy i konserwacje
- monitoring budynków
- oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć
-opłaty za usługi Sanepidu
- czynsz za użytkowanie dystrybutora z wodą
p) zakup usług dostępu do sieci Internet
q) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
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2 843 zł
7 140 zł
99 580 zł

21 327 zł
69 133 zł
4 720 zł
4 400 zł
21 600 zł

21 600 zł
895 zł
895 zł
27 867 zł

475 zł
2 053 zł
9 708 zł
197 zł
3 000 zł
10 222 zł
1 502 zł
120 zł
561zł
29 zł
823 zł
4 985 zł

r) różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu i budynków
s) odpis na ZFŚS
t) szkolenie pracowników
u) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
v) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji
q) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji w ramach instrumentu elastyczności
termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 1
w Sztumie i Zespołu Szkół w Czerninie
4. Gimnazja (rozdz. 80110)
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
b) wynagrodzenia osobowe pracowników
pracownicy pedagogiczni
- wynagrodzenia
-nadgodziny
- nagrody jubileuszowe
- nagrody DEN
- inne wynagrodzenia(ekwiwalent za urlop)
- wynagrodzenia chorobowe
pracownicy obsługi i administracji:
- wynagrodzenia
- nagrody jubileuszowe
- wynagrodzenia chorobowe
- nagrody DEN
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne
- pracownicy pedagogiczni
- pracownicy obsługi i administracji
d) składki na ubezpieczenia społeczne
e) składki na Fundusz Pracy
f) wynagrodzenia bezosobowe
g) zakup materiałów i wyposażenia
- zakup materiałów do remontów bieżących
- zakup środków czystości
- zakup artykułów biurowych, druków
- zakup wyposażenia
- zakup paliwa i opału
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351 zł
351 zł
77 091 zł
300 zł

1 150 zł
2 083 zł

340 zł
3 740 286 zł
54 836 zł

49 382 zł
5 454 zł
2 385 473 zł

1 775 564 zł
366 865 zł
18 793 zł
20 100 zł
1 888 zł
29 902 zł
163 387 zł
1 124 zł
2 782 zł
5 068 zł
176 668 zł

163 632 zł
13 036 zł
391 666 zł
56 610 zł
7 087 zł
60 541 zł

15 730 zł
23 236 zł
6 170 zł
13 223 zł
526 zł

- inne drobne zakupy
h) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- zakup pomocy dydaktycznych
- zakup prasy
- zakup książek

1 656 zł
4 618 zł
1 721 zł
670 zł

2 227 zł
332 547 zł

i)

zakup energii
- energia elektryczna
- energia cieplna
- woda
- gaz
j) zakup usług remontowych

125 948 zł
189 322zł
6 780 zł
10 497 zł
26 352 zł

- remont szatni w Gimnazjum nr 1 w Sztumie : wykonanie
izolacji poziomej ścian wraz z robotami uzupełniającymi
w celu uszczelnienia przecieku wód gruntowych do wnętrza
budynku

k) zakup usług zdrowotnych
- badania okresowe pracowników

zakup usług pozostałych,
- opłaty i usługi pocztowe,
- koszty i prowizje bankowe,
- wywóz nieczystości, ścieki
- opłaty RTV
- naprawy i konserwacje,
-ochrona budynków ( monitoring)
-oprawa dokumentów, wykonanie zdjęć i pieczątek
- czynsz za użytkowanie Dystrybutora z wodą
-opłaty za usługi Sanepidu
m) zakup usług dostępu do sieci Internet
n) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
l)

komórkowej
o) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej

26 352 zł
6 110 zł
6 110 zł
82 718 zł

1 035 zł
3 304 zł
19 208 zł
187 zł
50 924 zł
6 512 zł
865 zł
443 zł
240zł
2 179 zł
835 zł
6 406 zł
689 zł
4 383 zł

p) podróże służbowe krajowe
q) różne opłaty i składki
- ubezpieczenie sprzętu i budynków
4 383 zł
r) odpis na ZFŚS
134 055 zł
s) szkolenie pracowników
220 zł
t) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
1.000 zł
u) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji

5.

5 293zł

Dowożenie uczniów do szkół (rozdz. 80113)
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467 690 zł

6.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół
(rozdz. 80114)
671 953 zł
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
1 495 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP
1 495 zł
b) wynagrodzeni osobowe pracowników
468 262 zł
pracownicy obsługi i administracji:
- wynagrodzenia
437 322 zł
- wynagrodzenia chorobowe
3 117 zł
- nagrody jubileuszowe
1 185zł
- nagrody DEN
13 348 zł
- nagrody Burmistrza
13 290 zł
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne
30 642 zł
- pracownicy obsługi i administracji
30 642 zł
d) składki na ubezpieczenia społeczne
73 684zł
e) składki na Fundusz Pracy
11 156 zł
f) wynagrodzenia bezosobowe
1 695 zł
g) zakup materiałów i wyposażenia
13 670 zł
- zakup środków czystości
467 zł
- zakup artykułów biurowych, druków
4 773 zł
- zakup wyposażenia
8 320zł
- zakup materiałów do remontów bieżących
110 zł
h) zakup energii
11 582 zł
- energia elektryczna
7 052 zł
- energia cieplna
3 945 zł
- woda
585 zł
i) zakup usług zdrowotnych
303 zł
- badania okresowe pracowników
303 zł
j) zakup usług pozostałych
11 074 zł
- opłaty i usługi pocztowe,
142 zł
- koszty i prowizje bankowe,
1 576 zł
- wywóz nieczystości, ścieki
1 310 zł
- opłaty RTV
233 zł
- usługi transportowe
390 zł
- naprawy i konserwacje,
1 145 zł
- oprawa dokumentów, wykonanie pieczątek i zdjęć
300 zł
- dofinansowanie do studiów dla pracowników
5 978zł
k) zakup usług dostępu do sieci Internetu
2 241 zł
l) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii
stacjonarnej
m) wynajem lokali

n) podróże służbowe krajowe
o) różne opłaty i składki- ubezpieczenia sprzętu
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4 488 zł
4 046 zł
4 472 zł
278 zł

p) odpis na ZFŚS
q) szkolenia pracowników
r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
s) zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji

7.

Dokształcanie
i
doskonalenie
nauczycieli
podstawowych i gimnazjów (rozdz. 80146)
a) Wynagrodzenia bezosobowe

2 693 zł
8 405 zł

szkół

- przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej

b) Zakup usług pozostałych
- dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących
c) podróże służbowe krajowe
- zwrot kosztów przejazdu dla nauczycieli
dokształcających się
c) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej
8.

Stołówki szkolne (rozdz. 80148)
a) wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
b) wynagrodzeni osobowe pracowników

13 386 zł
8 381 zł

63 034zł
1 284 zł
1 284 zł

20 439 zł
20 439 zł
7 124 zł

7 124 zł
34 187 zł
342 544 zł
1 924 zł

1 924 zł
255 202 zł

pracownicy obsługi i administracji:

c)
d)
e)
f)

g)
9.

- wynagrodzenia
- wynagrodzenia chorobowe
- nagrody jubileuszowe
- nagrody (3% planowanego nagodzenia)
dodatkowe wynagrodzenia roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
- zakup środków czystości
- zakup wyposażenia
odpisy na ZFŚS 7

Pozostała działalność (rozdz. 80195)
a) wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli
b) wynagrodzenia bezosobowe
c) zakup materiałów i wyposażenia
- zakup nagród dla uczniów wyróżniających
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242 951 zł
3 385 zł
1 215 zł
7 651 zł
19 534 zł
40 537 zł
5 351 zł
7 135 zł

5 330 zł
1 805 zł
12 861 zł
162 406 zł
20 165 zł
20 165 zł
160 zł
16 482 zł

się w konkursach międzyszkolnych oraz sfinansowania
drobnego poczęstunku dla uczniów
d) zakup usług pozostałych (dofinansowanie dojazdu dzieci
na dodatkowe zajęcia na basen)
e) odpis na ZFŚS dla byłych nauczycieli emerytów
i rencistów
f) dotacje dla Stowarzyszeń ( Sztumskie Towarzystwo
Oświatowe kw.14.500 zł, Przyjaciele Dzieci kw.3.000 zł)

10 150 zł
97 949 zł
17.500 zł

Wydatki majątkowe:
2.598.178 zł
a) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Gościszewie dokumentacja projektowo
kosztorysowa ( rozdział 80101)
19 520 zł
b) wykonanie instalacji hydraulicznej w Szkole
Podstawowej nr 2 w Sztumie (rozdział 80101)
10 175 zł
c) wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem
i dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej
w Piekle (rozdział 80101)
58 910 zł
d) utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Czerninie i w Gościszewiedokumentacja projektowa (rozdział 80101)
6 499 zł
e) zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczejserwer baz SQL dla Miejsko-Gminnego Zespołu
Oświaty (rozdział 80114)
6 625 zł
f) wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu
w Gościszewie rozdział (80104)
13 813 zł
g) termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie (80101) 1.282.780 zł
w tym: roboty budowlane (1.063.179 zł),nadzór
inwestorski (32.940 zł),świadectwo charakterystyki
energetycznej (1.830 zł), rozbudowa monitoringu
wizyjnego (8.501 zł) oraz kwota 176.330 zł ujęta została
jako wydatki niewygasające 2010 r. zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/8/10
z dnia29.12.2010r z przeznaczeniem na roboty budowlane
(154.370 zł), nadzór inwestorski(21.960 zł)
i na sfinansowanie zapłaty ostatniej raty
h) termomodernizacja Przedszkola Nr1 w Sztumie
650.083 zł
w tym: roboty budowlane(kw.612.873 zł), nadzór
inwestorski ( kw.35.990 zł),świadectwo charakterystyki
energetycznej ( kw.1.220 zł)
i) pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego w ramach
projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych
61

ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia
jakości oferty edukacyjnej na poziomie
ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”(rozdz.80120) 290.140 zł
j) pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego w ramach
projektu „Remont i doposażenie obiektów edukacyjnych
ZS w Sztumie i ZSZ w Barlewiczkach w celu podniesienia
jakości oferty edukacyjnej na poziomie
ponadgimnazjalnym w powiecie sztumskim”(rozdz.80130) 259.633 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Wydatki w tym dziale w kwocie
wydatkowano na:

256.263 zł

I. Wydatki bieżące
w tym na:
1) „Programy polityki zdrowotnej” (rozdz.85149)
w kwocie
w tym na:
1) zakupu nagród dla zwycięzców konkursu w ramach
ogólnopolskiej Kampanii Społecznej z okazji Światowego
Dnia bez Tytoniu, szczoteczek, pasków do pomiaru cukru
i termometrów w ramach prowadzonych akcji
profilaktycznych
2) druku plakatów dot. bezpłatnych badań profilaktycznych
dla mieszkańców z terenu miasta i gminy Sztum

188.898 zł

2) „Zwalczanie narkomanii” (rozdz. 85153) wydatki w kwocie
obejmowały:
1) wynagrodzenie bezosobowe na wspieranie szkolnych
programów profilaktycznych
2) zakup materiałów i wyposażenia tym na:
a) wspieranie szkolnych programów profilaktycznych
b) organizację imprez promujących zdrowy styl życia
3) zakup usług pozostałych w tym na:
a) wspieranie szkolnych programów profilaktycznych
b) organizację imprez promujących zdrowy styl życia

7.960 zł

5.658 zł

3.531 zł
2.127 zł

818 zł
2.512 zł
400 zł
2.112 zł
4.630 zł
3.800 zł
830 zł

3) „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (rozdz. 85154) wydatki
w kwocie
236.645 zł
obejmowały:
1) Wydatki bieżące w kwocie
169.280 zł
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 dotacje dla organizacji pozarządowych
w tym na:
a) organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych
b) organizację „Dnia Trzeźwości”
 wynagrodzenia bezosobowe
w tym:
a) diety dla członków komisji
b) ryczałt przewodniczącego GKRPA,
c) za stałe dyżury psychologa
d) za stałe dyżury prawnika
e )za dyżury dla osób dotkniętych
przemocą
 składki na ubezpieczenie społeczne

27.500 zł
25.000 zł
2.500 zł
43.457 zł
13.094 zł
10.267 zł
7.686 zł
7.290 zł
5.120 zł
803 zł

 zakup materiałów i wyposażenia
46.967 zł
w tym:
a) wspieranie świetlic socjoterapeutycznych
14.236 zł
b) funkcjonowanie punktu „Krokus”
4.270 zł
c) urządzenie i doposażenie placów zabaw
5.000 zł
d) wspieranie grup samopomocowych
2.574 zł
ujęto jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/8/2010 z dnia
29.12.2010 r. kwotę
20.887 zł
w tym na:
1) „ Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta
i Gminy Sztum” tj. na dostawę i montaż elementów
placów zabaw w Sztumie ul. Wojciechowskiego ,
ul. Kopernika i w miejscowościach Koniecwałd,
Sztumskie Pole, Koślinka, Nowa Wieś, zgodnie
z umową Nr GK-II-7050/19/1/10 z dnia 14 grudnia
2010 r. z firmą „BET-KAM” Tadeusz Penkala
z siedziba przy ul. Spacerowej 1a, 84-240 Reda. Termin
realizacji zadania do 30 maja 2011r. (7.400 zł),
2) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Czerninie”, zgodnie z umową dostawy
Nr 1/2010 z dnia 27.12.2010 r. z Panem Arturem
Świecak prowadzącym działalność gospodarcza pod
nazwą ZUH DREWPLAC S.C. ul. Jagodowa 12,
43-360 Meszna. Termin realizacji zadania
do 31 maja 2011 r. (11.900 zł),
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3) „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Gościszewie”, zgodnie z umową
Nr 1/2010 z dnia 27.12.2010 r. z Panem Tadeuszem
Penkalą prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „BET-KAM” Tadeusz Penkala z siedzibą przy
ul. Spacerowej 1a, 84-240 Reda. Termin realizacji
zadania do 31 maja 2011r.(1.587 zł).
 zakup usług pozostałych
w tym:
a) wspieranie grup samopomocowych
b) finansowanie szkoleń dla pedagogów
szkolnych
c) na funkcjonowanie punktu
konsultacyjnego „Krokus”
d) organizowanie wypoczynku dla dzieci i
młodzieży
e) opłaty RTV
f) publikacja ogłoszeń
g) wykonanie i zainstalowanie tablic z
„Regulaminem placów zabaw”

45.773 zł
3.396 zł
1.860 zł
2.537 zł
35.000 zł
187 zł
193 zł
2.600 zł

 wydanie opinii biegłych orzekających
w przedmiocie uzależnienia
(opłaty za opinie biegłego psychiatry
i psychologa)
 opłaty sądowe
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
 zakup akcesorii komputerowych
II. Wydatki majątkowe
1) wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej
w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła”
na utworzenie placu zabaw
2) ujęto jako wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą
Rady Miejskiej w Sztumie Nr III/8/2010
z dnia 29.12.2010 r. kwotę
w tym na:
a) „ Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy
Sztum” tj. na dostawę i montaż elementów placów
zabaw w Sztumie ul. Wojciechowskiego , ul. Kopernika
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3.360 zł

960 zł
271 zł
189 zł
67.365 zł
2.499 zł
64.866 zł

i w miejscowościach Koniecwałd, Sztumskie Pole,
Koślinka, Nowa Wieś, zgodnie z umową
Nr GK-II-7050/19/1/10 z dnia 14 grudnia 2010 r.
z firmą „BET-KAM” Tadeusz Penkala z siedziba przy
ul. Spacerowej 1a, 84-240 Reda. Termin realizacji
zadania do 30 maja 2011r.
b) „Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Czerninie”, zgodnie z umową dostawy
Nr 1/2010 z dnia 27.12.2010 r. z Panem Arturem
Świecak prowadzącym działalność gospodarcza pod
nazwą ZUH DREWPLAC S.C. ul. Jagodowa 12,
43-360 Meszna. Termin realizacji zadania
do 31 maja 2011 r.
c) „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Gościszewie”, zgodnie z umową
Nr 1/2010 z dnia 27.12.2010 r. z Panem Tadeuszem
Penkalą prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą „BET-KAM” Tadeusz Penkala z siedziba przy
ul. Spacerowej 1a, 84-240 Reda. Termin realizacji
zadania do 31 maja 2011r.

6.190 zł

30.250 zł

28.426 zł

4) Wydatki w rozdz. 85195 „Pozostała działalność” w kwocie
przeznaczono na dotacje dla:
 Stowarzyszenia Pomocy Osobom Przewlekle Chorym
„Dar Serca” na realizację zadania pn. „Opieka paliatywna
nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową
na terenie Miasta i Gminy Sztum”.

6.000 zł

5.000 zł

 Polskiego Związku Niewidomych Okręg Pomorski
na realizację zadania pn. „Spotkania integracyjne wyjazdowe,
przez rehabilitację do sukcesu – dzień dziecka”.

1.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Wydatki w ramach zadań własnych i zleconych wykonano
w tym na:
1. Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czerninie (rozdz. 85203)
Poniesione wydatki wynoszą
w tym na:
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9.216.450 zł

154.476 zł

a) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe
wynagrodzenia roczne oraz pochodne od tych
wynagrodzeń
b) wynagrodzenia bezosobowe
c) zakup materiałów i wyposażenia
d) zakup energii elektrycznej
e) zakup usług zdrowotnych
f) zakup usług pozostałych
g) zakup usług dostępu do sieci Internet
h) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
i) różne opłaty i składki
j) odpis na ZFŚS
k) podatek od nieruchomości
l) zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
m) zakup akcesoriów komputerowych

94.267 zł
5.500 zł
24.500 zł
15.312 zł
100 zł
4.942 zł
383 zł
711 zł
520 zł
3.973 zł
1.776 zł
1.500 zł
992 zł

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdz. 85212) wraz
z obsługą wydatki wynoszą
5.631.600 zł
z tego:
- na zadania własne
31.068 zł
- na zadania zlecone
5.569.858 zł
a) zwrot dotacji nienależnie pobranych do PUW (
niesłusznie pobranych świadczenia przez klientów
Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 27.332 zł
b) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
534 zł
c) świadczenia społeczne (zadania zlecone)
5.336.606 zł
w tym:
- zasiłki rodzinne (19.047 świadczeń)
1.626.778 zł
- dodatki z tytułu urodzenia dziecka
(102 świadczeń)
102.000 zł
- dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
urlopu wychowawczego (368 świadczeń)
143.814 zł
- dodatki z tytułu samotnego wychowywania
dziecka (941 świadczeń)
169.002 zł
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dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji
(1.279 świadczeń)
98.158zł
- dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem
zamieszkania i dojazdu do szkoły, oraz dod.
z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
(3.282 świadczeń)
223.200 zł
- zasiłki pielęgnacyjne (7.408 świadczeń)
1.133.424 zł
- świadczenia pielęgnacyjne (934 świadczenia)
478.137 zł
- zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
„becikowe” (197 świadczeń)
197.000 zł
- dodatki z tyt. wielodzietności (3.018 świadczeń) 241.440 zł
- fundusz alimentacyjny (2.287 świadczeń)
923.653 zł
d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
127.211 zł
w tym:
zadania własne – 23.753 zł
zadania zlecone –103.458 zł
e) składki społeczne naliczone od świadczeń
społecznych
82.872 zł
f) zakup materiałów i wyposażenia
6.494 zł
w tym: zakup wniosków do zasiłków rodzinnych,
skoroszytów i innych materiałów biurowych
g) zakup energii
2.683 zł
h) zakup usług zdrowotnych
120 zł
i) zakup usług pozostałych
25.727 zł
- prowizje i opłaty bankowe, opłaty pocztowe i inne
j) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
2.938 zł
k) opłaty czynszowe
2.072 zł
l) podróże krajowe służbowe
86 zł
m) odpis na ZFŚS
4.191 zł
n) odsetki od dotacji pobranych nienależnie przez
klientów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej
3.342 zł
o) szkolenie pracowników
2.715 zł
p) zakup materiałów papierniczych do sprzętu
drukarskiego i urządzeń kserograficznych
2.298 zł
q) zakup akcesorii komputerowych
4.379 zł
-
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3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej (rozdz. 85213)
wydatki za I półrocze 2010 roku wynoszą
50.957 zł
w tym: zasiłki stałe z tytułu niezdolności do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności (całkowita niezdolność do pracy)
oraz za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania
dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania.
- zadania własne – 35.403zł
- zadania zlecone – 15.554 zł
4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe (rozdz. 85214) wydatki w kwocie
772.593 zł
w tym:
a) zasiłki celowe i pomoc w naturze (527 osób)
300.255 zł
b) schronienie (22 osób)
90.085 zł
c) posiłki w tym:
wyżywienie w szkołach i przedszkolach

54.342 zł

e) zasiłki okresowe (192 osoby)
131.500 zł
f) koszty utrzymania podopiecznych z terenu gminy Sztum
w Domu Pomocy Społecznej opłacane przez gminę (8 osób) 154.954 zł
g) zdarzenie losowe (6 rodzin)
6.600 zł
h) pochówek 2 osoby
4.803 zł
i) dowóz posiłków do szkół
14.160 zł
j) doposażenie szkół
15.292 zł
k) zwrot do PUW Gdańsk niesłusznie pobranego zasiłku stałego
602 zł
5. Dodatki mieszkaniowe (rozdz. 85215) wypłacone w 2010 r.
wyniosły
z tego dla:
a) najemców mieszkań komunalnych
b) lokatorów mieszkań spółdzielczych
c) podnajemców
d) właścicieli mieszkań i domów jednorodzinnych
e) osób zajmujących mieszkania bez tytułu prawnego
Wypłacono 5.235 dodatków mieszkaniowych. Średni dodatek
wyniósł 177,50 zł.
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929.240 zł
537.702 zł
186.103 zł
55.854 zł
139.735 zł
9.846 zł

6. Zasiłki stałe (rozdz. 85216) zostały wypłacone w kwocie
w tym:
a) zwrot dotacji pobranych nienależnie przez klientów Miejsko
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
b) świadczenia społeczne (140 osób)
7. Ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie MGOPS (rozdz.
85219) wydatki w kwocie
w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
b) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
c) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie
opieki
d) wynagrodzenie bezosobowe
e) składki PFRON
f) zakup materiałów i wyposażenia
 zakup etyliny, części zamiennych do samochodu
służbowego
5.114 zł
 poradniki i czasopisma
1.802 zł
 materiały biurowe
7.905 zł
 środki czystości, sorty
3.138 zł
 wyposażenie biura
3.294 zł
 inne: zakup materiałów do bieżącego utrzymania
ośrodka (wentylatory, tonery do ksera i inne)
4.693 zł
g) zakup energii
 energia
12.279 zł
 ogrzewanie
5.248 zł
 woda
1.025 zł
h) zakup usług pozostałych
i) opłaty za usługi internetowe
j) zakup usług zdrowotnych
k) opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych
l) opłaty czynszowe
m) podróże służbowe krajowe
n) różne opłaty i składki
o) odpis na ZFŚS
p) podatek od nieruchomości
q) szkolenie pracowników
r) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
s) zakup akcesoriów komputerowych
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408.135 zł
354 zł
407.781 zł
933.936 zł
1.550 zł
785.763zł
1.250 zł
3.292 zł
9.075 zł
25.946 zł

18.552 zł

26.514 zł
783 zł
1.380 zł
7.216 zł
5.544 zł
1.721 zł
3.286 zł
21.318 zł
1.260 zł
14.218 zł
1.795 zł
3.473 zł

8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
(rozdz. 85228)
(29 osób) wydatki w kwocie

114.355 zł

9. Pozostała działalność (rozdz. 85295) wydatki w kwocie
221.158 zł
dotyczą:
a) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie
zadań
zleconych
do
realizacji
stowarzyszeniom
8.129 zł
 na realizację zadania pod nazwą „Pomoc żywnościowa dla
najuboższych” mieszkańców miasta i gminy Sztum –
Stowarzyszenie „Bank żywności” w Tczewie” – 5.000 zł
 na realizację zadania pod nazwą „Zapewnienie transportu
żywności
dla
dzieci
i
rodzin
najuboższych
z terenu Miasta i Gminy Sztum oraz jej przechowywanie
zgodnie z właściwymi przepisami – Sztumskie
Towarzystwo Oświatowe – 1.129 zł
 na realizację zadania pod nazwą „Aktywizacja społeczna
i integracja osób niepełnosprawnych” (organizowanie
spotkań i imprez integracyjnych środowisko osób
niewidomych) – Polski Związek Niewidomych Koło
Powiatowe w Sztumie – 1.000 zł
 na realizację zadania pod nazwą „Integracja osób starszych
i niepełnosprawnych” – Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Sztumie – 1.000 zł
b) świadczenia społeczne
160.000 zł
w ramach dotacji na zadania własne z programu rządowego
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
c) dowóz posiłków
20.000 zł
d) doposażenie szkół
23.000 zł
e) realizacja „Instrumentu elastyczności” realizowanego przez
Miasto i Gminę Sztum w ramach projektu UMiG w Sztumie
pn. „Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich
na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych
przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu”
10.029 zł
W 2010 roku z różnych form
w Sztumie skorzystało około 571 rodzin.
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pomocy

MGOPS

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Wydatki w 2010 roku wynoszą
634.280 zł
i dotyczą projektów:
1) „Równy start w przyszłość” współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(WND-POKL.09.01.02-22-164/08).
448 405 zł
Wydatki obejmują:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
357 592 zł
w tym: dodatek specjalny, składki na ubezpieczenie
społeczne, składki na fundusz pracy oraz wynagrodzenia
bezosobowe,
- zakup materiałów i wyposażenia
27 671zł
w tym: toner do ksero, segregatory, bloki biurowe,
dziurkacze, zszywacze, ołówki, markery, tektura,
poczęstunek dla uczestników projektu, nagrody, dyplomy,
materiały artystyczne, itp.,
- zakup usług pozostałych
39 205 zł
w tym: usługa transportowa, usługa gastronomiczna,
wykonanie statuetek, bilety wstępu na wyjazdach
edukacyjnych,
 różne opłaty i składki
887 zł
 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych (papier ksero)
15 944zł
 zakup akcesoriów komputerowych
7 106 zł
(zakup płyt DVD niezbędnych do prowadzenia zajęć w projekcie).
2) Systemowego Programu aktywizacji społeczno – zawodowej
w gminie Sztum „Wczoraj Dziś Jutro” współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach EFS POKL 2010 r.
23 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczących w w/w
projekcie ukończyło kursy zawodowe. Ponadto uczestnicy
projektu skorzystali ze wsparcia doradcy zawodowego,
psychologa i wizażysty. Z okazji Dnia Dziecka 37 osób obejrzało
spektakl muzyczny „Mały Książe” w Teatrze Muzycznym
w Gdyni w tym wkład własny 19.987 zł, środki
EFS i BP 165.888 zł.
185.875 zł
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DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Wydatki w tym dziale wydatkowano w wysokości
na:
I. Wydatki bieżące w kwocie
tj.
1. Świetlice szkolne (rozdz. 85401) w tym:
a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp
b) wynagrodzenia osobowe pracowników
pracownicy pedagogiczni :
- wynagrodzenia
- nadgodziny
- nagrody jubileuszowe
- nagrody (1% planowanych wynagrodzeń)
- inne wynagrodzenia (ekwiwalent za urlop)
- wynagrodzenia chorobowe
c) dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- pracownicy pedagogiczni
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) składki Fundusz Pracy,
f) zakup materiałów i wyposażenia,
g) odpis na ZFŚS

545 126 zł

2. Pomoc materialna dla uczniów (rozdz. 85415)
a) stypendia dla uczniów, zasiłki szkolne, wyprawka szkolna

238 174 zł
238 174 zł

3. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 85446)
a) zakup usług pozostałych
- dofinansowanie do czesnego nauczycieli studiujących
b) szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu
służby cywilnej
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545 126 zł
304 697 zł
4 179 zł
3 879 zł
300 zł
219 352 zł
200 252 zł
9 033 zł
2 520 zł
641 zł
3 578 zł
3 328 zł
18.121 zł
18 121 zł
33 867 zł
5 697 zł
8 137 zł
15 344 zł

2 255 zł
511 zł
511 zł
1 744 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA
Wydatki w tym dziale na kwotę:
3.196.836 zł
obejmują:
I. wydatki bieżące w kwocie
1.591.451 zł
w tym:
1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (rozdz. 90001)
przeznaczono na:
185.019 zł
- konserwację sieci burzowej, oraz wywóz nieczystości
płynnych ze zbiornika przy ul. Spokojnej w Sztumie
180.567 zł
- opłatę za zrzut wód odpadowych do jeziora
4.452 zł
2. Oczyszczanie miast i wsi (rozdz.90003)
 oczyszczanie chodników i ulic
 usuwanie padliny

380.738 zł
380.000 zł
738 zł

3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdz. 90004)
w kwocie
159.904 zł
przeznaczono na:
a) utrzymanie zieleni na terenie miasta Sztum,
w tym deptaku i parku miejskim
151.906 zł
b) zakup sadzonek na zieleńce miejskie
4.998 zł
c) ubezpieczenie OC
3.000 zł
4. Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdz. 90015) w kwocie
465.797 zł
przeznaczono na:
a) zakup energii elektrycznej,
341.873 zł
b) konserwację oświetlenia ulicznego.
123.924 zł
5. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdz. 90019)
w kwocie
271.453 zł
Środki zostały wydatkowane na :
a) edukację ekologiczną oraz promowanie działań proekologicznych
na kwotę :
23.533 zł.
dofinansowując następujące zadania :
 Dofinansowanie wyjazdu dzieci na zajęcia edukacyjne do ZOO
w Oliwie w ramach projektu grantowego Wędrówki Ptaków,
oraz warsztatów ekologicznych poświęconych tematyce
czerpania papieru zorganizowane przez Przedszkole nr 1
w Sztumie
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 Dofinansowanie wyjazdu dzieci do Parku Krajobrazowego




















Wysoczyzny Elbląskiej w ramach zajęć edukacyjnych
zorganizowanych przez Szkołę Podstawową w Nowej Wsi.
seminarium pn. „Nauka i edukacja nasza wspólna przyszłością ”
zorganizowane przez Centrum Edukacji Ekologicznej w Sztumie
konkurs plastyczny pn. „Jak chronić zwierzynę i jak pomagać jej
w lesie i na polach” organizowane przez Koło Łowieckie
CYRANKA, Nadleśnictwo Kwidzyn, SCK i CEE
dofinansowanie do konkursów organizowanych przez PZW Sztum
dla dzieci i młodzieży
zakup artykułów na potrzeby związane z działalnością edukacyjnoekologiczną przez CEE
Dofinansowanie wyjazdu młodzieży do Karkonowskiego Parku
Narodowego w ramach działań edukacyjno-ekologicznych
zorganizowane przez Gimnazjum nr 1 w Sztumie
Dofinansowanie wyjazdu dzieci do Słowińskiego Parku
Narodowego w ramach zajęć edukacyjnych pn. „Poznajemy parki
narodowe w Polsce” zorganizowane przez Szkołę Podstawową
w Piekle
Dofinansowanie do konkursów organizowanych przez Zespół
Szkół w Czerninie o tematyce ekologicznej
Zakup Komentarza do Ustawy zezwolenia na usunięcie drzew
i krzewów
Zakup nagród dla uczestników konkursu „Piękna Wieś „
Prenumerata Przegląd Komunalny-Abrys, poradnik
Zakup książek dot. postępowania w sprawie oceny oddziaływania
na środowisko ,oraz programu porad prawnych w tym zakresie
Zorganizowanie akcji „ Stop psim kupom „ w przedszkolach ,
zakup torebek
Zorganizowanie pikniku pn. Dzień bez samochodu „
Zorganizowanie konkursu w Szkole Podstawowej nr 2 w Sztumie
–zakup poczęstunku i nagród
Dofinansowanie działalności ekologicznej w Szkole Podstawowej
Gościszewie - warsztaty

b) realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami
na kwotę
133.798 zł.
dofinansowując następujące zadania :
 pokrycie kosztów związanych z segregacją odpadów (transport,
segregacja wstępna, belowanie)
 likwidacją „dzikich” wysypisk w gminie Sztum, zakup worków
na śmieci
 zakup betonowych koszy ulicznych
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 opracowanie i wykonanie programu usuwania azbestu
 zakup pojemników na psie odchody

c) urządzenie i utrzymanie zieleni, zadrzewień – wspieranie działań
przeciwdziałających zanieczyszczeniom na kwotę :
55 851 zł.
dofinansowując następujące zadania :
 zakup i nasadzenie sadzonek drzew i krzewów ozdobnych
w obrębie działek gminnych , utrzymanie zielni miejskiej
i wiejskiej w tym wycinka drzew, prace pielęgnacyjne na
istniejących zadrzewieniach, zakup sadzonek na akcję drzewo
za makulaturę .
d) Utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie Miasta i Gminy
Sztum oraz pomniki przyrody wydatkowano
35 156 zł.
na:
 bieżące utrzymanie ścieżek pieszo-rowerowych w obrębie miasta
i gminy Sztum , naprawa i malowanie elementów drewnianych ,
wymiana urządzeń, oznakowanie tras pieszo rowerowych , zakup
tablic kierunkowych
e) przeciwdziałanie zanieczyszczeniom i ochrona wód
wydatkowano kwotę :
15.999 zł.
w tym na:
 Uporządkowanie i oczyszczenie kanału białego na odcinku
przez stadion miejski w Sztumie z zalegających tam zanieczyszczeń.
f) ujęto jako wydatki niewygasające zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej w Sztumie
Nr III/8/10 z dnia 29.12.2010 r., kwotę w tym:
7.116 zł
 przeznaczone na badania geologiczne na terenie
działki gminnej nr243/14 obręb I Sztum położonej
przy ul. Kochanowskiego w Sztumie (5.271 zł)
 sporządzenie opinii, ekspertyz, poradnictwo,
konsultacje i wizji lokalnych przygotowanie
wszelkich dokumentów niezbędnych
do zakończenia sprawy i wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji
do otrzymania biogazu gnojownicy i wywaru
pogorzelnianego jak również sieczki kukurydzianej
w komorach fermentacyjnych i wykorzystania
wytworzonego gazu do napędu generatorów
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prądotwórczych i spalania w kotłowni w obrębie
działki nr155/4 w miejscowości Czernin (1.845 zł)
6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych (rozdz. 90020)
- zakup sadzonek drzew i krzewów
7. Pozostała działalność (rozdz. 90095) w kwocie
przeznaczono na:
a) zakup usług remontowych
- remont przyłączy do budynku hangaru
b) zakup usług pozostałych
 dekorację miasta,
 utrzymanie szaletu miejskiego,
 wyłapywanie, leczenie i utrzymanie
bezpańskich psów,
 utrzymanie plaży miejskiej,
 remont przystanków autobusowych
 ustawienie i demontaż tymczasowego
sanitariatu wraz z wywozem nieczystości

800 zł
800 zł
127.740 zł

4.300 zł
4.300 zł
123.440zł
14.999 zł
23.088 zł
30.000 zł
45.316 zł
9.876 zł
161 zł

II. Wydatki majątkowe w kwocie
1.605.385 zł
w tym na zadania pn.:
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części
Sztumskiego Pola w kwocie (rozdz.90001)
1.353.921 zł
Wydatki zostały poniesione na:
 roboty budowlane
1.416.381 zł
 nadzory: inwestorski i autorski
41.220 zł
 pozostałe wydatki
103.680 zł
 zwrot podatku VAT
-207.360 zł
Na realizację w/w zadania w dniu 2 listopada 2009 r. Miasto
i Gmina Sztum zawarła z Województwem Pomorskim umowę
o dofinansowanie: UDA - RPPM. 08.02.00-00-009/08-00 ze
środków publicznych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013.
3) Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu
w Sztumie w kwocie
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182.348 zł





4)

w tym:
sfinansowanie robót budowlanych
178.932 zł
nadzór inwestorski
2.684 zł
aktualizacja kosztorysu
732 zł
Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego
Kwotę 6.700 zł ujęto jako wydatki niewygasające zgodnie
z Uchwałą Rady Miejskiej nr III/8/10 z dnia 29.12.2010 r.,
na sfinansowanie umowy nr RI.342/48/2010 zawartej
w dniu 09.11.2010r z Panem Tomaszem Mrówczyńskim
na opracowanie dokumentacji projektowej oraz
kosztorysowej dla zadania pn. „Projekt docelowego
odprowadzania wód opadowych retencjonowanych
w zbiorniku zlokalizowanym na działce nr 279/151 obręb
II miasta Sztum wykonywanym dla odwodnienia
ul. Spokojnej oraz nowo wybudowanego Osiedla
Mieszkaniowego
SM
RENAWA”.
Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji w terminie
4 miesięcy od podpisania umowy przez wykonawcę,
czyli do 09.03.2011r.

5) Modernizacja budynku użytkowego Reja 11B położonego
przy plaży miejskiej w Sztumie .
Kwotę 10.000 zł ujęto jako wydatki niewygasające
zgodnie z Uchwałą Nr III/8/10 z dn.29.12.2010r., na
zabezpieczenie należności za opracowanie dokumentacji
projektowej na modernizację budynku
Reja 11 b przy plaży miejskiej w Sztumie. Podpisano
umowę Nr RI 342/56/2010 została podpisana w dniu
27.12.2010 r. z panem Piotrem Świrzyńskim. Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania dokumentacji
projektowej w terminie do 15 kwietnia 2011 r.
i uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę
w terminie do 15 czerwca 2011 r. Termin realizacji
zadania do 30 czerwca 2011 r.
6) Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie.
Kwotę 13.500 zł ujęto jako wydatki niewygasające
zgodnie z Uchwałą Nr III/8/10 z dn.29.12.2010r.,
na opracowanie dokumentacji. Zawarto umowę
Nr RI 342/55/2010 w dniu 27.12.2010 r. z panem Piotrem
Świrzyńskim. Wykonawca zobowiązany będzie
do wykonania dokumentacji projektowej
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6.700 zł

10.000 zł

13.500 zł

w terminie do 15 kwietnia 2011 r. i uzyskania
ostatecznego pozwolenia na budowę w terminie
do 15 czerwca 2011 r. Termin realizacji zadania
do 30 czerwca 2011 r.
6) Zakupy inwestycyjne
38.916 zł
 zakup i montaż lampy solarowej w Nowej Wsi
w ramach funduszu sołeckiego
6.344 zł
 kwotę 32.572 zł ujęto jako wydatki niewygasające
2010r zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej
w Sztumie Nr III/8/2010 z dnia 29.12.2010 r. na
„Zakup
wiat
przystankowych”
stanowiąca
zabezpieczenie zapłaty z tytułu zawartej umowy
Nr GK-II-7050/30/1/10 ,z dnia 10 grudnia 2010 r.
z Panem Czesławem Raczko „Małe formy
budowlane” z siedzibą w Gdyni na dostawę
i montaż wiaty przystankowej typu MB 99
w Sztumie przy ul. Mickiewicza 50 (15.372 zł),
termin realizacji do 31 maja 2011 r., oraz umowy
Nr GK-7050/30/10 z dnia 03 grudnia 2010 r., oraz
Aneksem nr 1 z dnia 14 grudnia 2010r.,z firmą
„BIN” Sp.z o.o. z siedzibą Aleksandrów Kujawski
reprezentowana przez Pana Jana Krzemińskiego
oraz Pana Pawła Krzemińskiego na dostawę
i montaż wiat przystankowych
w miejscowościach: Czernin, Sztum
ul. Domańskiego, Gościszewo i Nowa Wieś (wiaty
przystankowe typu EOS i EOS-S). Termin
realizacji do 30 kwietnia 2011 r.
32.572 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Wydatki w tym dziale w kwocie
1.336.676 zł
dotyczą:
I. Wydatków bieżących
1.232.520 zł
w tym:
1. Pozostałe zadania w zakresie kultury (rozdz. 92105)
w kwocie
28.575 zł
na:
a) dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury, 22.259 zł
dla:
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 Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania pn.
„Organizacja i realizacja Harcerskiej Akcji Letniej dla
dzieci i młodzieży z miasta i gminy Sztum ” – 6.000 zł,
 Towarzystwa Miłośników Ziemi Sztumskiej na
realizację zadania pn. „Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego”- 6.500 zł,
 Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Piekle na realizację
zadania pn.: w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego – ochrona dziedzictwa historyczno –
kulturowego poprzez organizację festynu „Moja wieś,
moja szkoła, moja ojczyzna” – 1.500 zł,
 Stowarzyszenia „Aktywny Czernin” na realizację
zadania pn. „Podtrzymywanie tradycji narodowej
i
kulturowej
poprzez
organizowanie
spotkań
integrujących lokalną społeczność” – 4.872 zł,
 Stowarzyszenie „Szansa” przy Szkole Podstawowej Nr 2
na realizację zadania pn.: „Podtrzymywanie i rozwijanie
wartości kulturowych i narodowych wśród dzieci
i młodzieży „Z przeszłością w przyszłość – historia
i folklor Powiśla” – 3.387zł.
b) zakup upominków, książek i kwiatów złożonych pod
Pomnikiem Rodła z okazji Świąt Narodowych
3.452 zł
c) zakup usług pozostałych w kwocie
tj. wynajem autobusów w ramach aktywizacji kobiet
z terenu miasta i gminy Sztum oraz dla emerytów.
2. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdz. 92109)
w kwocie
na dotację dla Sztumskiego Centrum Kultury

2.864 zł

829.500 zł
829.500 zł

II. Wydatki majątkowe
39.947 zł
 „Dotacja dla Sztumskiego Centrum Kultury na remont
i przebudowę budynku Sztumskiego Centrum Kultury”
w tym na spłatę odsetek od zaciągniętego kredytu (12.947zł)

3. Biblioteki (rozdz. 92116) w kwocie
na dotację dla Biblioteki Publicznej.
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305.000 zł

4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdz. 92120) 69.458 zł
na dotację dla:
 Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. św. Michała Archanioła
w Postolinie na odnowienie więźby dachowej, pokrycia
dachowego – remontu wieży kościelnej – 15.000 zł,
 Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w.Św. Anny w Sztumie:
a) na przeprowadzenie prac w zakresie wykonania naprawy
pokrycia dachowego i konstrukcji drewnianej dachu
na poewangielickim Kościele filialnym pod wezwaniem
Wspomożenia Wiernych w Sztumie – 26.398 zł.
b) na dokumentację dotyczącą osuszenia murów oraz remontu
elewacji wraz z wieżą kościoła – 28.060 zł

5. Pozostała działalność (rozdz. 92195) kwota

64.209 zł

W tym wydatki majątkowe w kwocie
przeznaczone na zadanie pn.
1. Posadowienie
rzeźby
plenerowej
i
tablice
upamiętniające ważne wydarzenia historyczne na Ziemi
Sztumskiej
w tym:
a) wykonanie rzeźby plenerowej
30.602 zł
b) wykonanie tablic upamiętniających ważne wydarzenia

64.209 zł

historyczne na Ziemi Sztumskiej m.in. na: 90-rocznicę plebiscytu
na Powiślu oraz tablicy pamiątkowej na Szkołę Podstawową
w Sztumie przy ul. Reja
33.607 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości
obejmują:
1. Obiekty sportowe (rozdz. 92601) w kwocie
na utrzymanie bieżące kortów tenisowych oraz stadionów
w Sztumie i Czerninie,

376.835 zł
68.049 zł

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdz. 92605)
w kwocie
204.500 zł
na:
 dotacje dla Stowarzyszeń działających w zakresie kultury
fizycznej i sportu na terenie miasta i gminy dla:
a) Klubu Piłkarskiego „Olimpia” Sztum - na realizację
zadanie pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich z terenu
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

i)

miasta i gminy Sztum w ramach upowszechniania kultury
fizycznej i sportu”
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Sokolik” na realizację
zadania pn.: „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach
wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie różnych
dyscyplin sportu, z wyłączeniem gry w piłkę nożną”
Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie na realizację
zadania pn. „Rozwój kultury Fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży”
Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „Victoria” na
realizację zadania pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy
Sztum w dziedzinie kajakarstwa”
Ludowego Klubu Sportowego „Powiśle” Czernin na
realizację zadania pn. :Rozwój kultury fizycznej i sportu na
terenach wiejskich – sołectwo Czernin”
Klubu Piłkarskiego „Ruch” w Gościszewie na realizację
zadania pn. „Rozwój kultury fizycznej i sportu na terenach
wiejskich gminy Sztum poprzez propagowanie gry w piłkę
nożną wśród dzieci i młodzieży na terenie sołectwa
Gościszewo”,
Lekkoatletycznego Klubu Sportowego „Zantyr” na
realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnienie sportu
wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Sztum
w zakresie lekkiej atletyki” oraz „Upowszechnianie
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie
Miasta i Gminy Sztum”
Kolarskiego Ludowego Klubu Sportowego „Lider” na
realizację zadania pn. „Rozwój i upowszechnianie
kolarstwa wśród dzieci i młodzieży z terenu Miasta
i Gminy Sztum”.

3. Pozostała działalność (rozdz. 92695) w kwocie
na:
Wydatki bieżące:
a) nagrody finansowe przyznane za wyróżnienia
i nagrody za osiągnięte wyniki sportowe
b) stypendia sportowe dla trzech sportowców tj.
W.Tyszyńskiego, M.Smolińskiego
i A.Borowskiej,
c) zakup materiałów i wyposażenia
na zakup:
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47.000 zł

10.000 zł
21.000 zł

30.000 zł
20.500 zł

18.000 zł

50.000 zł

8.000 zł

104.286 zł
72.401 zł
9.360 zł
14.437 zł
10.820 zł

 nagród, pucharów i medali dla uczestników XI Grand

Prix Sztumu w Biegach Przełajowych, Turnieju Drużyn
Podwórkowych oraz nagród w Sportowym Święcie
Lata 2010
 kwiatów za wkład pracy włożonej w upowszechnianiu
sportu masowego i za zajęcie I miejsca w maratonie
na 42 km w Dreźnie.
d) zakup urządzeń na place zabaw z funduszu sołeckiego 14.510 zł
 w miejscowości Koślinka
3.000 zł
 w miejscowości Sztumskie Pole
4.500 zł
 w miejscowości Koniecwałd
7.010 zł
e) zakup usług pozostałych
20.774 zł
w tym na:
 konserwację urządzeń na placach zabaw i ich bieżące
utrzymanie – 19.800 zł,
 koszty zakupu medali na Grand Prix Sztumu w biegach
przełajowych, oraz instruktarz Nordic Walking – 974 zł,
f) ubezpieczenie gminnych placów zabaw.
2.500 zł
Wydatki majątkowe
31.885 zł
Zakupiono elementy na doposażenie placów zabaw z funduszu
sołeckiego:
- w miejscowości Koślinka
4.700 zł
- w miejscowości Sztumskie Pole
14.147 zł
w tym 2.147 zł ze środków własnych
- w miejscowości Koniecwałd
8.700 zł
- w miejscowości Nowa Wieś
4.338 zł
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Struktura wydatków budżetowych gminy według działów klasyfikacji budżetowej oraz tendencje zmian w porównaniu do 2009 roku

L.p.
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Wyszczególnienie
2

Wydatki ogółem, w tym:
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
dz. 020 - Leśnictwo
dz. 600 - Transport i łączność
dz. 630 - Turystyka
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa
dz. 710 - Działalność usługowa
dz. 750 - Administracja publiczna
dz. 751 - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
dz .752 - Obrona narodowa
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
dz. 756 - Dochody od os. prawnych, od
os. fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających os. prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem
dz. 757 - Obsługa długu publicznego
dz. 801 i 854 Oświata i wychowanie
dz. 851 - Ochrona zdrowia
dz. 852 - Pomoc społeczna
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie
polityki spolecznej
dz. 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
dz. 921 Kulura i ochrona dziedzictwa
narodowego
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

2009 - wydatki wykonane
Ogółem
w tym: majątkowe
struktura
struktura
kwota
kwota
%
%
3

4

41 051 152
546 499
1 500
1 613 824
337 659
2 553 640
216 676
4 336 121

5

6

100,0 5 977 874
1,3
1 802
0,0
0
3,9 668 788
0,8 336 975
6,2 224 374
0,5
0
10,6
4 757

2010 - wydatki wykonane
Wskaźnik dynamiki w
Ogółem
w tym: majątkowe
%
struktura
struktura
kwota
kwota
7:3
9:5
%
%
7

8

100,0 50 142 329
0,0 1 251 883
0,0
1 500
11,2 1 748 512
5,6 5 908 256
3,8 2 535 650
0,0
228 747
0,1 5 458 791

9

10

100,0 12 248 233
2,5
399 910
0,0
0
3,5
392 294
11,8 5 906 935
5,0
141 825
0,5
0
10,9 1 000 300

11

12

100,0
3,3
0,0
3,2
48,2
1,1
0,0
8,2

122,1
229,1
100,0
108,3
1 749,8
99,3
105,6
125,9

204,9
22 192,6
0,0
58,7
1 752,9
63,2
0,0
21 028,0

34 093

0,1

0

0,0

123 373

0,2

0

0,0

361,9

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

188 791

0,5

0

0,0

204 360

0,4

0

0,0

108,2

0,0

76 305

0,2

0

0,0

75 400

0,1

0

0,0

98,8

0,0

587
14 379 540
235 344
8 609 719

0,0
35,0
0,6
21,0

0
88 386
18 900
0

0,0
0
1,5 17 588 517
0,3
256 263
0,0 9 216 450

0,0
35,1
0,5
18,4

0
2 598 178
67 365
0

0,0
21,2
0,5
0,0

0,0
122,3
108,9
107,0

0,0
2 939,6
356,4
0,0

656 078

1,6

0

0,0

634 280

1,3

0

0,0

96,7

0,0

13,8 4 626 206

77,4

3 196 836

6,4

1 605 385

13,1

56,4

34,7

5 664 684
1 279 340

3,1

7 686

0,1

1 336 676

2,7

104 156

0,9

104,5

0,0

320 752

0,8

0

0,0

376 835

0,7

31 885

0,3

117,5

0,0
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Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok
Dz. Rozdz.

Treść

O10 O1041 Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Wpł.z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
O1095 Pozostała działalność - dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy - koła łowieckie
Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zlec.-zwrot części podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów

Razem dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo - dochody bieżące
600 60016 Drogi publiczne gminne - w tym:
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z różnych opłat - za zajęcie pasa drogowego
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
Dochody majątkowe w tym:
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

Razem dz. 600 - Transport i łączność - w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
630 63003 Turystyka - dochody majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych
mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

Razem dz. 630 - Turystyka- dochody majątkowe
700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpł.z różnych dochodów
Dochody majątkowe w tym:
Wpłaty z tytuły odpłatnego nabycia prawa własności oraz
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
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Plan na
Wykonanie Wskaź2010 r.
za 2010 rok
nik
0,4
361 287
1 314
1 314
1 314
100,0
359 973

0

0,0

508 963
3 437

508 956
3 437

100,0
100,0

505 526

505 519

100,0

870 250

510 270

58,6

198 521
87 501

206 785
95 765

104,2
109,4

33 500

41 764

124,7

54 001

54 001

100,0

111 020

111 020

100,0

111 020

111 020

100,0

198 521
87 501
111 020

206 785
95 765
111 020

810 475

810 475

104,2
109,4
100,0
100,0

810 475

810 475

100,0

810 475

810 475

100,0

3 838 510
2 530 432

3 069 251
2 305 959

80,0
91,1

78 500

79 181

100,9

1 438 602
932 294
43 350
37 686
1 308 078

1 364 782
762 782
47 659
51 555
763 292

94,9
81,8
109,9
136,8
58,4

20 000

0

0,0

12 655

12 898

101,9

1 205 000

679 971

56,4

70 423

70 423

100,0

70095 Pozostała działalność - dochody bieżące
Pozostałe odsetki
Wpł.z różnych dochodów - zwrot za media po byłym
ZGKiM
Razem
dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w tym:

dochody bieżące
dochody majątkowe
710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - dochody
bieżące
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne - dochody bieżące
Wpływy z usług
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
71035 Cmentarze - dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat (za miejsce na cmentarzu)
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień
z organami admnistracji rządowej - utrzymanie cmentarzy
wojennych

719
150
569

63,0
106,4
56,9

3 839 651 3 069 970
2 531 573 2 306 678
1 308 078
763 292

80,0
91,1
58,4

1 141
141
1 000

50 492

50 492

100,0

50 492

50 492

100,0

23 690
6 000

18 126
436

76,5
7,3

17 690

17 690

100,0

49 500
47 000

52 171
49 671

105,4
105,7

2 500

2 500

100,0

Razem dz. 710 - Działalność usługowa - dochody bieżące

123 682

120 789

97,7

750 75011 Urzędy wojewódzkie - dochody bieżące
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
75023 Urzędy gmin - dochody bieżące
Grzywny i inne kary pienięzne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpł.z różnych dochodów
Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami - 5 % wpływów za dowody osobiste

203 000

203 000

100,0

203 000

203 000

100,0

187 101

200 030

106,9

0
13 500
52 456
84 990
500
35 600

-45
16 767
50 754
75 030
203
57 277

0,0
124,2
96,8
88,3
40,6
160,9

54

43

79,6

1

1

100,0

15 994

15 849

99,1

15 994

15 849

99,1

9 176

9 176

100,0

9 176

9 176

100,0

Razem dz. 750 - Administracja publiczna - dochody bieżące

415 271

428 055

103,1

751 75101 Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa - dochody bieżące

2 990

2 987

99,9

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
75056 Spis powszechny i inne- dochody bieżące
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
75095 Pozostała działalność - dochody bieżące
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
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Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.- aktualizacja rejestrów wyborców
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejdochody bieżące
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmikówq
województwa, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie - dochody bieżące
Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.

2 990

2 987

99,9

59 177

58 904

99,5

59 177

58 904

99,5

63 092

61 482

97,4

63 092

61 482

97,4

125 259

123 373

98,5

1 000

0

0,0

1 000

0

0,0

Razem dz. 752 - Obrona narodowa - dochody bieżące

1 000

0

0,0

754 75412 Ochotnicze straże pożarne - w tym:
Dochody bieżące w tym:
Wpływy z usług
Dochody majątkowe w tym:
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
75416 Straż Miejska - dochody bieżące
Grzywny, mandaty i inne kary pieniż.od ludn.
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dochody
bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin

440
440
440
0
0
3 000
3 000

732
332
332
400
400
2 910
2 910

166,4
75,5
75,5
0,0
0,0
97,0
97,0

25 550

25 540

100,0

25 550

25 540

100,0

28 990

29 182

100,7

28 990
0

28 782
400

99,3
0,0

16 170

15 307

94,7

15 000

14 534

96,9

1 170

773

66,1

5 272 757

5 713 770

108,4

4 027 000
223 100
95 100
67 400
2 400
20 000

4 542 374
234 007
94 226
25 845
2 471
7 681

112,8
104,9
99,1
38,3
103,0
38,4

837 757

807 166

96,3

Razem dz. 751 - Urzędy naczel.organów władzy państwo.,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dochody bieżące
752 75212 Pozostałe wydatki obronne - dochody bieżące
Wpływy z różnych dochodów - zwrot wydatków przez
Wojewódzki Sztab Wojskowy

Razem dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa - w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
756 75601 Wpł.z podatku dochod.od osób fizycznych - dochody
bieżące
Podatek od działalności gospod.osób fizycznych opłacany
w formie karty podatk.
Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
75615 Wpł.z podat.rolnego, podat.leśnego, podat. od
czynności cywilnoprawnych, podat.i opłat lokal.od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i
opłatach.- zwolnienia ustawowe w podatkach
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75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podat. od
spadków i darowizn, podat. od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych - dochody bieżące
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Opłata od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatków zniesionych (śr. transportu)
Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy
obsługujące organy podatkowe
Odset.od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
75618 Wpływy z innych opł.stanowiących dochody j.s.t. na
podstawie ustaw - dochody bieżące
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksplatacyjnej
Wpł.z opł.za zezwol. na sprzedaż alkoholu
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na
podstawie odrębnych ustaw
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.podat.i opłat
75621 Udział gm.w podat.stanowiąc doch. budżetu państwa dochody bieżące
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Odsetki za nieterminowe rozliczenie, płacone przez urzędy
obsługujące organy podatkowe

Razem dz. 756 - Dochody od osób praw.,od os.fizycz.i od
innych jednost.nieposiadają.osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich poborem - dochody bieżące
758 75801 Część oświatowa subw. ogólnej dla j.s.t. - dochody
bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa
75807 Część wyrównawcza subwen. ogólnej dla gmin dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:
75814 Różne rozliczenia finansowe - dochody bieżące
Pozostałe odsetki (odset.na r-kach bankowych)
75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin dochody bieżące
Subwencje ogólne z budżetu państwa

Razem dz. 758 - Różne rozliczenia - dochody bieżące
801 80101 Szkoły podstawowe - w tym:
Dochody bieżące w tym:
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpł.z różnych dochodów - prowizje US
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Dochody majątkowe w tym;
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3 494 816

3 795 100

108,6

2 021 000
646 800
3 300
270 400
76 100
21 400
115 000
305 700
100

2 053 072
660 416
3 363
308 756
71 827
20 594
127 844
508 168
57

101,6
102,1
101,9
114,2
94,4
96,2
111,2
166,2
57,0

16

16

100,0

35 000

40 987

117,1

395 600

387 408

97,9

132 500
8 150
250 790

117 922
17 480
250 789

89,0
214,5
100,0

4 000

825

20,6

160

392

245,0

6 092 000
5 970 000
122 000

6 748 202
6 507 720
240 481

110,8
109,0
197,1

0

1

0,0

15 271 343 16 659 787

109,1

9 467 789
9 467 789

9 467 789
9 467 789

100,0
100,0

3 808 708

3 808 708

100,0

3 808 708
234 882
234 882

3 808 708
523 738
523 738

100,0
223,0
223,0

649 661

649 661

100,0

649 661

649 661

100,0

14 161 040 14 449 896

102,0

112 721
25 851
12 660
1200

38 340
38 340
12 586
1 411

34,0
148,3
99,4
117,6

11 991

11 991

100,0

0

12 352

0,0

86 870

0

0,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Przedszkola - dochody bieżące
Wpływy z usług (opłata stała)
Wpływy z różnych dochodów -prowizja US
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
Gimnazja - dochody bieżące
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpł.z różnych dochodów - prowizje US
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół dochody bieżące
Wpł.z różnych dochodów (prowizje US)
Stołówki szkolne i przedszkolne - dochody bieżące
Wpływy z usług (opłata stała)
Pozostała działalność - w tym:
Dochody bieżące w tym:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
Dochody majątkowe w tym;
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych
mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich

86 870

0

0,0

280 828
254 125
310

303 611
285 880
315

108,1
112,5
101,6

26 393

17 416

66,0

13 160
12 540
620

13 553
12 803
750

103,0
102,1
121,0

100

99

99,0

100
13 380
13 380
132
132

99
7 082
7 082
223 689
132

99,0
52,9
52,9

132
0

132
223 557

100,0
0,0

0

223 557

0,0

420 321

586 374

139,5

dochody bieżące

333 451

362 817

108,8

dochody majątkowe

86 870

223 557

257,3

12 262
12 125

12 262
12 126

100,0
100,0

12 125

12 126

100,0

137

136

99,3

137

136

99,3

Razem dz. 851 - Ochrona zdrowia- w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

12 262
12 125
137

12 262
12 126
136

100,0
100,0
99,3

852 85203 Ośrodki wsparcia - dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.- Środowiskowy Dom Samopomocy w
Czerninie
Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące
Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,
pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

165 275

154 556

93,5

165 240

154 476

93,5

35

80

228,6

5 662 000

5 663 897

100,0

4 000

3 919

98,0

80104

80110

80114

80148
80195

Razem dz. 801 - Oświata i wychowanie w tym:

851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:
Dochody bieżące w tym:
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego
Dochody majątkowe w tym;
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

88

169 461,4

100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
Dochody j.s.t w związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
ustawami - 50 % i 40 % wpływów od dłużników
alimentacyjnych
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w
art..184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej - dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dochody bieżące
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

85216

85219

85228

85295

Wpł.z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w
art..184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Zasiłki stałe - dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w
art..184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące
Wpływy z różnych opłat
Wpł.z różnych dochodów - prowizje US
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zlec.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin
Usł. opiekuńcze i specjalist.usługi opiekuńcze dochody bieżące
Wpływy z usług
Pozostała działalność - dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realiz.włas.zadań bież. gmin - pomoc państwa w zakresie
dożywiania 89

5 575 000

5 569 858

99,9

50 000

61 397

122,8

33 000

28 723

0,0

52 100

50 957

97,8

15 600

15 554

99,7

36 500

35 403

97,0

131 505

132 428

100,7

5

5

100,0

0

322

0,0

131 500

131 500

100,0

0

601

0,0

412 123

408 135

99,0

411 000

407 781

99,2

1 123

354

31,5

280 535
35
350

279 664
62
202

99,7
177,1
57,7

2 000

1 250

62,5

278 150

278 150

100,0

23 000

20 165

87,7

23 000
203 000

20 165
203 000

87,7
100,0

203 000

203 000

100,0

Razem dz. 852 - Pomoc społeczna - dochody bieżące
853 85395 Pozostała działalność - dochody bieżące
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych
mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich- UE - na
projekt "Równy start w przyszłość" i "Program aktywizacji
społeczno-zawodowej
w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro"
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych
mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich -BP- na
projekty "Równy start w przyszłość" i "Program aktywizacji
społeczno-zawodowej w gminie Sztum Wczoraj Dziś Jutro"
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanej z naruszeniem procedur, o których mowa w
art..184 ustawy, pobranej nienależnie lub w nadmiernej
wysokości

Razem dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej - dochody bieżące
85415 Pomoc materialna dla uczniów - dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin - na pokrycie kosztów
udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o
charakterze socjalnym

Razem dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody
bieżące
900 90001

90002

90019

90020

90095

Gospodarka ściekowa i ochrona wód- dochody
majątkowe
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich oraz środków, o krórych
mowa w aret.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub
płatności w ramach budżetu środków europejskich
Gospodarka odpadami - dochody bieżące
Wpływy z usług- za wywóz nieczystości stałych po ZGKiM
Pozostałe odsetki
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie środowiska - dochody
bieżące
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z różnych opłat
Wpł.z różnych dochodów - pozostałość środków z 2009 r.
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat produktowych - dochody bieżące
Wpływy z opłaty produktowej
Pozostała działalność - dochody bieżące
Dochody bieżące w tym:
Pozostałe odsetki
Dochody majątkowe w tym;
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6 929 538

6 912 802

99,8

633 619

614 292

96,9

555 565

537 382

96,7

78 053

76 910

98,5

1

0

0,0

633 619

614 292

96,9

260 823

238 174

91,3

260 823

238 174

91,3

260 823

238 174

91,3

792 120

713 876

90,1

792 120

713 876

90,1

7 221
5 240
1 981

7 657
5 531
2 126

106,0
105,6
0,0

423 089

421 089

99,5

2 000

0

0,0

282 536
138 553

282 536
138 553

100,0
100,0

2 000

2 143

107,2

2 000
248
246
246
2

2 143
247
245
245
2

107,2
99,6
99,6
99,6
100,0

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

2

2

100,0

1 224 678

1 145 012

93,5

432 558
792 120

431 136
713 876

99,7
90,1

18 000

18 000

100,0

18 000

18 000

100,0

7 686

7 699

100,2

0

13

0,0

0

13

0,0

7 686

7 686

100,0

7 686

7 686

100,0

25 686

25 699

100,1

dochody bieżące
dochody majątkowe

18 000
7 686

18 013
7 686

100,1
100,0

Razem dochody na finansowanie zad. własnych gminy
Dotacje celowe na realizację zadań własnych
Dotacje celowe na zadania zlecone
Dotacja rozwojowa
Dotacje na zadania powierzone - porozumienia

35 016 168
1 445 516
6 607 619
2 236 213
46 893

35 622 531
1 331 671
6 588 879
2 362 200
37 916

101,7
92,1
99,7
105,6
80,9
101,3

Razem dz. 900 - Gospod. komunal. i ochrona środowiska - w
tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe
921 92116 Biblioteki - dochody bieżące
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. "Biblioteka Powiatowa"
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dochody
majątkowe
Dochody bieżące w tym:
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości
Dochody majątkowe w tym;
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w
terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego

Razem dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym:

OGÓŁEM DOCHODY w tym:
dochody bieżące
dochody majątkowe

45 352 409 45 943 197
42 236 021
3 116 388

91

43 312 753
2 630 444

102,5
84,4

Załącznik nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r.
Dział Rozdz

010

Plan na
2010 r.

Treść

Rolnictwo i łowiectwo
01008 Melioracje wodne
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
- Budowa wodociągu w Nowej Wsi II etap dokumentacja i mapy do celów projektowych (w
tym wydatki niewygasające w 2010 r – kwota
40.138 zł)
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru
części Sztumskiego Pola
- Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zajezierze
17
1a) w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań jst w tym na:
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru
części Sztumskiego Pola
01030 Izby rolnicze
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:
- Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich
poprzez poprawę infrastruktury sportowej: remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty
boiska w Gościszewie
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne
1a) w tym na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych, w części związanej z
realizacją zadań jst w tym na:
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3 138 883
56 000
6 257
56 000
56 000

Wykonanie za
Wskaźnik
2010 r.

1 251 883 39,9%
53 720 95,9%
6 160 98,4%
53 720 0,0%
53 720 0,0%

56 000

53 720

70 690
70 690
70 690

61 427 86,9%
61 427 86,9%
61 427 86,9%

40 138

40 138 100,0%

22 052

12 789 58,0%

8 500

8 500 100,0%

7 160

5 112 71,4%

7 160

5 112 71,4%

19 248
19 248
19 248

19 244 100,0%
19 244 100,0%
19 244 100,0%

19 248

19 244 100,0%

2 474 119
2 131 068
1 904 850
3 050

601 630 24,3%
263 147 12,3%
45 140 2,4%
0 0,0%

1 901 800

45 140

0,0%

2,4%

226 218

218 007 96,4%

226 218

218 007 96,4%

343 051
343 051

338 483 98,7%
338 483 98,7%

343 051

338 483 98,7%

01095

020
02095

600
60014

60016

60017

- Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich
poprzez poprawę infrastruktury sportowej:budowa szatni przy stadionie wiejskim wraz z
wyposażeniem oraz remont ogrodzenia w
Czerninie
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
- zadania własne
- zadania zlecone - zwrot części podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystanego do produkcji rolnej przez
producentów rolnych oraz pokrycie kosztów
postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych
przez gminę
Leśnictwo
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Drogi publiczne gminne
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym na:
- Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w
centrum wsi oraz zagospodarowanie terenu wokół
głazu narzutowego (fundusz sołecki)
- Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul.
Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji
budowlanej
- opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę sieci drogowej wraz z oświetleniem
ulicznym skrzyżowań dróg gminnych z drogą krajową
Nr 55 wraz z odcinkami drogi krajowej w celu poprawy
bezpieczeństwa w ruchu drogowym (Sztum ul.
Osińskiego – ul. Mickiewicza – ul. Młyńska – Plac
Wolności, – ul. Młyńska – ul. Jagiełły) - (wydatki
niewygasające w 2010 r.)
Drogi wewnętrzne
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym na:
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343 051

338 483 98,7%

518 826
518 826
518 826
8 788

515 862
515 862
515 862
8 786

99,4%
99,4%
99,4%
100,0%

8 788

8 786 100,0%

510 038

507 076 99,4%

13 300

10 343 77,8%

496 738

496 733 100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

1 500
1 500
1 500
1 500

1 500
1 500
1 500
1 500

1 500

1 500 100,0%
59,8%
28,7%
0,0%
0,0%
86,1%
0,0%
89,9%
89,9%

2 925 201
953 283
953 283
953 283
1 337 880
72 176
1 204 680
1 204 680

1 748 512
273 283
273 283
273 283
1 151 835
57.876
1 082 935
1 082 935

1 204 680

1 082 935 89,9%

133 200
133 200

68 900 51,7%
68 900 51,7%

14 300

0

0,0%

50 000

0

0,0%

68 900

68 900 100,0%

634 038
634 038
634 038

323 394 51,0%
323 394 51,0%
323 394 51,0%

- Modernizację drogi transportu rolnego w obrębach
geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze, na
działkach nr 71/6, 19, 20, 24, 137 i 209/2 (wydatki
niewygasające 2010 r.)
630
Turystyka
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku
Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy
rowerowej łączącej zamek w Malborku z
atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i
zagospodarowanie głównych przestrzeni
publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu w tym:
1a)na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań j.s.t. w tym na:
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku
Zamków Gotyckich na Powiślu - budowa trasy
rowerowej łączącej zamek w Malborku z
atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego,
sztumskiego, kwidzyńskiego
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu - rewitalizacja i
zagospodarowanie głównych przestrzeni
publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu
700

Gospodarka mieszkaniowa
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
- Termomodernizacja ścian zewnętrznych i
fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
remont i przebudowa pomieszczeń przychodni na
świetlicę, wymiana stolarki okiennej, wykonanie
wewnętrznej instalacji internetowej, alarmowej,
modernizacja terenu zewnętrznego budynku Nr 2 w
Czerninie
- Budowa budynku gospodarczego dla
zabezpieczenia pomieszczeń przynależnych do
mieszkań komunalnych w budynku Nr 32 przy ul.
Mickiewicza

94

634 038
5 951 393
5 951 393
7 100
7 100
1 400

323 394 51,0%
5 908 256
5 908 256
1 321
1 321
0

99,3%
99,3%
18,6%
18,6%
0,0%

5 700

1 321 23,2%

5 944 293
5 944 293

5 906 935 99,4%
5 906 935 99,4%

4 582 494

4 560 108 99,5%

1 361 799

1 346 827 98,9%

5 120 587

5 095 788 99,5%

4 542 847

4 523 020 99,6%

577 740

572 768 99,1%

85,0%
85,0%
0,0%
84,6%
84,6%

2 982 969
2 982 969
51 008
2 829 546
2 829 546

2 535 650
2 535 650
13 895
2 393 825
2 393 825

2 829 546

2 393 825 84,6%

153 423
153 423

141 825 92,4%
141 825 92,4%

15 000

14 030 93,5%

48 963

47 380 96,8%

710
71004

71013

71035

750
75011

75022

75023

75056

- Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku
remizy, budowa szamba i utworzenie węzła
sanitarnego w remizie w Piekle (fundusz sołecki)
- Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i
urządzeń ( w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 16.885 zł)
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 16.810 zł)
Prace geodezyjne i kartograficzne
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 43.530 zł)
Cmentarze
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań w tym:
- utrzymanie cmentarzy komunalnych
- zadania powierzone – utrzymanie grobów i
cmentarzy wojennych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie (w tym wydatki niewygasające
w 2010 r. kwota 196.206 zł)
Oświetlenie elewacji budynku Urzędu Miasta i
Gminy w Sztumie
Klimatyzacja sali narad Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie
Zakup sprzętu komputerowego
Spis powszechny
I. Wydatki bieżące w tym na:

95

12 000

11 895 99,1%

77 460

68 520 88,5%

238 290
107 930
107 930
107 930
5 580

228 747
98 870
98 870
98 870
2 422

96,0%
91,6%
91,6%
91,6%
43,4%

102 350

96 448 94,2%

71 260
71 260
71 260

71 253 100,0%
71 253 100,0%
71 253 100,0%

71 260

71 253 100,0%

59 100
59 100
59 100

58 624 99,2%
58 624 99,2%
58 624 99,2%

59 100

58 624 99,2%

56 600

56 124 99,2%

2 500

2 500 100,0%

6 122 646
203 000
203 000
203 000
185 347

5 458 791
203 000
203 000
203 000
185 347

89,2%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

17 653

17 653 100,0%

184 750
184 750
8 950

155 771 84,3%
155 771 84,3%
8 543 95,5%

8 950

8 543 95,5%

175 800
5 319 699
4 197 932
4 185 615
3 160 020

147 228
4 849 776
3 849 476
3 838 071
2 930 691

83,7%
91,2%
91,7%
91,7%
92,7%

1 025 595

907 380 88,5%

12 317
1 121 767
1 121 767

11 405 92,6%
1 000 300 89,2%
1 000 300 89,2%

1 070 167

953 341 89,1%

31 000

27 468 88,6%

13 000

12 200 93,8%

7 600
15 994
15 994

7 291 95,9%
15 849 99,1%
15 849 99,1%

1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań j.s.t. w tym:
75095 Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
75109
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
752
Obrona narodowa
75212 Pozostałe wydatki obronne
I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
754
przeciwpożarowa
75404 Komendy wojewódzkie Policji
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
75412 Ochotnicze straże pożarne
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
75416 Straż Miejska
75101

96

3 084
2 329

2 939 95,3%
2 325 99,8%

755

614 81,3%
100,0%
57,2%
57,2%
93,9%
100,0%

12 910
333 473
333 473
203 200
243

12 910
190 817
190 817
190 817
243

202 957

190 574 93,9%

130 273

0

0,0%

65 730
65 730
65 730
3 875

43 578
43 578
43 578
3 575

66,3%
66,3%
66,3%
92,3%

61 855

40 003 64,7%

125 259

123 373 98,5%

2 990

2 987 99,9%

2 990
2 990
2 733

2 987 99,9%
2 987 99,9%
2 732 100,0%

257

255 99,2%
99,5%
99,5%
100,0%
100,0%

59 177
59 177
23 848
9 819

58 904
58 904
23 846
9 818

14 029

14 028 100,0%

35 329
63 092
63 092
26 898
14 264

35 058
61 482
61 482
26 897
14 264

12 634

12 633 100,0%

36 194
1 000
1 000
1 000
1 000

34 585 95,6%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%

325 544

204 360 62,8%

99,2%
97,4%
97,4%
100,0%
100,0%

100,0%
100,0%
100,0%
71,6%
71,6%
74,4%

15 000
15 000
15 000
92 500
92 500
82 500

15 000
15 000
15 000
66 184
66 184
61 416

82 500

61 416 74,4%

10 000
165 694

4 768 47,7%
96 855 58,5%

75421

75478

75495

756

75647

757
75702

75704

758
75818

801
80101

I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Zarządzanie kryzysowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
I. Wydatki bieżące w tym na:
6) obsługę długu jst
Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu
terytorialnego
I. Wydatki bieżące w tym na:
6) obsługę długu jst
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
- rezerwa ogólna
- rezerwa celowa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 17.201 zł)
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

97

165 694
164 981
137 780

96 855 58,5%
96 303 58,4%
80 188 58,2%

27 201

16 115 59,2%

713
14 440
14 440
14 440

552 77,4%
0 0,0%
0 0,0%
0 0,0%

14 440

0

0,0%

36 110
36 110
21 759

25 540 70,7%
25 540 70,7%
16 229 74,6%

21 759

16 229 74,6%

14 351
1 800
1 800
1 800

9 311
781
781
781

64,9%
43,4%
43,4%
43,4%

1 800

781 43,4%

89 600

75 400 84,2%

89 600

75 400 84,2%

89 600
89 600
6 193

75 400 84,2%
75 400 84,2%
5 958 96,2%

83 407

69 442 83,3%

296 400

0

0,0%

251 400

0

0,0%

251 400
251 400

0
0

0,0%
0,0%

45 000

0

0,0%

45 000
45 000
210 786
210 786
210 786

0
0
0
0
0

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

210 786

0

0,0%

103 486
107 300
17 220 136
7 611 845
6 093 706
5 930 579
4 943 572

0
0
17 043 391
7 461 628
6 083 744
5 921 021
4 942 634

0,0%
0,0%
99,0%
98,0%
99,8%
99,8%
100,0%

987 007

978 387 99,1%

136 394

136 236 99,9%

4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:
Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie
Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół
w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie" zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół w
Czerninie(w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota
176.330 zł)
Termomodernizacja
budynku SP w Gościszewie
Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole
Podstawowej Nr 2 w Sztumie
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Czerninie
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Gościszewie
Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i
dodatkowymi pracami w Szkole Podstawowej w
Piekle
1a)na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań j.s.t. w tym na:
Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie
Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół
w Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie" zadanie: termomodernizacja Zespołu Szkół w
Czerninie (w tym wydatki niewygasające w 2010 r.
kwota 154.370
zł)
80103 -Oddziały
przedszkolne
w szkołach podstawowych
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80104 Przedszkola
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
- dotacje za zadania bieżące
- dotacje na zadania powierzone - porozumienia
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:

98

26 733

26 487 99,1%

1 518 139
1 518 139

1 377 884 90,8%
1 377 884 90,8%

1 336 570

1 282 780 96,0%

19 000

19 520 100,0%

10 200

10 175 99,8%

49 249

2 000

44 120

4 499 10,2%

59 000

58 910 99,8%

1 254 720

1 252 218 99,8%

1 254 720

1 252 218 99,8%

62 035
62 035
57 670
55 155
2 515
4 365
3 532 067
2 861 605
1 979 037
1 655 971

61 413
61 413
57 200
54 685

4,1%

99,0%
99,0%
99,2%
99,1%

2 515 100,0%
4 213
3 516 039
2 852 143
1 974 015
1 655 925

96,5%
99,5%
99,7%
99,7%
100,0%

323 066

318 090 98,5%

847 957
812 917
35 040
31 260

843 555
808 518
35 037
31 223

99,5%
99,5%
100,0%
99,9%

3 351

3 350 100,0%

670 462
670 462

663 896 99,0%
663 896 99,0%

Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie
Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół
w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego Nr 1 w
Sztumie" - zadanie: termomodernizacja
Przedszkola Nr 1 w Sztumie
Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w
Gościszewie
1a)na programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań j.s.t. w tym na:
Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie
Gminy Sztum - termomodernizacja Zespołu Szkół
w Czerninie oraz Przedszkola Publicznego Nr 1 w
Sztumie" - zadanie: termomodernizacja
Nr 1 w Sztumie
80110 Przedszkola
Gimnazja
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80113 Dowożenie uczniów do szkół
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej serwer baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu
Oświaty
80120 Licea ogólnokształcące
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na:
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego w
ramach projektu "Remont i doposażenie obiektów
edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w
Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w
powiecie
sztumskim"
1a) programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań jst w tym na:

99

656 649

650 083 99,0%

13 813

13 813 100,0%

633 754

631 254 99,6%

633 754

631 254 99,6%

3 746 665
3 746 665
3 691 641
3 017 609

3 740 286
3 740 286
3 685 450
3 017 504

99,8%
99,8%
99,8%
100,0%

674 032

667 946 99,1%

55 024
468 236
468 236
468 236

54 836
467 690
467 690
467 690

468 236

467 690 99,9%

680 120
673 495
671 995
585 445

678 578
671 953
670 458
585 439

99,7%
99,9%
99,9%
99,9%

99,8%
99,8%
99,8%
100,0%

86 550

85 019 98,2%

1 500
6 625
6 625

1 495 99,7%
6 625 100,0%
6 625 100,0%

6 625

6 625 100,0%

290 141
290 141
290 141

290 140 100,0%
290 140 100,0%
290 140 100,0%

290 141

290 140 100,0%

237 820

237 820 100,0%

Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego w
ramach projektu "Remont i doposażenie obiektów
edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w
Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w
sztumskim"
80130 powiecie
Szkoły zawodowe
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego w
ramach projektu "Remont i doposażenie obiektów
edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w
Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w
powiecie
sztumskim"
1a) programy
finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań j.s.t. w tym na:
Pomoc rzeczowa dla Powiatu Sztumskiego w
ramach projektu "Remont i doposażenie obiektów
edukacyjnych ZS w Sztumie i ZSZ w
Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w
sztumskim"
80146 powiecie
Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli
I. Wydatki bieżące w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych
80148 Stołówki szkolne
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
80195 Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
851
Ochrona zdrowia
85149 Programy polityki zdrowotnej
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
85153 Zwalczanie narkomanii
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane

100

237 820

237 820 100,0%

259 633
259 633
259 633

259 633 100,0%
259 633 100,0%
259 633 100,0%

259 633

259 633 100,0%

212 814

212 814 100,0%

212 814

212 814 100,0%

63 982
63 982
1 500
62 482
342 794
342 794
340 844
320 781

63 034
63 034
1 284
61 750
342 544
342 544
340 620
320 624

20 063

98,5%
98,5%
85,6%
98,8%
99,9%
99,9%
99,9%
100,0%

19 996 99,7%
98,7%
99,9%
99,9%
99,8%
54,8%

1 950
162 618
162 618
124 953
292

1 924
162 406
162 406
124 741
160

124 661

124 581 99,9%

17 500
20 165
275 452
6 400
6 400
6 400

17 500
20 165
256 263
5 658
5 658
5 658

100,0%
100,0%
93,0%
88,4%
88,4%
88,4%

6 400

5 658 88,4%

8 500
8 500
8 500
970

7 960
7 960
7 960
818

7 530

7 142 94,8%

254 552
179 577
152 077
47 970

236 645
169 280
141 780
44 259

93,6%
93,6%
93,6%
84,3%

93,0%
94,3%
93,2%
92,3%

85195

852
85203

85212

85213

85214

85215

1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 20.887 zł)
2) dotacje na zadania bieżące
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne:
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Czerninie (w tym wydatki
niewygasające w 2010 r. – kwota 30.250 zł)
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Gościszewie (w tym wydatki
niewygasające w 2010 r. – kwota 28.426 zł)
Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i
Gminy Sztum ( w tym wydatki niewygasające w
2010 r. – kwota 6.190 zł)
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Pomoc społeczna
Ośrodki wsparcia
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- zadania własne
- zadania zlecone
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
- zadania własne
- zadania zlecone
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- zadania zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej.
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
- zadania własne
- zadania zlecone
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dodatki mieszkaniowe

101

104 107

97 521 93,7%

27 500
74 975
74 975

27 500 100,0%
67 365 89,8%
67 365 89,8%

33 350

32 749 98,2%

34 043

28 426 83,5%

7 582

6 190 81,6%

6 000
6 000
6 000
9 306 590
165 240
165 240
165 240
105 164

6 000
6 000
6 000
9 216 450
154 476
154 476
154 476
99 767

100,0%
100,0%
100,0%
99,0%
93,5%
93,5%
93,5%
94,9%

60 076

54 709 91,1%

5 643 209

5 631 600 99,8%

5 643 209
272 793
210 800
23 809
186 991

5 631 600
267 127
210 083
23 753
186 330

61 993
11 400
50 593
33 000
5 337 416
5 337 416

99,8%
97,9%
99,7%
99,8%
99,6%

57 044 92,0%
10 657
46 387
27 332
5 337 141
5 337 141

93,5%
91,7%
82,8%
100,0%
100,0%

52 100

50 957 97,8%

52 100
52 100

50 957 97,8%
50 957 97,8%

52 100

50 957 97,8%

36 500
15 600

35 403
15 554

97,0%
99,7%

779 119

772 593 99,2%

779 119
184 460

772 593 99,2%
184 406 100,0%

184 460

184 406 100,0%

602
594 057
961 000

601 99,8%
587 586 98,9%
929 240 96,7%

I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85216 Zasiłki stałe
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
85219 Ośrodki pomocy społecznej
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- zadania własne
- zadania zlecone

961 000
961 000
411 521
411 521
521
411 000
955 870
955 870
952 270
805 280

929 240
929 240
408 135
408 135
354
407 781
933 936
933 936
931 136
789 055

146 990

142 081 96,7%

3 600
1 600
2 000

2 800 77,8%
1 550 96,9%
1 250 62,5%

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

116 040

114 355 98,5%

116 040
116 040

114 355 98,5%
114 355 98,5%

116 040

114 355 98,5%

222 491
222 491
43 000

221 158 99,4%
221 158 99,4%
43 000 100,0%

43 000

43 000 100,0%

8 500
160 000

8 129 95,6%
160 000 100,0%

10 991

10 029 91,2%

85295

853
85395

854
85401

85415

85446

900
90001

I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3 w
części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Pozostała działalność
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań j.s.t.
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Pomoc materialna dla uczniów
I. Wydatki bieżące w tym na:
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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96,7%
96,7%
99,2%
99,2%
67,9%
99,2%
97,7%
97,7%
97,8%
98,0%

97,0%
97,0%
97,0%
100,0%

653 607
653 607
653 607
1

634 280
634 280
634 280
1

653 606

634 279 97,0%

570 257
307 179
307 179
302 003
278 459

545 126
304 697
304 697
300 518
277 036

23 544
5 176
260 823
260 823
260 823
2 255
2 255
2 255
2 255
3 777 739
1 840 600
185 600
185 600

95,6%
99,2%
99,2%
99,5%
99,5%

23 482 99,7%
4 179
238 174
238 174
238 174
2 255
2 255
2 255

80,7%
91,3%
91,3%
91,3%
100,0%
100,0%
100,0%

2 255 100,0%
3 196 836
1 538 940
185 019
185 019

84,6%
83,6%
99,7%
99,7%

90003

90004

90015

90019

90020

90095

1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na
programy finansowane z udziałem środków, o których
mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych, w części związanej z realizacją zadań
j.s.t. w tym na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części
Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane
1.420.000 zł; nadzory 41.220 zł, odszkodowania i
inne 294.405 zł
1a) programy finansowane z udziałem środków, o
których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o
finansach publicznych, w części związanej z realizacją
zadań j.s.t. w tym na:
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części
Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane
1.420.000 zł; nadzory 41.220 zł, odszkodowania i
inne 294.405 zł
Oczyszczanie miast i wsi
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Oświetlenie ulic, placów i dróg
w tym: Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
- Lampa solarowa wraz z montażem i transportem –
Nowa Wieś – fundusz sołecki
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań (w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 7.116 zł)
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat produktowych
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Pozostała działalność
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
II. Wydatki majątkowe w tym na:
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185 600

185 019 99,7%

1 655 000

1 353 921 81,8%

1 655 000

1 353 921 81,8%

1 655 000

1 353 921 81,8%

1 275 507

1 234 309 96,8%

1 275 507

1 234 309 96,8%

420 000
420 000
420 000

380 738 90,7%
380 738 90,7%
380 738 90,7%

420 000

380 738 90,7%

160 000
160 000
160 000

159 904 99,9%
159 904 99,9%
159 904 99,9%

160 000

159 904 99,9%

506 400
7 000
499 400
499 400

472 141 93,2%
6 344 0,0%
465 797 93,3%
465 797 93,3%

499 400

465 797 93,3%

7 000
7 000

6 344 90,6%
6 344 90,6%

7 000

6 344

90,6%

423 089

271 453 64,2%

423 089
423 089

271 453 64,2%
271 453 64,2%

423 089

271 453 64,2%

2 000

800 40,0%

2 000
2 000

800 40,0%
800 40,0%

2 000

800 40,0%

425 650
22 150
155 530
155 530

372 860 87,6%
16 990 0,0%
127 740 82,1%
127 740 82,1%

155 530

127 740 82,1%

270 120

245 120 90,7%

921
92105

92109

92116

92120

92195

926
92601

92605

92695

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
- Budowę kanalizacji deszczowej Os. Na Wzgórzu w
Sztumie
- Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul.
Kochanowskiego (w tym wydatki niewygasające w
2010 r. - kwota 6.700 zł)
- Modernizację budynku użytkowego Reja 11b
położonego przy plaży miejskiej w Sztumie (w tym
wydatki niewygasające w 2010 r. - kwota 10.000 zł)
- Opracowanie dokumentacji projektowej na
przebudowę budynku użytkowego przy plaży miejskiej
w Sztumie (w tym wydatki niewygasające w 2010 r. kwota 13.500 zł)
- Zakup wiat przystankowych (w tym wydatki
niewygasające w 2010 r.- kwota 25.952 zł)
- Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w kierunku
Malborka (Gościszewo) - fundusz sołecki (w tym
wydatki niewygasające w 2010 r. - kwota 6.620 zł)
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum
Kultury na remont i przebudowę budynku
Sztumskiego Centrum Kultury
Biblioteki
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
- porozumienia
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:
- Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice
upamiętniające ważne wydarzenie historyczne na
Ziemi Sztumskiej
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
I. Wydatki bieżące w tym na:
2) dotacje na zadania bieżące
Pozostała działalność
Fundusz sołecki
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
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270 120

245 120 90,7%

190 000

182 348 96,0%

20 000

6 700 33,5%

10 000

10 000 100,0%

15 000

13 500 90,0%

28 500

25 952 91,1%

6 620

6 620 100,0%

1 899 600
34 500
34 500
7 000
7 000

1 336 676
28 575
28 575
6 316

70,4%
82,8%
82,8%
90,2%

6 316 90,2%

27 500
1 424 500
829 500
829 500
595 000
595 000

22 259
869 447
829 500
829 500
39 947
39 947

80,9%
61,0%
100,0%
100,0%
6,7%
6,7%

595 000

39 947

6,7%

305 000
305 000
287 000
18 000
71 300
71 300
71 300
64 300
64 300
64 300

305 000
305 000
287 000
18 000
69 445
69 445
69 445
64 209
64 209
64 209

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
97,4%
97,4%
97,4%
99,9%
99,9%
99,9%

64 300
421 748
80 600
10 000
80 600
80 600
80 600
212 000
212 000
212 000
129 148
56 448
84 210
51 310

64 209 99,9%
376 835
68 049
0
68 049
68 049

89,4%
84,4%
0,0%
84,4%
84,4%

68 049 84,4%
204 500
204 500
204 500
104 286
44 248
72 401
48 604

96,5%
96,5%
96,5%
80,7%
0,0%
86,0%
94,7%

1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
II. Wydatki majątkowe w tym na:
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na
(fundusz sołecki – 29.738 zł):
Zakup sprzętu rekreacyjnego – sportowego –
Koślinka
Zakup piłkochwytów – Sztumskie Pole (w tym
fundusz sołecki – 12.000 zł)
Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw – Nowa
Wieś
Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie – stół
betonowy, karuzela
Zakup sprzętu sportowego – Barlewice

51 310

48 604 94,7%

32 900
44 938

23 797 72,3%
31 885 71,0%

44 938

31 885 71,0%

4 700

4 700

0,0%

15 000

14 147

0,0%

4 338

4 338

0,0%

8 700

8 700

0,0%

12 200

0

0,0%

Ogółem wydatki na zadania własne gminy w tym::
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań j.s.t.
5) obsługę długu j.s.t.
II. Wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3,

48 353 384
35 046 363
28 473 555
15 054 954

42 659 857
30 961 397
24 984 943
14 736 253

88,2%

13 418 601
2 333 841
2 891 395

10 248 690 76,4%
2 308 639 98,9%
2 775 663 96,0%

1 051 172

892 152 84,9%

296 400
13 307 021

0 0,0%
11 698 460 87,9%

9 085 413

9 007 798 99,1%

Ogółem wydatki na zadania zlecone w tym:
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych

6 607 619
6 607 619
1 183 770
515 435

6 588 879
6 588 879
1 167 935
509 369

668 335
5 423 849

98,5%
658 566
5 420 944 99,9%

1 573 597

893 593 56,8%

1 023 823
2 500

343 820 33,6%
2 500 100,0%

2 500
1 021 323
549 774

100,0%
2 500
341 320 33,4%
549 773 100,0%

56 534 600

50 142 329 88,7%

42 677 805
29 659 825
15 570 389

37 894 096 88,8%
26 155 378 88,2%
15 245 622 97,9%

Ogółem wydatki na zadania powierzone porozumienia
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania majątkowe
II Wydatki majątkowe

Razem:

w tym:
I. Wydatki bieżące w tym na:
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
1a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
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88,3%
87,7%
97,9%

99,7%
99,7%
98,7%
98,8%

1b) wydatki związane z realizacją ich statutowych
zadań
2) dotacje na zadania bieżące
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych
4) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w
części związanej z realizacją zadań j.s.t.
5) obsługę długu j.s.t.
II. Wydatki majątkowe w tym:
1) wydatki na programy finansowane z udziałem
środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3,
2) dotacje na zadania bieżące
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14 089 436

10 909 756

77,4%

3 355 164
8 315 244

2 649 959 79,0%
8 196 607 98,6%

1 051 172

892 152 84,9%

296 400
13 856 795

0 0,0%
12 248 233 88,4%

9 085 413

9 007 798 99,1%

595 000

39 947

6,7%

Załącznik Nr 3
Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które
podlegają przekazaniu do budżetu państwa za 2010 rok
Dz.
750

Rozdz.

§

Treść

Plan na
2010 r.

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
0690 Wpływy z różnych opłat
Razem dz. 750 – Administracja publiczna
85202
Ośrodki wsparcia
0690 Wpływy z różnych opłat
85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
0920 Pozostałe odsetki
0970 Wpływy z różnych dochodów
0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych
świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Razem dz. 852 – Pomoc społeczna
Razem dochody – zadania zlecone

75011

852

Wykonanie
za 2010 r.

1.085
1.085
1.085
---

959
959
959
1.596
1.596

62.860
-62.860

165.011
6.523
33.865

-62.860
63.945

124.623
166.607
167.566

Wykonanie dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za
2010 rok
Dz. Rozdz.

Nazwa

Dotacje
Plan na
2010 r.

010 01095 Pozostała działalność
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

Razem - Rolnictwo i łowiectwo
750 75011 Urzędy wojewódzkie
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
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Wydatki

Wykonanie za
2010 r.

Plan na
2010 r.

Wykonanie
za 2010 r.

505.526

505.519

505.526

505.519

505.526
--

505.519
--

-505.526

-505.519

--

--

8.786

8.786

505.526
203.000

505.519
203.000

505.526
203.000

505.519
203.000

203.000
--

203.000
--

-203.000

-203.000

--

--

185.347

185.347

Spis powszechny i inne
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

15.994
15.994
--

15.849
15.849
--

15.994
-15.994

15.849
-15.849

--

--

2.329

2.325

Razem - Administracja Publiczna
751 75101 Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa

218.994

218.849

218.994

218.849

2.990

1.494

2.990

--

- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

2.990
--

2.987
--

-2.990

-2.987

--

--

2.733

2.732

59.177
59.177
--

58.904
58.904
--

59.177
-59.177

58.904
-58.904

-63.092
63.092
--

-61.482
61.482
--

9.819
63.092
-63.092

9.818
61.482
-61.482

--

--

14.264

14.264

125.259
165.240

123.373
154.476

125.259
165.240

123.373
154.476

165.240
--

154.476
--

-165.240

-154.476

--

--

105.164

99.767

75056

75107 Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

75109 Wybory
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

Razem - Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
852 85203 Ośrodki wsparcia
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń
85212 Świadczenia rodzinne,

świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego

5.575.000 5.569.858 5.575.000 5.569.858

- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

85213

Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
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5.575.000
--

5.569.858
--

-5.575.000

-5.569.858

--

--

186.991

186.330

15.600

15.554

15.600

15.554

85219

- dotacja celowa
- wydatki bieżące
Ośrodki pomocy społecznej
- dotacja celowa
- wydatki bieżące w tym:
wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń

Razem - Pomoc społeczna

OGÓŁEM

15.600
-2.000
2.000
--

15.554
-1.250
1.250
--

--

--

-15.600
2.000
-2.000

-15.554
1.250
-1.250

5.757.840 5.741.138 5.757.840 5.741.138

6.607.619 6.588.879 6.607.619 6.588.879
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Załącznik Nr 4
Wykonanie dotacji i wydatków na realizację zadań bieżących
realizowanych przez gminę na podstawie porozumień (umów)
z organami administracji rządowej i inne za 2010 rok
Treść

Dz. Rozdz.

600
60014

710
71035

754
75404
801
80104

80120

80130

921
92116

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
- pomoc finansowa dla Powiatu
Sztumskiego (dotacja - wydatki)
Działalność usługowa
Cmentarze
- dotacja
- wydatki bieżące
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Komendy Wojewódzkie Policji
- dotacja (wydatek)
Oświata i wychowanie
Przedszkola
 dotacje (otrzymane od j.s.t)- dochody
 dotacje (przekazane
do j.s.t) –
wydatki
Licea ogólnokształcące
- wydatki majątkowe – pomoc rzeczowa
dla Powiatu Sztumskiego
Szkoły zawodowe
- wydatki majątkowe – pomoc rzeczowa
dla Powiatu Sztumskiego
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Biblioteki
 dotacja
 dotacje (przekazane)wydatki

Razem
- dotacja otrzymane
- dotacje przekazane
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Plan na
2010 r.

Wykonanie
za
2010 r.

953.283

273.283

953.283

273.283

2.500
2.500

2.500
2.500

15.000
15.000

15.000
15.000

26.393
35.040

9.718
35.037

290.141

290.140

290.141
259.633

290.140
259.633

259.633

259.633

18.000
18.000

18.000
18.000

46.893
1.573.597

30.218
893.593

Załącznik Nr 5
Wykonanie dotacji w wydatkach budżetowych Miasta i Gminy Sztum
za 2010 rok

Dz. Rozdz.

600
754
801

851

852

Treść

Transport i łączność
60014 - pomoc finansowa dla Powiatu Sztumskiego
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
75404 przeciwpożarowa
- dotacja dla Policji
Oświata i wychowanie
80104  dotacje celowe przekazane gminie na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień
między j.s.t. – przedszkola
 dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
- niepubliczne
przedszkole
80195  dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania
w zakresie oświaty i wychowania
a) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe
b) Stowarzyszenie Przyjaciele Dzieci
Ochrona zdrowia
85154 - dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania
z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
a) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”
b) Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Radość
i Słońce”
85195 -dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania z
zakresu ochrony zdrowia
a) Stowarzyszenie Pomocy Osobom Przewlekle
Chorym „Dar Serca”
b) Polski Związek Niewidomych Okręg
Pomorski
Pomoc społeczna
85212 - zwrot dotacji dla PUW
85214 - zwrot dotacji dla PUW
85216 - zwrot dotacji dla PUW
85295 – dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania
w zakresie opieki społecznej w tym:
a) Bank Żywności w Tczewie
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Dotacja
Plan na Wykonanie
2010 r.
za
2010 r.
953.283
273.283
953.283
273.283
15.000
15.000
865.457

15.000
15.000
861.055

35.040

35.037

812.917

808.518

17.500
14.500
3.000
33.500

17.500
14.500
3.000
33.500

27.500
25.000

27.500
25.000

2.500

2.500

6.000

6.000

5.000

5.000

1.000
42.623
33.000
602
521
8.500

1.000
36.416
27.332
601
354
8.129

5.000

5.000

853 85395
921
92105

92109

92116
92120

926
92605

b) Sztumskie Towarzystwo Oświatowe
1.500
c) Polski Związek Niewidomych Okręg
Pomorski
1.000
d) Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Sztumie
1.000
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
1
- zwrot dotacji dla UMWP
1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.828.300
– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania
w zakresie kultury w tym:
27.500
a) Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej
„Powiślanie”
5.000
b) Związek Harcerstwa Polskiego
6.000
c) Towarzystwo Miłośników Ziemi Sztumskiej
6.500
d) Stowarzyszenie Przyjaciół szkoły w Piekle
1.500
e) Stowarzyszenie Aktywny Czernin
5.000
f) Stowarzyszenie „Szansa” przy SP Nr 2
3.500
– dotacja podmiotowa dla Sztumskiego
Centrum Kultury
829.500
- dotacja celowa dla Sztumskiego
Centrum Kultury – remont i przebudowę Kina
595.000
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej
305.000
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac
remontowych i konserwatorskich obiektów
zabytkowych
71.300
a) Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Anny
w Sztumie
56.300
b) Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Michała
Archanioła w Postolinie
15.000
Kultura fizyczna i sport
212.000
– dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania
w zakresie kultury fizycznej i sport w tym:
212.000
a) Klub piłkarki „Olimpia”
47.000
b) Uczniowski Klub Sportowy „Sokolik”
10.000
c) Ludowy Klub Sportowy Postolin
21.000
d) Miejski Ludowy Klub Sportowy „Victoria”
30.000
e) Kolarski Ludowy Klub Sportowy „Lider”
8.000
f) Ludowy Klub Sportowy „Powiśle” Czernin
20.500
g) Lekkoatletyczny Klub Sportowy „Zantyr”
50.000
h) Sztumskie Stowarzyszenie Sołtysów
2.500
i) Klub Piłkarski „Ruch” w Gościszewie
18.000
j) Rezerwa
5.000
Razem
3.950.164
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1.130
1.000
1.000
1
1
1.266.151
22.259
-6.000
6.500
1.500
4.872
3.387
829.500
39.947
305.000

69.448
54.458
15.000
204.500
204.500
47.000
10.000
21.000
30.000
8.000
20.500
50.000
-18.000
-2.689.919

Załącznik Nr 6

Wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2010 rok

Dz.

Nazwa inwestycji

Plan na
2010

010 Rolnictwo i łowiectwo
Budowa wodociągu w Nowej Wsi – etap II
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru części
Sztumskiego Pola
Przydomowa oczyszczalnia ścieków Zajezierze 17
Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez
poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni,
ogrodzenia oraz płyty boiska w Gościszewie, remont
ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w
Czerninie - zadanie inwestycyjne -budowa szatni przy
stadionie wiejskim wraz z wyposażeniem oraz remont
ogrodzenia w Czerninie
600 Transport i łączność
Wykonanie dokumentacji projektowej parkingu w centrum
wsi oraz zagospodarowanie terenu wokół głazu
narzutowego m. Sztumska Wieś
Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę
chodników w m. Sztumska Wieś, Nowa Wieś i ul.
Kwidzyńska w Sztumie – wykonanie dokumentacji
budowlanej
Modernizacja drogi transportu rolnego w obrębach
geodezyjnych Sztumska Wieś i Zajezierze
630 Turystyka
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie
głównych przestrzeni publicznych Sztumie z
przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu
……….
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków
Gotyckich na Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej
zamek w Malborku z atrakcjami turystycznymi powiatów
malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego w tym: 1)
modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
podczyszczania wód opadowych, 2) monitoring Bulwaru,
3) ścieżki pieszo-rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek
pieszo- rowerowych, 5) dokumentacja i inne.
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Wykonanie Wska
za 2010 r.
źnik
%
413.741
399.910
96,6
40.138
40.138 100,0
22.052
8.500

12.789

58,0

8.500 100,0

343.051

338.483

98,7

767.238

403.884

52,6

14.300

11.590

81,0

50.000

--

--

68.900
634.038

68.900 100,0
323.394
51,0

5.944.293

5.906.935

99,4

1.361.799

1.346.827

98,9

4.582.494

4.560.108

99,5

700 Gospodarka mieszkaniowa
Termomodernizacja ścian zewnętrznych i fundamentów,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont i
przebudowa pomieszczeń przychodni na świetlicę,
wymiana stolarki okiennej, wykonanie wewnętrznej
instalacji internetowej, alarmowej, modernizacja terenu
zewnętrznego budynku Nr 2 w Czerninie
Zakup nieruchomości gruntowych, budynków i urządzeń
Doprowadzenie sieci wodociągowej do budynku remizy,
budowa szamba i utworzenie węzła sanitarnego w remizie
w Piekle
Budowa budynku gospodarczego dla zabezpieczenia
pomieszczeń przynależnych do mieszkań komunalnych w
budynku Nr 32 przy ul. Mickiewicza w Sztumie
750 Administracja publiczna
Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie
Oświetlenie elewacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w
Sztumie
Zakup sprzętu komputerowego
Klimatyzacja Sali narad Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie
801 Oświata i wychowanie
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w
Gościszewie
Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Sztum -termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie
oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie:
termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie w tym:
roboty budowlane 1.217.548 zł, nadzory 54.900 zł,
dokumentacje i inne 257.702 zł.
Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy
Sztum -termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie
oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie - zadanie:
termomodernizacja Przedszkola Nr 1 w Sztumie
Wykonanie instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej
Nr 2 w Sztumie
Wymiana pieca w Publicznym Przedszkolu w Gościszewie
Zakupy inwestycyjne – pomoc rzeczowa dla Powiatu
Sztumskiego
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Czerninie
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole
Podstawowej w Gościszewie
Zakup zasilacza awaryjnego UPS i stacji roboczej - serwer
baz SQL dla Miejsko - Gminnego Zespołu Oświaty
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153.423

141.825

92,4

15.000

14.030

93,5

77.460

68.520

88,5

12.000

11.895

99,1

48.963

47.380

96,8

1.121.767

1.000.300

89,2

1.070.167

953.341

89,1

31.000

27.468

88,6

7.600
13.000
2.745.000

7.291
12.200
2.598.178

95,9
93,8
94,7

19.000

19.520 100,0

1.336.570

1.282.780

96,0

656.649

650.083

99,0

10.200

10.175

99,8

13.813

13.813 100,0

549.774

549.773 100,0

49.249
44.120
6.625

--

--

6.499

14,7

6.625 100,0

Wymiana dwóch kotłów c.o. wraz z osprzętem i
dodatkowymi pracami w SP w Piekle
851 Ochrona zdrowia
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Czerninie
Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej w
Gościszewie
Doposażenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Sztum

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części
Sztumskiego Pola w tym: roboty budowlane 1.420.000 zł,
nadzory 41.220 zł, odszkodowania i inne 294.405 zł
Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w
Sztumie
Odwodnienie zjazdu z ul. Spokojnej w ul. Kochanowskiego
Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego
przy plaży miejskiej w Sztumie
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę
budynku użytkowego przy plaży miejskiej w Sztumie
Lampa solarowa wraz z montażem i transportem w m.
Nowa Wieś
Zakup wiat przystankowych
Zakup i ustawienie wiaty przystankowej w kierunku
Malborka w m. Gościszewo
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja dla instytucji kultury - Sztumskiego Centrum
Kultury na remont i przebudowę budynku Sztumskiego
Centrum Kultury
Posadowienie rzeźby plenerowej i tablice upamiętniające
ważne wydarzenia historyczne na Ziemi Sztumskiej
926 Kultura fizyczna i sport
Zakup sprzętu rekreacyjno- sportowego m. Koślinka
Zakup piłkochwytów m. Sztumskie Pole
Zjeżdżalnia na doposażenie placu zabaw m. Nowa Wieś
Doposażenie placu zabaw w Koniecwałdzie - m. in. stół
betonowy, karuzela
Zakup sprzętu sportowego m. Barlewice
Ogółem
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59.000

58.910

99,9

74.975
33.350

67.365
32.749

89,8
98,2

34.043

28.426

83,5

7.582
1.932.120

6.190
1.605.385

81,6
83,1

1.655.000

1.353.921

81,8

190.000
20.000
10.000

182.348
96,0
6.700
33,5
10.000 100,0

15.000

13.500

90,0

7.000

6.344

90,6

28.500

25.952

91,1

6.620
659.300

6.620 100,0
104.156
15,8

595.000

39.947

6,7

64.300

64.209

99,9

44.938
4.700
15.000
4.338

31.885
71,0
4.700 100,0
14.147
94,3
4.338 100,0

8.700

8.700 100,0

12.200
-13.856.795 12.259.823

-88,5

Załącznik Nr 7

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu
i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej za 2010 rok

Lp.

Treść

1
2
3
I

Dochody
Wydatki
Wynik
Źródła sfinansowania deficytu
(przychody)
Kredyty lub pożyczki
Nadwyżka budżetu j.s.t.z lat ubiegłych

1
2
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Klasyfikacja
Plan na
Wykonanie
przychodów
2010 r.
za
i rozchodów
2010 r.
-45.352.409
45.943.197
-56.534.600
50.142.342
-- 11.182.191 - 4.199.145
§ 952
§ 957

-- 19.055.960

4.199.145

4.655.000
14.400.960

-4.199.145

Załącznik Nr 8

Dług gminy na dzień 31 grudnia 2010 roku
Lp.
1
3
4
5
6

Rodzaj zadłużenia
Pożyczka lub kredyt
Zobowiązania wymagalne
Łączna kwota długu
Dochody ogółem
Procentowy wskaźnik zadłużenia gminy
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Stan na dzień
31.12.2010 r.
---45.943.197
--

Załącznik Nr 9
Wykonanie dochodów i wydatków dochodów własnych za
2010 rok
Lp. Wyszczególnienie

Stan
środków
obrotowych
na
początku
roku
Plan

Wykonanie
1

2

1

Rachunek
dochodów
własnych w tym:
1.Szkoły
podstawowe
2. Przedszkola
3.Gimnazja
4. Stołówki
szkolne

3

Przychody

Ogółem

Wydatki

w tym:
dotacja z
budżetu
gminy

Ogółem

Stan
środków
obrotowych
na
31.12.2010
r.

w tym:
wpłata do
budżetu
nadwyżki
środków
obrotowych

Plan
Plan
Plan
Plan
Plan
Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie
4

5

6

7

8

88.674

555.850

585.736

58.788

88.674
28.103
28.102
13.951
13.951
1.783

552.898
22.920
31.599
249.645
216.856
6.425

499.079
51.023
44.346
249.645
202.828
8.208

142.493
-15.355
13.951
27.979
--

1.783

14.507

7.365

8.925

44.837

276.860

276.860

44.837

44.838

289.936

244.540

90.234
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Załącznik Nr 10

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów
własnych.

1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie
2. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
3. Szkoła Podstawowa im. Jana Hinca w Piekle
4. Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie
5. Publiczne Przedszkole nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sztumie
6. Zespół Szkół w Czerninie
7. Zespół Szkół w Gościszewie
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Załącznik Nr 11
ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2010 ROKU

jednostka

Szkoła Podstawowa nr 2
w Sztumie

dochody

- stan środków na 01.01.2010r
- wpłaty rodziców i ośrodków
pomocy społecznej za
wyżywienie dzieci
- wpłaty za wynajem sal
- odsetki bankowe

Razem
Zespół Szkół w Gościszewie

kwota

wydatki

kwota

51.871 - zakup wyposażenia do szkoły
133.316 - zakup pomocy dydaktycznych
- zakup artykułów
żywnościowych do stołówki
7.500 - prowizje bankowe
789

12.426
5.516
102.543

193.476

120.640

- stan środków na 01.01.2010r
- wpłaty za wynajem sal
- odsetki bankowe

155

5.303 - zakup wyposażenia do szkoły
3.015 - prowizje bankowe
44

4.966
5

Razem

8.362

4.971

Szkoła Podstawowa w Nowej - stan środków na 01.01.2010r
Wsi
- wpłaty za wynajem sal
- prowizje bankowe

4.798 - zakup materiałów do remontu
3.215 - prowizje bankowe
37

6.167
9

Razem

8.050

6.176

Szkoła Podstawowa w Piekle - stan środków na 01.01.2010r
- wplaty za wynajem sal
- wpłaty rodziców i ośrodków
pomocy społecznej za
wyżywienie dzieci
- odsetki bankowe

4.239 - zakup wyposażenia i
3.574 materiałów do remontu
20.857 - zakup artykułów
żywnościowych do stołówki
- prowizje bankowe
70

18.313

Razem

28.740

22.767

Zespół Szkół w Czerninie

- stan środków na 01.01.2010r
- wpłaty za wynajem sal
- wpłaty rodziców i ośrodków
pomocy społecznej za
wyżywienie dzieci
- odsetki bankowe

Razem
Gimnazjum nr 1 w Sztumie

122.146
- stan środków na 01.01.2010r
- wpłaty za wynajem sal
- odszkodowania
- wpłaty rodziców i ośrodków
pomocy społecznej za
wyżywienie dzieci
- odsetki bankowe

Razem
Publiczne Przedszkole nr 1

Razem

776 - zakup wyposażenia do szkoły
13.152 - zakup zestawu huśtawek ze
108.014 zjeżdżalnią (zakup
inwestycyjny)
- zakup artykułów
204 żywnościowych do stołówki i
przedszkola
- prowizje bankowe
- zakup wyposażenia i
materiałów do remontu do
gimnazjum
- konserwacja podłóg w
korytarzach i sali gimnazjum
- zakup artykułów
137 żywnościowych do stołówki
- prowizje bankowe

7.736
13.870
500
68.531

90.774
- stan środków na 01.01.2010r
- odszkodowania
- wpłaty rodziców i ośrodków
pomocy społecznej za
wyżywienie dzieci
- odsetki bankowe

13.951 - zakup materiałów do remontu
1.465 - zakup artykułów
174.413 żywnościowych do przedszkola
- prowizje bankowe

Stan
środków na
rachunku
na
31.12.2010r

72.836

3.391

1.874

4.423

31
5.973

4.883
5.600

94.097

165
104.745

17.401

5.459

1.810
66.322
96
73.687

17.087

1.477
164.528
88

196
190.025
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166.093

23.932

jednostka

dochody

Razem rachunki dochodów własnych jednostek
budżetowych

kwota

541.573

121

wydatki

kwota

499.079

Stan
środków na
rachunku
na
31.12.2010r
142.494

Załącznik Nr 12
Wydatki funduszu sołeckiego za rok 2010 zgodnie ze
złożonymi wnioskami przez Sołectwa Gminy SZTUM
Lp
1.

Nazwa sołectwa
Koślinka

2.

Sztumskie Pole

3.

ul. Domańskiego

4.

Piekło

5.

Gościszewo

6.

Nowa Wieś

7.

Biała Góra

8.

Uśnice – Parpary

Nazwa zadania
Dz. Rozdz. §
Plan
Wykonanie
Zakup sprzętu
926-92695-6060
4 700
4 700
rekreacyjno
sportowego stół do
pinponga stały
Sprzęt pozostały
926-92695-4210
3.000
3 000
poniżej
3.500 złotych
Zakup
926-92695-6060
12.000
12 000
piłkochwytów,
926-92695-4210
4.500
4500
słupków do siatki, 2
ławek
Konserwacja rowu
010-01008-4300
6.257
6 160
Sztumska Wieś
-Doprowadzenie
700-70005-6050
4.000
11 895
sieci wodociągo. do
budynku remizy ,
budowa szamba,
utworzenie węzła
5.000
sanitarnego w
3.000
remizie
Razem
12000
-Zakup i ustawienie
900-90095-6060
6.620
4.175
wiaty
przystankowej w
kierunku Malborka
Remont w parku w
Gościszewie
- wymiana
krawężników
900-90095-4270
15.530
0
polbruku ,
nawiezienie ziemi
- zakup materiałów
700-70005-4210
2 000
2 000
na ogrodzenie
oraz doprowadzenie
wody do OSP
-Lampa solarowa
wraz z montażem i
900-90015-6060
7.000
6 344
transportem.
-Zjeżdżalnia na
doposażenie placu
926-92695-6060
4.338
4 338
zabaw.
Remont boiska
926-92601-4270
10.000
0
poprzez transport
czarnoziemu
Remont drogi
600-60016-4270
12.267
12 267
prowadzącej od
znaku miejscowości
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9.

10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.

Parpary
Remont chodnika
przy ulicy
Donimirskich
Postolin
Wykonanie
dokumentacji
projektowotechnicznej w
świetlicy wiejskiej
na remont
Zajezierze
Zakup kamienia
tłucznia 100 ton
Parowy
Zakup tłucznia
Kępina
Zakup tłuczenia w
ilości ok. 70 ton
Gronajny
odnowienia ścian w
świetlicy wiejskiej
Pietrzwałd
Zakup i wymiana
okien i parapetów
w świetlicy
wiejskiej
Koniecwałd
Zakup urządzeń na
plac zabaw:
- stół betonowy
- karuzela
- pozostałe pon.
3.500,- zł
Barlewice
zakup sprzętu
sportowego
Sztumska Wieś
Wykonanie
dokumentacji
projektowej
parkingu w centrum
wsi oraz
zagospodarowanie
terenu wokół głazu
narzutowego
RAZEM w tym:
1) wydatki bieżące
2) wydatki majątkowe
Czernin

600-60016-4270

22.509

22 509

700-70005-4270

20.078

0

600-60016-4210

9.900

9 900

600-60016-4210
600-60016-4210

6.000
7.200

6 000
7 200

700-70005-4270

8.800

0

700-70005-4270

8.130

0

926-92695-6060
926-92695-6060

4.300
4.400

4 300
4 400

926-92695-4210
926-92695-6060

7.010
12.200

7 010
0

600-60016-6050

14.300

0

225.039
143.181
81.858

132.698
80 546
52.152
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Załącznik Nr 13
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finsnowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5
ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku budżetowego 2010.

Lp.

Nazwa programu
lub projektu
realizowanego ze
środków
pochodzących z
funduszy
strukturalnych i
Funduszu
Spójności

Program Rozwoju
1 Obszarów Wiejskich
2007-2013 (PROW)

Program Rozwoju
2 Obszarów Wiejskich
2007-2013 (PROW)

3

Regionalny Program
Operacyjny Woj.
Pomorskiego
2007 - 2013

Regionalny Program
Operacyjny Woj.
4
Pomorskiego
2007 - 2013

5

Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

6

Regionalny Program
Operacyjny Woj.
Pomorskiego
2007 - 2013

7

Regionalny Program
Operacyjny Woj.
Pomorskiego
2007 - 2013

8

Regionalny Program
Operacyjny Woj.
Pomorskiego
2007 - 2013

Nazwa funduszu z
którego następuje
finansowanie
programu lub
projektu

Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
(EFRROW)
Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
(EFRROW)

Plan po
zmianach
31.12.2010 r.

3 134 425

0

3 112 373

22 052

569 269

0

0

569 269

3 087 098

0

1 714 308

1 372 790

6 980 330

0

2 397 836

4 582 494

439 578

9 030

0

448 608

549 774

0

0

549 774

4 185 760

0

2 530 760

1 655 000

Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont
boiska, urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem
przyległego terenu w celu stworzenia warunkow do aktywnej
integracji mieszkańców

380 000

0

0

380 000

Program aktywizacji społeczno-zawodowej w gminie Sztum
Wczoraj Dziś Jutro

0

204 998

0

204 998

A gdyby tak ryby "" Piknik w Sztumie

0

130 273

0

130 273

2 743 086

0

743 165

1 999 921

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci
Sztumskiego Pola w tym: 1) roboty 1.411.890 zł 2) nadzory
32.460 zł 3) odszkodowania 30 000 zł 4) dokumentacja i
inne 218.650 zł

Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez
poprawę infrastruktury sportowej - remont budynku szatni,
ogrodzenia oraz pklyty boiska w Gościszewie, remont
ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim w
Czerninie
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – rewitalizacja i zagospodarowanie głównych
przestrzeni publicznych w Sztumie z przywróceniem
historycznego charakteru centrum Sztumu w tym: 1)
system monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu ,
2)przebudowa nawierzchni ulic i chodnikow oraz
Europejski Fundusz infrastruktury technicznej wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla
Rozwoju
centrum Sztumu , 3) przebudowa przyłączy energetycznych
Regionalnegio
umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta
(EFRR)
Sztum , 4) nadzory: inwestorskie, autorskie i
konserwatorsko- archeologiczne , 5) dokumentacje i inne ( (
w tym wydatki bieżące-35.600 zł w tym: instrument
elastyczności - 24.400 zł i wynagrodzenia osób
realizujących instrument elastyczności -11.200 zł)
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na
Powiślu – budowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z
Europejski Fundusz
atrakcjami turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego,
Rozwoju
kwidzyńskiegow tym: 1) modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci
Regionalnegio
podczyszczania wód opadowych,2) monitoring Bulwaru,
3) ścieżki
(EFRR)
pieszo- rowerowe, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych,
5) dokumentacje i inne.
Europejski Fundusz
Równy start w przyszłość
Społeczny (EFS)
Remont i doposażenie obiektów ZS w Sztumie i ZSZ w
Barlewiczkach w celu podniesienia jakości oferty
edukacyjnej na poziomie ponadgimnazjalnym w powiecie
Europejski Fundusz
sztumskim, w tym: zakup wyposażenia 2 pracowni
Rozwoju
logistyczno-magazynowych i 1 laboratorium językowego dla
Regionalnegio
ZS Sztum oraz 2 laboratoriów językowych, pracowni
(EFRR)
gastronomicznej oraz pracowni obrabiarek starowanych
numerycznie (CNC) dla ZSZ Barlewiczki - Partner Powiatu
Sztumskiego w realizacji projektu

Program Operacyjny
Program
Operacyjny
Kapitał Ludzki
"Zrównoważony
10
rozwój sektora

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnegio
(EFRR)
Europejski Fundusz
Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów
Wiejskich
(EFRROW)
Europejski Fundusz
Społeczny (EFS)
Europejski Fundusz
Rybacki

Regionalny Program
Operacyjny Woj.
11
Pomorskiego
2007 - 2013

Europejski Fundusz
Rozwoju
Regionalnegio
(EFRR)

9

Plan na
zwiększenie zmniejszenie
1.01.2010 r.
planu (+)
planu (-)

Zadanie realizowane w ramach programu lub projektu

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części
Sztumskiego Pola

Poprawa efektywności wykorzystywania energii w
budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Sztum
-termomodernizacja Zespołu Szkół w Czerninie oraz
Przedszkola Nr 1 w Sztumie w tym: wydatki bieżące instrument elastyczności 6.702 zł

Razem

22 069 320
124

344 301 10 498 442 11 915 179

Załącznik Nr 14

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na 31.12.2010 r.

L.p. Dz. Rozdz.

1

2

Nazwa zadania

Okres
realizacji

ogółem limit
wydatków w
zł

Wydatki
poniesione od
początku
realizacji
programu do
31.12.2010 r.
w zł

4

5

6

7

8

2008-2011

1 693 000

103 736

6,1%

2010-2011

540 138

40 138

7,4%

2009-2011

584 752

559 190

95,6%

2010-2011

134 331

3 660

2,7%

2010-2011

612 025

7 320

1,2%

2010-2011

90 464

0

0,0%

2010-2011

230 470

12 200

5,3%

2010-2011

189 690

11 590

6,1%

2010-2011

267 870

10 370

3,9%

19 764

4,9%

3

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obszaru częsci Sztumskiego Pola w
1 O10 O1010 tym:1) roboty 1.411.890 zł, 2) nadzory 32.460 zł, 3) odszkodowania 30 000 zł,
4) dokumentacja i inne 218.650 zł
Budowa wodociągu w Nowej Wsi w tym:1)roboty budowlane -450.000 zł,
2 O10 O1010 2)nadzory- 30.000 zł,3)odszkodowania - 10.000 zł, 4)dokumentacja - 40.138 zł,
5) inne -10.000 zł.
Aktywizacja mieszkańcow na terenach wiejskich poprzez poprawę
infrastruktury sportowej - remont budynku szatni, ogrodzenia oraz płyty boiska
3 O10 O1041
w Gościszewie, remont ogrodzenia oraz budowa szatni przy stadionie wiejskim
w Czerninie

Wskażnik
%
(7:6)

Aktywizacja mieszkańców na terenach wiejskich poprzez poprawę
4

O10 O1041 infrastruktury sportowej - remont boiska do koszykówki i siatkówki w Białej

Górze

5

O10 O1041

6

O10 O1041

7

O10 O1041

8

O10 O1041

9

O10 O1041

Aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich poprzez remonty świetlic
wiejskich w miejscowościach Czernin, Sztumskie Pole i Koślinka oraz
urządzenie miejsc rekreacji w miejscowościach Górki, Szpitalna Wieś, Cygusy
i Ramzy Małe.
Utworzenie miejsc aktywnej rekreacji poprzez remont i doposażenie biblioteki
wiejskiej w Postolinie
Podniesienie atrakcyjności wsi poprzez zagospodarowanie centrum w
miejscowościach Gościszewo i Węgry.
Utworzenie miejsca rekreacji w Sztumskiej Wsi poprzez zagospodarowanie
centrum miejscowości
Zwiększenie atrakcyjności terenów wiejskich poprzez zagospodarowanie
centrum wsi w Postolinie
Utworzenie miejsc rekreacji w Nowej Wsi poprzez remont boiska, urządzenie

10 O10 O1041 placu zabaw wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu stworzenia

2009-2010

400 000

warunkow do aktywnej integracji mieszkańców
Podniesienie atrakcyjności Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślu –
rewitalizacja i zagospodarowanie głównych przestrzeni publicznych w Sztumie
z przywróceniem historycznego charakteru centrum Sztumu w tym: 1) system
monitoringu wizyjnego dla centrum Sztumu - 250 000 zł,
2) przebudowa
nawierzchni ulic i chodników oraz infrastruktury technicznej wraz z budową
sieci kanalizacji deszczowej, małej architektury, zieleni i parkingów dla
11 630 63003 centrum Sztumu - 10.207.550 zł, 3) przebudowa przyłączy energetycznych
umożliwiających realizację inwestycji dla centrum miasta Sztum - 300.000 zł,
4) nadzory: inwestorskie, autorskie i konserwatorsko- archeologiczne -187 333
zł, 5) dokumentacje i inne ( w tym wydatki bieżące- 35.600 zł w tym:
instrument elastyczności 24.400 zł i wynagrodzenia osób realizujących
instrument elastyczności -11.200 zł) - 926.186 zł,
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Szlaku Zamków Gotyckich na Powiślubudowa trasy rowerowej łączącej zamek w Malborku z atrakcjami
turystycznymi powiatów malborskiego, sztumskiego, kwidzyńskiego, w tym:1)
12 630 63003 modernizacja bulwaru, budowa parkingu i sieci podczyszczania wód
opadowych - 10.554.456zł, 2) monitoring Bulwaru - 985.969 zł, 3) ścieżki
pieszo- rowerowe - 514.800 zł, 4) oznakowanie ścieżek pieszo rowerowych 30.000 zł, 5) dokumentacje i inne - 1 166 699 zł

2007-2012

11 871 069

1 736 038

14,6%

2007-2011

13 251 924

5 712 492

43,1%

13 801

80101 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gościszewie

2010-2011

600 000

19 520

3,3%

14 853

85395 Równy start w przyszłość

2009-2010

979 735

979 532

100,0%

15 801

80101- publicznej na terenie Gminy Sztum -termomodernizacja Zespołu Szkół w
80104 Czerninie oraz Przedszkola Nr 1 w Sztumie w tym: wydatki bieżące -

2009/2010

2 084 818

2 017 760

96,8%

2006-2010

1 755 625

1 326 914

75,6%

2009-2012

895 000

300 619

33,6%

2010-2011

122 000

10 000

8,2%

Poprawa efektywności wykorzystywania energii w budynkach użyteczności

instrument elastyczności 6.702 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sztumie i części Sztumskiego Pola- podpisana
umowa o dofinansowanie
17 900 90095 Budowa kanalizacji deszczowej Osiedle Na Wzgórzu w Sztumie
Modernizacja budynku użytkowego Reja 11b położonego przy plaży miejskiej
18 900 90095
w Sztumie
19 921 92120 Renowacja murów przy ul. Osińskiego
RAZEM
16 900

90001

125

2009-2011

59 132

36 362 043

30 744

12 901 587

52,0%

35,5%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY –
SZTUMSKIEGO CENTRUM KULTURY
W SZTUMIE ZA 2010 R.
PRZYCHODY

w zł
Lp.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie
Najem lokali użytkowych ( przychody z najmu pomieszczeń
znajdujących się w budynku Reja 13 )
Kino (przychody ze sprzedaży biletów wstępu do kina)
Środki pozyskane na organizacje imprez, imprezy zlecone
w tym:







4.
5.
6.
7.
8.

9.

20.000

24.025

150
1.700

118
1.444

25.000

28.796

3.200
27.656

3.150
32.890

1.500

2.317

1.500
1.729.500

900
1.174.447

5.600

5.600
3.705
2.323
1.282.957

Święto PSL – 3.850zł Turn.Druż.Podw.-500,00
Dzień strażaka – 3.000 zł
90-rocznica Plebiscytu-2.000 zł,
Dni Ziemi Sztumskiej- 11.396,73 zł.
Św.Ziemniaka-1.639,35 zł.
Mikołajki Na powiślu-1.639,35 zł.

Odsetki
Upomnienia (pobrane należności za upomnienia nieterminowe wpłaty) i inne przychody biblioteki
Wynajem sal zamkowych ( za jednorazowe wynajęcie sal
zamkowych)
Wynajem pomieszczeń (w budynku przy ul. Mickiewicza 23)
Pozostałe przychody w tym:






Plan
Wykonanie
32.000
7.888

refaktury za telefony – 1.495,29 zł
pokrycie amortyzacji – 21.731,50zl.
czynsz najmu – 1.672,20 zł
wynajem sceny – 5.796,97 zł
różnica z VAT – (-) 6,14 zł reklama pub.-2.200 zł

Imprezy biletowe w tym:
- Przegl.Sztuk.Więz.-1087,44
- Turn.szach-1230,00

10.
11.
12.
13.
14,

Otrzymane darowizny
Dotacja z budżetu gminy (w tym; na odsetki od kredytu
12.947 zł)
Środki z Ministerstwa Kultury i inne dotacje
Zyski nadzwyczajne
Straty Nadzwyczajne
Razem

Stan należności na 31.12. 2010 r. wynosi 60.312 zł w tym:
wymagalne – 5.000 zł.

1

1.847.806

WYDATKI
w zł
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Wyszczególnienie
Osobowy fundusz płac
Bezosobowy fundusz płac
Delegacje służbowe
Zużycie materiałów (m.in.: organizacja imprez, zakup
sprzętu muzycznego, zakup książek)
Zużycie energii, wody, co i gazu
Usługi obce (organizacja imprez, modernizacja i remont
budynku ul. Reja 13, rozmowy telefoniczne, monitoring
obiektu, wywóz nieczystości, ,czynsz itp.)
Świadczenia pracownicze (odpis na ZFŚS, dokształcanie ,
świadczenia BHP itp.)
Pozostałe koszty proste (organizacja imprez, odpłatność za
filmy itp.)
Usługi bankowe (prowizja bankowa)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości, ZAIKS,
ubezpieczenia, podatek VAT itp.)
Reprezentacja i reklama
Świetlice wiejskie
Koszty finansowe-inwestycja kino ( odsetki od kredytu)
Razem wydatki
Amortyzacja
Razem koszty

Plan
506.600
66.700
8.200
120.200

Wykonanie
506.507
66.684
8.105
120.198

125.000
183.000

124.749
155.836

21.500

21.489

56.700

56.663

2.606
75.000
10.800
21.300

2.605
74.784
10.773
21.289

100

75

600.000
1.797.706
50.100
1.847.806

39.947
1.209.704
50.033
1.259.737

Stan zobowiązań na 31.12. 2010 r. wynosi: 1) krótkoterminowe - 568.290 zł
w tym wymagalnych „0”, 2) długoterminowe (kredyt) – 1.157.850 zł tym
wymagalnych „0.
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Przychody
Ogółem przychody za 2010 rok zostały zrealizowane w 69,4 % planu.
Sztumskie Centrum Kultury otrzymało dotację z budżetu gminy
w wysokości 1.174.447 zł co stanowi 67,9% planu (1.729.500 zł w tym:
595 tys. zł. – kino).
Źródłem wydatkowanych środków była nie tylko w/w dotacja, ale także
przychody uzyskane m.in.:
 z najmu pomieszczeń ul. Reja 13/do czerwca 2010/
7.888 zł
 wynajmu sal zamkowych
28.796 zł
 odsetek i kosztów upomnień
1.562 zł
 otrzymanych darowizn
900 zł
 ze środków pozyskanych na organizację imprez zleconych
24.025 zł
 wynajem pomieszczeń /biblioteka do 09/2010/
3.150 zł
 imprezy biletowane
2.317 zł
 pozostałe przychody
32.890 zł
Zrealizowane dochody własne przekraczają w większości planu.
Nie zrealizowano przychodów w części dotyczących odsetek bankowych
Wydatki
Wydatki zrealizowano w 68,2 % w stosunku do planu i wynikają z zadań
prowadzonej działalności. W planie ujęto również wydatki na koszty
kredytu bankowego zaciągniętego w związku z modernizacją i remontem
budynku na ul. Reja 13 (do wysokości 6.000.000 zł) poniesione wydatki
to kwota 12.947 zł (odsetki od kredytu) oraz wydatki na roboty dodatkowe
związane z modernizacją i remontem budynku na ul. Reja 13 – 27.000 zł
(na dokumentację).
W roku 2010 roku Sztumskie Centrum Kultury zorganizowało lub było
współorganizatorem szeregu imprez m.in.:
1. Powitanie Nowego Roku,
2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
3. XX Jubileuszowy Bieg Solidarności,
4. 90-lecie Plebiscytu na Powiślu,
5. Dzień Działacza Kultury,
6. Międzynarodowy Przegląd Sztuki Więziennej,
7. Majówkę Europejską,
8. Dzień Strażaka,
9. Twórcze Lato
10. Uniwersytet Trzeciego Wieku, spotkania autorskie i liczne wernisaże.
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INFORMACJA
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego opracowana na dzień 31 grudnia
2010 roku.

1. Wstęp – ogólne dane o powierzchni miasta i gminy Sztum.
2. Zestawienie zbiorcze ewidencji gruntów miasta Sztum, w tym użytkowanie wieczyste.
3. Zestawienie zbiorcze ewidencji gruntów gminy Sztum, w tym użytkowanie wieczyste.
4. Sprzedaż nieruchomości gminnych.
5. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
6. Przekształcanie użytkowania wieczystego we własność.
7. Grunty w użytkowaniu wieczystym i użytkowaniu.
8. Zagospodarowanie nieruchomości będących własnością Gminy Sztum:
a. dzierżawa,
b. użyczenia,
c. trwały zarząd.
9. Pozostały majątek trwały:
a. jednostki organizacyjne,
b. udziały w jednoosobowych spółkach gminy,
c. udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje.

1. DANE O POWIERZCHNI MIASTA I GMINY SZTUM

1

Zgodnie z danymi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa
Powiatowego w Sztumie, wg stanu na dzień 01.01.2011 r. miasto Sztum zajmuje
powierzchnię geodezyjną 459 ha, natomiast gmina Sztum zajmuje powierzchnię geodezyjną
17.647 ha.
Gmina Sztum jest właścicielem gruntów o powierzchni 94,4042,94 ha na terenie miasta o
łącznej wartości 17 207 663,52 zł, oraz użytkownikiem wieczystym gruntów o powierzchni
0,0724 ha, o wartości 7 048,70 zł. Grunty położone poza miastem, stanowiące własność
Gminy Sztum to 462,4215,48 ha łącznej wartości 14 193 295,83 zł, oraz użytkownikiem
wieczystym 0,0526 ha o wartości 4 761,50 zł..
Gmina Sztum jest również użytkownikiem wieczystym gruntu o pow. 0,2930 ha o łącznej
wartości 596 170,00 zł, położonego poza terenem naszej gminy w miejscowości Krynica
Morska.

2. ZESTAWIENIE

Lp.

Obręb
geodezyjny

Stan na

ZBIORCZE EWIDENCJI
MIASTA SZTUM
Stan na

30.09.2009 30.09.2009
pow. w ha wartość zł

GRUNTÓW

Stan na

Stan na

31.12.2010
pow. w ha

31.12.2010
wartość zł

uwagi

1

Sztum I

31,1785,00

5 807 398,20

31,4633,00

5 815 489,30 przybyło

2

Sztum II

33,7898,97

7 007 324,04

33,7055,60

7 083 719,45 ubyło

3

Sztum III

24,9181,00

3 657 846,10

24,8515,00

3 655 679,34 ubyło

4

Sztum IV

4,3794,00

645 867,00

4,3839,34

94,2658,97

17 118 435,34

94.4042,94

razem

652 775,43 przybyło

17 207 663,52

Zmiany w stanie mienia miasta Sztum spowodowane były regulacją stanu mienia i
wprowadzeniem nieruchomości gruntowych do ewidencji środków trwałych, jak również ich
nabyciem i sprzedażą.

3. ZESTAWIENIE

ZBIORCZE EWIDENCJI
GMINY SZTUM

GRUNTÓW

2

Obręb
Lp. geodezyjny

Stan na

Stan na

Stan na

Stan na

30.09.2009

30.09.2009

31.12.2010

31.12.2010

pow. w ha

wartość zł

pow. w ha

wartość zł

Uwagi

1 Barlewice

46,9878

1 987 294,15

46,9260,00

1 982 347,59

ubyło

2 Biała Góra

28,0652

972 176,08

28,0652,00

972 176,08

bez zmian

3 Cygusy

0,5060

10 120,00

0,5060,00

10 120,00 bez. zmian

4 Gościszewo

63,2982

1 805 309,60

63,2982,00

1 805 309,60 bez zmian

5 Gronajny

14,0075

482 550,80

14,0075,00

482 550,80

bez zmian

6 Kępina

16,1216

380 854,92

16,1216,00

380 854,92

bez zmian

7 Koniecwałd

27,4732

994 890,70

27,4732,00

994 890,70

bez zmian

8 Koślinka

11,2900

292 825,00

11,1600,00

292 630,00

ubyło

9 Michorowo

0,1560

11 043,00

0,1560,00

11 043,00

bez zmian

10 Nowa Wieś

69,5252

1 430 606,00

69,5020,00

1 428 750,00

ubyło

11 Piekło

16,3786

437 713,00

16,3786,00

437 713,00

bez zmian

12 Pietrzwałd

16,3847

441 190,70

16,3847,00

441 190,70

bez zmian

13 Polaszki

0,5730

30 644,00

0,5730,00

30 644,00

bez zmian

14 Postolin

35,0266

1 539 659,00

34,9973,00

1 537 373,60

ubyło

15 Sztumskie
Pole

53,4902

739 029,13

53,0989,00

749 044,13

przybyło

16 Sztumska
Wieś

19,8032

879 515,00

19,8723,00

896 683,01

przybyło

17 Uśnice

19,9982

773 168,00

19,9982,00

773 168,00

bez zmian

23,9028,48

966 806,70

23,9028,48

966 806,70

bez zmian

14 175 435,78 462,4215,48

14 193 295,83

18 Zajezierze
Razem

462,9880,48

Zmiany w ewidencji gruntów na terenie gminy, spowodowane były regulacją stanu mienia,
sprzedażą nieruchomości gruntowych, jak również ich nabyciem do gminnego zasobu
nieruchomości.
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4. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOSCI GMINNYCH
W okresie od 30.09.2009 roku do 31.12.2010 roku sprzedano z gminnego zasobu niżej
wymienione nieruchomości – w różnych formach:
1. Sprzedaż działek.
W drodze bez przetargu:
- obręb Koślinka - działka nr 4 o pow. 1300 m2 za cenę 3 940,00 zł (netto),
- obręb II miasta Sztum- działka nr 464/30 o pow. 1322m2, za cenę 136 200,00 zł (netto),
W drodze bez przetargu:
- obręb II miasta Sztum - działka nr 386/6 o pow. 13 m2 za cenę 860,00 zł,
- obręb Sztumskie Pole - działka nr 149/3 o pow. 292 m 2 za cenę 4 835,00 zł (netto),
Przeznaczenie na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2. Sprzedaż gruntu na rzecz użytkowników wieczystych.
Obręb Barlewice - działka nr 125/35 o pow. 3202 m 2 za cenę, po zastosowaniu 96%
bonifikaty 1 081,64 zł, na rzecz Małej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czerninie.
3.Oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu z przeznaczeniem na poprawienie
zagospodarowania nieruchomości przyległych - obręb II miasta Sztum – działka nr 464/12 o
pow. 418 m2 - pierwsza opłata wyniosła 6 915,00 zł (netto).
4. Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu z oddaniem udziału gruntu w użytkowanie
wieczyste: obręb II miasta Sztum:
lokal o pow. 87,80m2, za cenę 358 338,00 zł
udział do działki : nr 561/1 o pow. 37,63 m 2
nr 562/1 o pow. 18,66 m 2
Pierwsza opłata z tytułu oddania gruntu w użytkowanie wieczyste wyniosła 3 830,00zł
(netto).
5. Sprzedaż mieszkań na rzecz najemców oraz sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste udziału do gruntu związanego z lokalem mieszkalnym.
Od 30.09.2009r., do 31.12.2009 roku sprzedano:
- 9 lokali mieszkalnych, o pow. 409,71m 2 o wartości 550 290,00 zł, z czego wpływ do
budżetu po zastosowaniu 50% i 70 % bonifikaty wyniósł 152 579.80 zł.
Pierwsza opłata za grunt o pow. 259,11m2 oddany w użytkowanie wieczyste (przy sprzedaży
7 lokali), po zastosowaniu 50% i 70 % bonifikaty, wyniosła netto 1 598,81 zł.
Położenie i powierzchnia udziału do gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste związanego
ze sprzedażą lokali mieszkalnych:
obręb II miasta Sztum: działka nr 208 – pow. 30,89 m 2, ul. Kopernika
działka nr 449 – pow. 8,72 m 2, ul. Oś. Nad Jeziorem
działka nr 511 – pow. 14,76 m 2, ul. Morawskiego
działka nr 296 – pow. 141,40 m 2, ul. Nowowiejskiego
działka nr 498 – pow. 7,37 m 2, ul. Oś. Nad Jeziorem
działka nr 624/1- pow. 8,69 m 2, ul. Galla Anonima
działka nr 406/3 – pow. 47,28 m 2, ul. Reja
4

Łącznie ubyło 259,11m2 .
Przy sprzedaży 2 lokali mieszkalnych, udział do gruntu o pow. 171,36 m2 został sprzedany
na własność, wpływ z tego tytułu wyniósł 3 274,50 zł po zastosowaniu 70 % bonifikaty.
Położenie gruntu sprzedanego w udziale łącznie z lokalami mieszkalnymi:
obręb II miasta Sztum: działka nr 523 - pow. 36,97 m2, ul. Mickiewicza
działka nr 279/113 - pow. 134,39 m2, ul. Nowowiejskiego
2
Łącznie ubyło 171,36m .
Od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 roku sprzedano:
- 14 lokali mieszkalnych o pow. 662,03m2 o wartości 872 115,00 zł, z czego wpływ do
budżetu po zastosowaniu 50% i 70 % bonifikaty wyniósł 253 177,50 zł.
Pierwsza opłata za grunt o pow. 246,80m2 oddany w użytkowanie wieczyste (przy sprzedaży
7 lokali), po zastosowaniu 70 % bonifikaty, wyniosła netto 1 062,15 zł (netto).
Położenie i powierzchnia udziału do gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste związanego
ze sprzedażą lokali mieszkalnych:
obręb II miasta Sztum: działka nr 604/7 – pow. 40,32 m 2, ul. Galla Anonima
działka nr 615/1 – pow. 39,12 m 2, ul. Galla Anonima
działka nr 452 – pow. 14,92 m 2, ul. Osiedle Nad Jeziorem
działka nr 448 – pow.
3,28 m 2, ul. Osiedle Nad Jeziorem
działka nr 463 – pow. 19,39 m 2, ul. Chełmińska
działka nr 402/4 - pow. 27,72 m 2, ul. Kasprowicza
działka nr 387
– pow. 33,80 m 2, ul. Nowowiejskiego
2
Łącznie ubyło178,55m .
Obręb Barlewice: działka nr 89/3 - pow. 68,25m2 , miejscowość Barlewice.
Przy sprzedaży 7 lokali mieszkalnych udział do gruntu o pow. 1461,54 m2 został sprzedany
na własność, wpływ wyniósł 21 213,30 zł po zastosowaniu 50 % i 70 % bonifikaty.
Położenie gruntu sprzedanego w udziale łącznie z lokalami mieszkalnymi:
obręb II miasta Sztum: działka nr 277 - pow. 105,77 m2, ul. Czarnieckiego
działka nr 278 - pow. 31,12 m2, ul. Czarnieckiego
działka nr 277 - pow. 108,48 m2, ul. Czarnieckiego
działka nr 278 - pow. 31,92 m2, ul. Czarnieckiego
działka nr 279/112 - pow. 138,47 m2, ul. Nowowiejskiego
działka nr 288 - pow. 95,68 m2, ul. Nowowiejskiego
działka nr 289 - pow. 95,94 m2, ul. Nowowiejskiego
działka nr 288 - pow. 117,76 m2, ul. Nowowiejskiego
działka nr 289 - pow. 118,08 m2, ul. Nowowiejskiego
Łącznie ubyło 843,22 m 2.
obręb Barlewice:
działka nr 148/53 - pow.
309,16 m2, Górki
działka nr 148/53 - pow.
309,16 m2, Górki
2
Łącznie ubyło 618,32 m
5. NABYCIE NIERUCHOMOŚCI DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI
Obręb Sztumskie Pole:
-działka nr 311/23 o pow. 87 m 2 za cenę 5 808,00 zł. Koszty nabycia tej działki wyniosły
1 088,60 zł. Cel – poszerzenie drogi gminnej.
-działka nr 315/1 o pow. 27 m 2 za cenę 1 803,00 zł. Koszty nabycia tej działki wyniosły
8 483,00 zł. Cel – pod budowę kanalizacji – pompownia P6.
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Obręb 4 ul. Żeromskiego
-działka nr 21/33 o pow. 17 m 2 za cenę 855,74 zł. Koszty nabycia tej działki wyniosły
2 409,40 zł. Cel – pod budowę kanalizacji – pompownia P3.
-udział do działki nr 21/18 o pow. 1,34 m 2 za cenę 67,10 zł. Koszty nabycia wyniosły
770,40 zł. Cel – dojazd do pompowni P3.
-działka nr 61/1 o pow. 18 m 2 za cenę 1 202,00 zł. Koszty nabycia tej działki wyniosły
2 654,60 zł. Cel – pod budowę kanalizacji – pompownia P5.
6. PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WE WŁASNOŚĆ
W drodze decyzji Burmistrza przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo
własności 10 nieruchomości gruntowych:
w obrębie 2 miasta Sztum:
-

nr 320 o pow. 554 m2 – przy ul. Gdańska
nr 223 o pow. 1370 m2 – przy ul. Koniecpolskiego
nr 106 o pow. 1613 m2 – przy ul. Kopernika
nr 308 o pow. 303 m2 – przy ul. Nowowiejskiego
nr 250 o pow. 269 m2 – przy ul. Królowej Jadwigi
nr 555 o pow. 157 m2 – przy ul. Młyńskiej
razem 4266 m2
w obrębie I miasta Sztum

-

nr
nr
nr
nr

14 o pow.
48 o pow.
85 o pow.
48 o pow.
razem

378 m2 – przy ul. Zacisze
342 m2 – przy ul. Wiejskiej
270 m2 – przy ul. Kwiatowej
342 m2 – przy ul. Wiejskiej
1332 m2
w obrębie Zajezierze

- działka nr 6/10 o pow. 4290 m2
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U z 2005 r. Nr 175 poz. 1459), która
weszła w życie 13.10.2005 roku, istnieje możliwość dokonania przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności. Zgodnie z ww. ustawą uprawnienie
przysługuje wszystkim tym osobom, które spełniają wymogi ustawowe i które wystąpią z
żądaniem przekształcenia w terminie do 31.12.2012 roku.
Wygasło użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości ustanowione na 50 lat
na tzw. „własność czasową”, która przekształcona została w 1961 roku w użytkowanie
wieczyste ustawą o gospodarce nieruchomościami w miastach i osiedlach, która nie zmieniła
czasu trwania ustanowionego wcześniej prawa:
- nr 30 o pow. 625 m2 przy ul. Chopina nr 27A
- nr 176 o pow.1233 m 2 przy ul. Skłodowskiej nr 21
- nr 124 o pow.1228 m2 przy ul. Paderewskiego nr 22

(dn. 16.02.2009 r.)
(dn. 05.03.2009 r.)
(dn. 05.03.2009 r.)
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- nr
9 o pow. 611 m2 przy ul. Chopina nr 11A
- nr 10 o pow. 620 m2 przy ul. Chopina nr 11B
- nr 324 o pow. 612 m2 przy ul. Nowowiejskiego 12B
- nr 240 o pow. 830 m2 przy ul. Sienkiewicza 20A
- nr 44 o pow. 692 m2 przy ul. Chopina 41A
- nr 138 o pow. 3387m2 przy ul. Kwidzyńskiej 4

(dn. 23.04.2009 r.)
(dn. 16.02.2009 r.)
(dn. 25.04.2009 r.)
(dn. 11.03.2010 r.)
(dn. 26.01.2011 r.)
(dn. 11.03.2010 r.)

Razem powierzchnia - 9838 m2
Toczą się postępowania sądowe i cywilnoprawne w sprawie przedłużenia czasu trwania
użytkowania wieczystego w stosunku do n/w nieruchomości:
-

nr 19 o pow. 625 m2
nr 183 o pow.1161 m2
nr 39 o pow. 699 m2
nr 13 o pow. 610 m2

przy ul. Chopina nr 19b
przy ul. Skłodowskiej 9
przy ul. Chopina nr 35b
przy ul. Chopina nr 15a

(dn. 21.05.2009 r.)
(dn. 29.04.2009 r.)
(dn. 29.04.2009 r.)`
(dn. 18.03.2009 r.)

Razem powierzchnia - 95 m2
Razem grunt o pow. 12 933 m2 zabudowany budynkami mieszkalnymi i użytkowymi.
Wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego wygasło prawo własności istniejących
na tym gruncie budynków i urządzeń, a także wszelkich obciążeń ograniczonym prawem
rzeczowym ustanowionym przez użytkownika wieczystego jak hipoteka, służebności
gruntowe i osobiste. Gmina Sztum może te nieruchomości sprzedać w drodze przetargu
nieograniczonego.
Byli użytkownicy wieczyści tych nieruchomości nie wystąpili do gminy o przekształcenie
tego prawa w prawo własności lub wystąpili po wygaśnięciu tego prawa lub w dniu jego
wygaśnięcia. Obecnie budynki są nadal zamieszkałe przez byłych użytkowników wieczystych
bez tytułu prawnego do nieruchomości. Grunty te powinny być wniesione do ewidencji
środków trwałych gminy, a nieruchomości przejęte do zasobu mienia gminy.
Byłym użytkownikom wieczystym przysługuje wynagrodzenie za wzniesione przez niego
lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia wg ich wartości określonych na dzień
wygaśnięcia użytkowania wieczystego (art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami). W przypadku braku wniosku w tej sprawie roszczenie to wygasa po
upływie 3 lat od wydania nieruchomości. W stosunku do nieruchomości - nr 9 o pow. 611
m2 przy ul. Chopina nr 11A i nr 10 o pow. 620 m2 przy ul. Chopina nr 11B
gmina
wystąpiła do byłych użytkowników wieczystych o jej ich wydanie.
Wydanie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia sprawy w Samorządowym Kolegium
Odwoławczym w Gdańsku skierowanej przez jednego z ich byłych użytkowników
wieczystych.

7.GRUNTY W UŻYTKOWANIU WIECZYSTYM I UŻYTKOWANIU
Na dzień 31.12.2010 r.
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Ilość

Pow.

Ubyło

Przybyło

użytkowników
wieczystych

w ha

Szt./m2

Szt./m2

1. Pod budynkami jedno i dwurodzinnymi teren gminy.

7

0,4957

1/ 4290

-

2. Pod budynkami jedno i dwurodzinnymi teren miasta.

109

5,3963

12/12933 –
wygasło

-

Lp.

Grunty według przeznaczenia

10/5598
przekształco
no na
własność

3. Teren pod budynkami wielorodzinnymi
–teren miasta i gminy łącznie z lokalami
użytkowymi
4. Grunty zabudowane garażami –teren
miasta.
Grunty w użytkowaniu wieczystym, cel
sportowy, charytatywny – teren gminy.
5.

14

0,3411

643

2,7764

-

86

0,3278

-

-

1

0,1787

-

-

55

13,4499

-

-

22

10,2395

-

-

6

5,0637

-

0/418

1

0,3928

1/3202

-

943

38,6619

24/26023

15/9804

15/ 562,2
m2

6. Grunty w użytkowaniu wieczystym
działalność gospodarcza –teren miasta.

7. Grunty w użytkowaniu wieczystym
działalność gospodarcza – teren gminy.
8. Grunty w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowych - teren
miasta
9.

Grunty w użytkowaniu wieczystym
Spółdzielni Mieszkaniowych - teren
gminy
Razem grunty w użytkowaniu
wieczystym.
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Grunty w użytkowaniu,
w tym Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji w Sztumie pow. 3296 m2,
Sztumskie Centrum Kultury pow. 1080
m2 przy ul. Mickiewicza (biblioteka)

2

0,4376

-

-

W użytkowaniu zwykłym są grunty o pow. 0,4376 ha w stosunku do stanu na dzień 30.09.2009 r.
Powierzchnia ta nie uległa zmianie na dzień 31.12.2010 r.

Gmina Sztum jest wieczystym użytkownikiem gruntu:
- o powierzchni 0,2930 ha, położonego poza terenem naszej gminy w miejscowości Krynica
Morska. którego właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego – Miasto Krynica
Morska
- w obrębie Sztumskie Pole o pow. 0,0526 ha
- w obrębie II miasta Sztum o pow. 0,0724 ha, których właścicielem jest Skarb Państwa.

8. ZAGOSPODAROWANIE
WŁASNOŚCIĄ

NIERUCHOMOŚCI

BĘDĄCYCH

GMINY SZTUM

a. dzierżawa
b użyczenia
c. trwały zarząd
a. dzierżawa

Rodzaje dzierżawy

Stan na

Stan na

30.09.2009

31.12.2010

w ha
1. Grunty wydzierżawione pod uprawy rolne i
ogrody w mieście

19,1129

4. Grunty wydzierżawione pod działalność

17,5523 1,5606
przybyło

126,3640

3. Grunty wydzierżawione pod działalność
gospodarczą i inną w mieście

w ha
ubyło

2. Grunty wydzierżawione pod uprawy rolne i
ogrody w gminie

w ha

Różnica

127,1493 0,7853
ubyło

1,0549

11,0388 0,0161
przybyło
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gospodarczą i inną w gminie

Razem

1,9179

148,4491

2,5171 0,5992

148,2575

Ubyło
1,5767
przybyło
1,3845

W powierzchni gruntów wydzierżawionych pod uprawy rolne i ogrody przydomowe z terenu
miasta i gminy nastąpił spadek wydzierżawionej powierzchni gruntów w stosunku do 2009 r.
o 1,5606 ha, m.in. z powodu rozbiórki:
1. nieruchomości po byłym ZGK i M ul. Baczyńskiego
2. pawilonów – 6 szt. ( na tzw. „Szachownicy)
Łącznie na terenie miasta i gminy wiążą 401 umów dzierżaw.
b. użyczenia
Powierzchnia gruntów oddanych w użyczenie z terenu miasta i gminy obejmuje około 5,2106 ha.

1.
Stowarzyszenie: Klub Sportowy Viktoria
„Hangaru” o pow. 373m 2 części działki nr
Stowarzyszenia

nieruchomość zabudowana budynkiem
442/2 , obręb 2, na cele statutowe tego

2. Nieruchomość zabudowana położona w Koniecwałdzie, część działki nr 136/5 o pow.
0,4200 ha, powierzchnia zabudowy 522 m2, cel warsztaty terapii zajęciowej,
3. Nieruchomość zabudowana położona w Postolinie, działka nr 120/3 i 120/4 o pow.
łącznej 0,6905 ha , budynek o powierzchni 330 m2 , przeznaczenie Rodzinny Dom Dziecka,
4. Nieruchomość zabudowana położona w Sztumie przy ul: Mickiewicza 31, działka nr 506
o powierzchni 0,2542 ha, budynek o powierzchni użytkowej 1160,90 m2, budynek garażu o
powierzchni użytkowej 38,30 m2, przeznaczenie - siedziba Starostwa Powiatowego i Rady
Powiatu w Sztumie,
5. Działka nr 505/7 w części, położona w Sztumie, ul. Mickiewicza, przeznaczenie na
parking ogólnie dostępny,
6. Nieruchomość zabudowana
budynkiem użytkowym,
(skrzydło południowe
Zamku), położona w Sztumie ul. Galla Anonima – z przeznaczeniem dla Sztumskiego
Centrum Kultury,
7. Nieruchomości zabudowane przekazane dla Ochotniczej Straży Pożarnej:
- działka nr 83/4 w Gościszewie o pow. 0,21 ha + budynek remizy,
- część działki nr 6 o pow. 0,06 ha w Białej Górze + budynek remizy,
- działka nr 263 o pow. 0,01ha w Sztumskiej Wsi, wraz z budynkiem remizy i
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świetlicy,
- działka nr 73/1 o pow. 0,4917ha w Postolinie oraz budynek remizy,
- działka nr 347/7 o pow. 0,1129ha w Nowej Wsi wraz z budynkiem remizy,
8. Nieruchomość w położona w Postolinie - działka nr 334 o pow. 1,32 ha, oraz budynek
socjalno-użytkowy przekazany dla Ludowego Klubu Sportowego w Postolinie,
9. Nieruchomość zabudowana w położona w Gościszewie - działka nr 120 o pow. 1,14 ha
oraz budynek socjalno-użytkowy, przekazana dla Klubu Piłkarskiego „RUCH” w
Gościszewie.
10. Nieruchomość po byłym przedszkolu w Czerninie przekazana na rzecz
„Dar Serca”.

Stowarzyszenia

11. Nieruchomości lokalowe przeznaczone na świetlice wiejskie przekazane w użyczenie
do Sztumskiego Centrum Kultury położone w następujących nieruchomościach: Gościszewo,
Koślinka, Sztumska Wieś, Sztumskie Pole, Uśnice, Gronajny, Pietrzwałd i Czernin.
12. Sztumskie Towarzystwo Żeglarskie „Saling”, lokal użytkowy znajdujący się w budynku
użytkowym przy ul. Reja 11 b, powierzchnia użytkowa 1236 m2.
Powierzchnia gruntów, które są użyczane Gminie Sztum - od osób fizycznych i prawnych- obejmuje
nieruchomości położone w miejscowościach Sztumska Wieś, Sztumskie Pole, Postolin, Gościszewo
oraz Sztum. Łączna powierzchnia tych nieruchomości to 5470 m2.

c. trwały zarząd
Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Gminy Sztum są w trwałym zarządzie
przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie naszego miasta i gminy. Znajdują się one w
miejscowościach: Gościszewo, Piekło, Nowa Wieś, Czernin oraz Sztum.
Ogółem nieruchomości gruntowe dla których ustanowiony jest trwały zarząd obejmuje 19
działek o łącznej powierzchni 8,2396 ha.

9. POZOSTAŁY MAJĄTEK TRWAŁY

a. jednostki organizacyjne gminy posiadają majątek trwały o następujących wartościach:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Miejsko Gminny Zespół Oświaty

2009 r.

2010 r.

Likwidacja
(31.12.2007 r.)

-

22 690,5 tys. zł 22 785,6 tys. zł

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

300,2 tys. zł

331,6 tys. zł

4. Sztumskie Centrum Kultury

848,0 tys. zł

708,4 tys. zł
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5. Urząd Miasta i Gminy
Razem

48 721,0 tys. zł

57 432,1 tys. zł

72 559,7 tys. zł

81 257,7 tys. zł

Razem wartość majątku (brutto) na dzień 31.12.2010 roku w jednostkach organizacyjnych
gminy wynosi 81 257,7 tys. zł.

b. udziały w jednoosobowych spółkach gminy:
2009 r.
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Razem

2010 r.

3 582,0 tys. zł

4 416,0 tys. zł

3 582,0 tys. zł

4 416,0 tys. zł

Razem wartość majątku (netto) na dzień 31.12.2010 r. w jednoosobowych spółkach gminy
wynosi 4 416,0 tys. zł.
c. udziały w pozostałych spółkach i zakupione akcje:
2009 r.
1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna
2. Akcje zakupione w Banku Ochrony Środowiska
Razem

2010 r.

413,0 tys. zł

413,0 tys. zł

3,6 tys. zł

3,6 tys. zł

416,6 tys. zł

416,6 tys. zł

Razem wartość majątku (netto) na dzień 31.12.2010 roku w pozostałych spółkach
i zakupionych akcji wynosi 416,6 tys. zł.

12

