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Informacja opisowa do budŜetu na 2009 rok 

 

Projekt budŜetu Gminy Lubiszyn  na 2008 r opracowany został w oparciu o : 

ustawę z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U  Nr 142 

poz.1591  z 2001r  z  późniejszymi zmianami / 

ustawę z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz.U Nr 

203 poz. 1966  z 2003 r. z późn.zmianami/ 

ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. r o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U  Nr 249 poz 

2104 z 2005 r. z  późniejszymi zmianami / 

Przy opracowaniu projektu budŜetu gminy uwzględniono informacje o załoŜeniach i 
wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budŜetu państwa na 2009 r oraz warunki i 
moŜliwości gminy. 

 

D O C H O D Y 
 

Prognoza dochodów gminy opracowana została na podstawie wykonania dochodów gminy za 

pierwsze III kwartały 2008 r., przewidywanego wykonania dochodów budŜetu w 2009 r. oraz 

załoŜeń do uchwały budŜetowej na 2009 r. (tj. wskaźnik wzrostu stawek podatkowych średnio 

o 3%) 

Dochodami gminy są: 

- podatki opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy 

- dochody z majątku gminy 

-subwencje 

-dotacje na realizacje zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy 

-spadki i darowizny 

- inne dochody 

Dochody budŜetu gminy wyszacowano na kwotę   15 350 602,00 zł  

W projekcie budŜetu ujęto następujące dochody : 

1. Podatek od nieruchomości zaplanowano w kwocie 2.200.000 zł. Przy szacunku 

uwzględniono wzrost stawek podatkowych o średnio 3% i obecną bazę powierzchni 

podlegającą opodatkowaniu. 
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2. Podatek rolny zaplanowano w kwocie 280.000 zł. Do planu na 2009 r. przyjęto 

obniŜoną średnią cenę skupu Ŝyta na poziomie 45 zł za 1q Ŝyta, jest to cena niŜsza od 

statystycznej ceny skupu Ŝyta za trzy kwartały 2008 r. o 11,80 zł za 1q Ŝyta. 

3. Podatek leśny  zaplanowano w kwocie 150.000 zł. W oparciu o cenę za 1 m3 drewna – 

152,53 zł. Jest to cena wyŜsza od przyjętej na 2008 r., która wynosiła 147,28 zł. 

4. Podatek od środków transportowych zaplanowano w kwocie 66.000 zł. Przy szacunku 

uwzględniono wzrost stawek podatku obowiązujących w 2008 r. o 3% oraz obecną 

bazę podlegającą opodatkowaniu.  

5. Pozostałe podatki będące dochodami gminy w tym m. in: 
-planowane kwoty: 
- podatek od spadków i darowizn 10 000 
-podatek opłacony w formie karty podatkowej 10 000 
-opłata skarbowa 20 000 
-podatek od czynności cywilnoprawnych 110 000 
-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 20 000 
- opłata za sprzedaŜ alkoholu 70 000 
 

Jedną z większych pozycji dochodów gminy jest udział w podatkach stanowiących dochód 
budŜetu państwa. 
Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych został oszacowany w 
oparciu o wykonanie dochodów za 3 kwartały 2008 roku , zaplanowano uzyskać kwotę  
180.000 zł. 
Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyszacowany został 
przez Ministra Finansów na  kwotę 1.958 920 zł. 
 
 
Planowana na  2009 rok subwencja ogólna została ustalona według zasad określonych w  
ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
Zgodnie z tą ustawą gmina nasza otrzyma subwencję ogólną w kwocie  
6 076 892 zł składającą się z części : 
-  wyrównawczej                    -           1 616 814 zł 
-  oświatowej                         -            4 397 543 zł 
- równowaŜąca                       -                62 535 zł 
 
Dotacje celowe ujęto w projekcie na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych gminie w kwocie 3.128.700 zł. 
 
 
 

Projekt dochodów według źródeł został przedstawiony w załączniku nr 1    
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W Y D A T K I 

 
Planowane  wydatki na zadania do realizacji w 2009 roku wyszacowano na kwotę  
19 809 334 ,00 zł i dzielą się na : 
 
- zadania własne             16 680 534,00 zł 
 
- zadania zlecone              3 128 800,00 zł 
 

Wydatki z podziałem na działy i rozdziały przedstawia załącznik Nr 2 
 
 

ROLNICTWO   I   ŁOWIECTWO 
 

W dziale tym zaplanowano kwotę 101. 000 zł  w tym m.in. na następujące zadania : 
 

1. Wykonanie robót konserwacyjnych na sieci wodociągowej 30.000 zł    

2. Zakup pozostałych usługi  związane z naprawami 17. 000 zł. 

3. Wykonanie inwestycji 30. 000 zł. 

4. Wpłaty Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z 

podatku rolnego 9.000 zł. 

5. Wynagrodzenie bezosobowe 3.500 zł. 

6. Zakup nagród ; Targi - Rolnicza Jesień 500 zł.   

7. Usuwanie bezdomnych psów – 8.000 zł.     

8. Opłaty za udział rolników w szkoleniach, organizowanych wystawach,  

       wyjazd na Targi – 1.000 zł.    

 
TRANSPORT    I    ŁĄCZNOŚĆ 

 
W dziale tym zaplanowano kwotę 961 500,00 zł  m.in. na następujące zadania : 
 

 
1. Dopłaty do lokalnego transportu zbiorowego –w tym: 

dopłaty do tras zgodnie z umowami: 
Trasa: Gorzów –Lubiszyn- ,Myślibórz –Gajewo –Staw 
Myślibórz   -   godz.6.50  -PKS Myślibórz kwota 10.000 zł 
Trasa Gorzów –Staw- Staw-Gorzów PKS Gorzów –kwota 
40.100 zł                                                                                        . 
Trasa: Baczyna –Marwice –Lubno linia autobusów 131-  
46.500 zł. – MZK Gorzów  
Trasa: Gorzów- Mystki –    5.400 zł. PKS Gorzów Wlkp. 

102.000 zł 

2. BieŜące utrzymanie dróg w tym m.in.:                                               
      -     wynagrodzenie bezosobowe -3.000 zł 
      -    odśnieŜanie dróg gminnych – 5.000zł. 

540.000 zł 
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- znaki drogowe- 10.000 zł. podcinka drzew -5.000 zł 
- zakup materiału-szlaki, kostki brukowej – 13.800 zł. 
- usługi transportowe- transport  szlaki 8.000 zł 
-  – opłata za porzucone samochody 3.000 zł 

      -     wydatki inwestycyjne na drogach gminnych - 492.200 zł 
      Baczyna ul.Lipowa-220.000 Staw -272.200 (droga, parking)  
             

3. Naprawa dróg powiatowych w porozumieniu ze Starostwem 
Powiatowym  w tym m.in.na: -dokończenie zadań z 2008r. 
 
OdśnieŜanie dróg powiatowych(porozumienie)-35.000 zł 
 

382.500zł 
 

4.      Naprawa dróg gruntowych w porozumieniu z WFOGR  
Realizacja n/w zadań po akceptacji złoŜonego wniosku 
złoŜonego  do WFOGR 
Droga w Brzeźnie odcinek 1025m -141.000zł  
Ponadto zostały złoŜone wnioski na następujące drogi: 
w Stawie odcinek 300 m b – 79.000 zł ,  
w Wysokiej 380  m b -96.000 zł , 
w Tarnowie 700 m b -120.000 zł 
Zakup pozostałych usług/wykonanie dokumentacji nadzór  
budowlany- kwota  22.000 zł                                                                               

141.000 zł 

  
 
 

 

GOSPODARKA  MIESZKANIOWA 
 

 
W dziale przeznaczono kwotę 226.200 zł – w tym m.in. na realizacje następujących zadań : 
 
1.  Wynagrodzenie bezosobowe – 2.000 zł 
2.  BieŜącego utrzymania obiektów stanowiących własność gminy(zakup opału, środków       
czystości, energii, wody) – 26.000 zł.   
3.  Remonty w  lokalach komunalnych 95.000 zł (remont pomieszczeń socjalnych Ściechów 
40.000 zł , Lubiszyn pani Jamróz 35.000 zł i pozostałe naprawy w budynkach komunalnych 
20.000 zł ) 
4.  Czynsze związane z eksmisją  lokalu mieszkalnego -60.000 zł 
5.  Zakup usług- ocena stanu technicznego budynków -15.000 zł 
6.  Ogłoszenia w prasie i kosztorysy 4. 000 zł  
7. Ubezpieczenia,  opłaty na rzecz gospodarczego korzystania ze środowiska   
     -kotłownie – 10.000  zł. 
8. Zakup wiat przystankowych  - 10.000 zł.,zakup pozostałych usług -3.500 zł 
9. Porozumienie w sprawie obsługi bezrobotnych 700 zł 
 
 

DZIAŁALNO ŚĆ   USŁUGOWA 
 
W dziale  przeznaczono kwotę 242.600 zł –  w tym m.in. na realizacje następujących zadań : 

 
1. Wynagrodzenie bezosobowe 500 zł (zaopiniowanie zmian studium uwarunkowań) 
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2. Wykonanie usług związane z planem zagospodarowania przestrzennego 21.000 zł 
3. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy – 50.000 zł. 
4. Usługi geodezyjne – 12.000 zł. 
5. Akty notarialne, księgi wieczyste, wycena nieruchomości, - 22.000 zł. 
6. Wypisy z ewidencji gruntów – 3.000 zł. 
7. Wycena nieruchomości (do opłaty adiacenckiej i do sprzedaŜy) -20.000 zł. 

8. Zakup map geodezyjnych 2.000 zł 

9.Dokumentacja dotycząca załoŜenia ksiąg wieczystych 30.000 zł. 

10.Pozostałe zadania – 20.000 zł. 

 

 Na utrzymanie cmentarzy komunalnych zaplanowano  kwotę  62.100 zł . –  w tym m.in. na 

wykonanie następujących usług i zadań: 

1. Wynagrodzenie bezosobowe -500 zł 

2. Zakup energii i wody -6.600 zł 

3. Zakup materiałów /tj. siatka ogrodzeniowa, kostka brukowa/-10.000zł 

               4. Wywóz nieczystości na cmentarzach komunalnych -35.000 zł 
                
               5 . Zakup usług remontowych(naprawa ogrodzenia – uzupełnienie ogrodzenia w  
                     miejscowościach ( Lubiszyn, Lubno, Marwice  ) 10.000 zł                                                         
                      
 
 
                                                 

                                  ADMINISTRACJA  PUBLICZNA 
 
  Ujęto kwotę 2.277.985 zł  - w tym m In. z przeznaczeniem na : 
 
- zadania własne -2.206.785zł 

- zadania zlecone - 71.200 zł 

Wydatki dotyczą : 
1. Utrzymania USC i wynagrodzenia stanowiska ds. obrony cywilnej – 130.745 zł 

-wynagrodzenie osobowe pracowników wraz pochodnimi-108,780zł/w tym zlecone-
71.200zł/ 
-zakup materiałów i wyposaŜenia -2.250zł 
-zakup usług internetowych 1.600 zł 
-zakup usług telefonii stacjonarnej -1.600 zł 
-zakup usług telefonii komórkowej -2.000 zł 
-zakup pozostałych usług/wywóz nieczystości, oprawa rejestrów/-1.200 zł 
-podróŜe słuŜbowe  krajowe i ryczałty 3.500 zł 
-odpis z. f. ś .s. -1.815 zł 
-zakup akcesoria komputer. i pr. informatycznych -2.500zł 
-wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /jubileusze par małŜeńskich/-
4.000,00zł 
-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej-1.500 zł 
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          Utrzymania Rady Gminy  i jej Komisji 167.200 zł – w tym m.in. 

  
         -diety radnych i sołtysów – 147.000 zł(diety radnych -108.000 zł, ryczałty sołtysów-   
          30.000 zł, diety dla sołtysów udział w sesjach  -9.000zł,-) 
        - zakup materiałów na komisje i sesje oraz prenumeraty czasopism „Gazety Sołeckiej” i    
        „Wspólnoty...”- 6.000 zł. 
        - koszty delegacji krajowych i zagranicznych -  2.000 zł. 
        -   zakup usług internetowych -1.200 zł 
        -  zakup usług telefonii  stacjonarnej -1.500 zł 
        - zakup usług  telefonii komórkowej -1.500 zł 
        - szkolenia radnych                            - 3.000 zł 
        -zakup pozostałych usług                  - 5.000 zł 
 
Wydatki na administrację samorządową kwota  1.648.505 zł   
 w tym  z przeznaczeniem m in.   na : 
         

- zakup materiałów  biurowych, druków  oraz niezbędnych środków do utrzymania 

czystości, prenumerata prasy , wydawnictw ,opał  – 55.000 zł. 

- zuŜycie energii elektrycznej i wody – 15.000 zł. 

- usługi  pocztowe,  wywóz nieczystości, konserwacja co, konserwacja ksero, wywóz 

śmieci , informatycznych ,prawnych  – 83.000 zł 

-     zakup usług medycznych -5000zł 

-  wynagrodzenia pracowników samorządowych, inspektora BHP  wraz z pochodnymi 

1.251.005 zł. 

- ubezpieczenie obiektów – 8.000 zł. 

- zakup usług remontowych-37.000 zł 

- zakup usług internetowych -9.500 zł 

- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej -42 000zł 

- podróŜe słuŜbowe krajowe, zagraniczne i ryczałty  -31.000 zł 

- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego - 12.000 zł 

- opłata licencji programów komputerowych – 24.000 zł. 

-     odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -23.800 zł 

-     ekwiwalenty za  pranie odzieŜy roboczej (pracownicy obsługi UG i pracownik  

       gospodarczy)-5.000zl 

        -    zaplanowano niezbędne wydatki  majątkowe na kwotę -  27.200   zł- w tym 
             udział Gminy Lubiszyn w projekcie Urzędu Marszałkowskiego pod nazwą „E-Urząd”   
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4. W pozostałej działalności ujęto kwotę 305.335 zł z przeznaczeniem na: 
    
 -wydatki  rad sołeckich 139.440 zł 
 - składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których gmina naleŜy -165.895 zł –w 
tym: 
-kwota  140.000 zł –udział własny Gminy Lubiszyn w spłacie kredytu zaciągniętego na 
realizacje zadań inwestycyjnych przez związek celowy gmin MG-6 

 
5. Wydatki reprezentacyjne i promujące gminę – 26.200 zł w tym m. in. na:  

-wydanie kwartalne gazetki „Wieści Gminne”-20.000 zł 
-wydatki związane z promocją gminy -6.200zł 
  
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW KONTROLI I OCHRONY PRAWA, 
SĄDOWNICTWA 
   
-wynagrodzenie za prowadzenie rejestrów wyborców wraz z pochodnymi -1.100 
zł/zadanie zlecone/  
         
                                 OBRONA NARODOWA 

 
Ujęto kwotę 5.100 zł. Zaplanowano wydatki związane z poborem oraz szkoleniami z zakresu 
obrony cywilnej, jak równieŜ wyposaŜenie magazynu OC. 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO  PUBLICZNE  I  OCHRONA  PRZECIWPOśAROWA 
 
W dziale tym przeznaczono kwotę 191.260 zł –  w tym m.in. na realizacje 
 następujących zadań : 
 
   Komenda wojewódzkiej Policji  -10.000 zł /dotacja/ 
 
   Ochotnicze StraŜe PoŜarne -181.260 zł w tym m. in. na  
-   wynagrodzenie osobowe i bezosobowe  kierowców wraz z pochodnymi – 60.000 zł 
-   zakup materiałów i wyposaŜenia /paliwo. części do samochodów -straŜackich – 20.000 zł 
 -   akcje gaśnicze  - 17.000 zł. 

zakup energii i wody -5.000 zł 
- zakup usług remontowych /naprawa pojazdów, remiza Staw, Ściechów/ - 57.000zł 
- zakup usług zdrowotnych -3.500 zł 
- zakup pozostałych/badania techniczne pojazdów, regeneracja gaśnic ,usługi transportowe– 

5.600 zł 
- opłaty i składki                            -8.000 zł. 
-   odpis z. f .ś .s                                -   910 zł  
-   wydatki na zakupy inwestycyjne -   4.000zł 
-   zakup usług sieci komórkowej       -   250 zł 
 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI 

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 
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Ujęto kwotę 19.000 zł na wydatki związane z poborem i egzekucją naleŜności budŜetowych. 
m.in. na realizacje następujących opłat: 
 
- koszty postępowania administracyjnego sądowego i prokuratorskiego-5.000zł 
- prowizje sołtysów za inkaso podatków i opłaty targowej 13.000zł 
-     zakup materiałów i druków 1.000 zł  
 
 
 

OBSŁUGA  DŁUGU  PUBLICZNEGO 
 
Ujęte środki w kwocie 200.000 zł dotyczą  spłaty naleŜnych odsetek od  zaciągniętych 
kredytów  zgodnie z zawartymi umowami. 
 

RÓśNE ROZLICZENIA 
 
Koszty prowadzenia rachunków bankowych i obsługi bankowej – 6.000 zł. 
 

OCHRONA  ZDROWIA 
 
W dziale tym ujęto wydatki na realizację zadań określonych gminnym programem 
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 49.593 zł i zwalczania 
narkomanii 20.407 zł oraz 120.550 zł na utrzymanie ośrodków zdrowia. 
 
                    Lecznictwo ambulatoryjne 
w tym wydatki m. in. na:  
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia -200 zł 
  - wynagrodzenie osobowe i nieosobowe wraz z pochodnymi /2 palaczy/-23.330 zł 
  - zakup materiałów i wyposaŜenia/opał/ -20.000zł 
  - zakup energii -5.000 zł 
  - zakup usług remontowych/ośrodek zdrowia Baczyna /- 15.000 zł 
  - zakup pozostałych usług/konserwacja kotła c.o, awarie kanalizacji/-5.200zł 
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -1.820 zł 
  - wydatki inwestycyjne / Ośrodek Zdrowia w miejscowości Ściechów/-50.000 zł 
 
                  Zwalczanie narkomanii 
 
w tym wydatki m. in. na:  
- wynagrodzenie osobowe  wraz z pochodnymi – 19.400 zł 
-odpis zna zakładowy f. ś .s. -907 zł 
-zakup usług zdrowotnych -100 zł 
 
  
                Przeciwdziałanie alkoholizmowi  
 
w tym wydatki m. in. na:  
-wynagrodzenie bezosobowe -28.000 zł 
-zakup materiałów i wyposaŜenia -5.100 zł 
-zakup pozostałych usług ( ,opinie lekarskie)/-  1.500 zł 
-zakup usług internetowych -1.000 zł 
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-zakup usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i komórkowej -2.000 zł 
- podróŜe  słuŜbowe krajowe -6.500 zł 
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -993zł 
-zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji -500 zł  
- szkolenia pracowników niebędących członk1ami korpusu słuŜby cywilnej -4.000 zł 
 
 
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 
 
W dziale tym ujętą kwotę 971.000  zł przeznaczono na : 
 
 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -  500.000 zł 
 
- zakup usług remontowych /remont dachu oczyszczalni ścieków  /-17.000 zł 
- pozostałe usługi – 16.000 zł 

- wydatki inwestycyjne- /warunki techniczne przepompowni, dokumentacja projekt do     
wniosku kanalizacja Tarnów -45.000 zł 
-dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami na dof. własnych zadań 
  i zakupów inwestycyjnych - 422.000 zł w tym: 
 - kwota zł. 287.000 wpłata udziału Gminy Lubiszyn w przygotowaniu dokumentacji  
   technicznej do PWIK  
- kwota zł. 75.000 wpłata udziału Gminy Lubiszyn w przygotowaniu dokumentacji  
   technicznej do związku celowego gmin MG-6 
 
 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   -3.000 zł 
-zakup materiałów i wyposaŜenia -3.000 zł 
 
 Oświetlenie ulic , placów i dróg  -355.000 zł 
   w tym :zuŜycie energii elektrycznej przez oświetlenie uliczne - 120.000 zł  
- konserwacja punktów świetlnych - 235.000 zł 

       

 
 - dotacja przedmiotowa  do 1 m3 ścieków w kwocie 68.000 zł.   Zakład Usług Komunalnych 

w Lubiszynie  

- budowa placów zabaw dla dzieci w poszczególnych miejscowościach Gminy przy 
współudziale środków z Rad Sołeckich- kwota 45.000 zł. 
-zaplanowano dotacje  dla Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami 2 000 zł. 
  
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 
 
W dziale ujęto kwotę  430.430 zł z przeznaczeniem  m.in. na 
- pozostałe zadania w zakresie kultury 112.100 zł  takie jak: 

- doŜynki gminne 51.800 zł-  
- zawody poŜarnicze 6.300 zł 
- turniej piłkarski i halowy -6.900 zł 
- turnieje tenisa stołowego-1.600 zł  
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- wydatki dotyczące współpracy polsko-niemieckiej 5.000 zł 
- dofinansowanie Festiwalu Piosenki  BoŜonarodzeniowej 24.000 zł 
- zakup usług obejmujących tłumaczenie imprez i zawodów sportowych – 1. 500 zł. 
- Gminny  Przegląd Piosenki Dziecięcej -9.000 zł 
- podróŜe słuŜbowe i krajowe -500 zł 
- podróŜe słuŜbowe zagraniczne -500 zł 
- dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9.000 

 
 

- sale wiejskie 124.330 zł: 
 

- zakup materiałów i wyposaŜenia /olej opałowy, śr.czystości -16.000 zł 
- zakup energii i wody-22.830 zł 
 
Środki przeznaczone na nakłady remontowe w salach wiejskich – 82.000 zł. 
- kontynuacja modernizacji ogrzewania  sali w Ściechówek(kominek) 4.000 zł  

dokończenie zadań i remontów w n/w salach wiejskich rozpoczętych w 2008r. 
- Mystki -30.000zł,Gajewo -40.000 zł, Kozin-8.000 zł  
- zakup pozostałych usług/wywóz nieczystości ,konserwacja kotła c. o /-3.500 zł 

 
                              Biblioteka 150.00 zł 

  
- dotacja dla Gminnej Samorządowej Instytucji Kultury - Publicznej Gminnej Biblioteki 

150.000 zł 
 

Ochrona Zabytków i opieka nad zabytkami 14.000zł 
 
Pozostała działalność - 40.000zł  / w tym organizacja imprezy cyklicznej Palinocka, - 
40 000 zł. 
 
 
 
 
 
  

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -130.000 zł 
- dotacje dla jednostek którym powierzone zostaną zadania z zakresu kultury fizycznej i 
sportu.125.000zł 
-zakup materiałów i wyposaŜenia -2.000 zł 
- zakup energii i wody                                                           1.000 zł  
-zakup pozostałych usług- 6.000 zł 
-dofinansowanie do projektu ze środków Wojewódzkiego Zarządu Tenisa Stołowego -
animator sportu - trener tenis stołowy- hala Sportowa Ściechów -6.000 zł 
 
 
 
 
 



11 
 

 
 
 

                                          OŚWIATA  I  WYCHOWANIE 

 

Przy tworzeniu budŜetu na 2009r. dla Oświaty Gminy Lubiszyn załoŜono  wzrost zatrudnienia 

nauczycieli o 1,5 etatu  i 2 etaty pracowników obsługi w związku z powstaniem nowej 

placówki oświatowej - Przedszkola w Lubiszynie. 

Przyjęto 10%-owy wzrost płac  nauczycieli ( prognoza wzrostu stawek wyn. zasadniczego – 

Karta Nauczyciela) i pracowników obsługi szkół .Zaplanowano: 

1. Odprawy emerytalne dla 8 osób na łączną kwotę 97 300,00 

2. Nagrody jubileuszowe dla 12 osób na kwotę  27 338,00 

3. Awanse zawodowe nauczycieli : 

- 1 awans zawodowy nauczyciela  kontraktowego na mianowanego  

-  4 awanse zawodowe nauczycieli mianowanego na dyplomowanego 

Ujęto równieŜ wzrost płac związany z podniesieniem kwalifikacji zawodowych przez 

nauczyciela , który ukończy studia. Na awanse i podniesienie kwalifikacji zawodowych 

zaplanowano kwotę 21 092,00 

Łącznie na wynagrodzenia i pochodne oraz wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 

3 704 444,00zł. co stanowi  ok. 39,77% projektu budŜetu oświaty na 2009 rok. 

Liczba uczniów w szkołach publicznych wg stanu na dzień 30-09-2008r. 

-szkoły podstawowe i gimnazja  - 627 

-oddziały „O” przy szkołach podstawowych - 46 

 

W dziale tym przeznaczono kwotę     9 172 789,00 na: 

      

1. Szkoły Podstawowe                                                                                         6 636 095,00 

W tym: 

Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu 

 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niŜ jednostka  

samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                               435 942,00 

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne                                                                2 089 597,00 

Przy szkołach podstawowych zaplanowano środki na wydatki 

 inwestycyjne związane z rozbudową szkoły w Lubiszynie,                               3 400 000,00 
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Zaplanowano równieŜ środki na niezbędne naprawy i remonty  

w szkołach gminnych w tym m in.:    81 600,00                                                                                

-SP Lubiszyn – naprawa ogrodzenia i rynien (stary budynek) 2 000,00 

-SP Staw – wymiana okien sala gimnast.,osłon na grzejniki i naprawa schodów   20 000,00 

-ZS Baczyna – remont dachu 15 000,00 

-pozostałe remonty 44 600,00 

 

 

2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych                                      282 261,00 

W tym: 

- płace i pochodne                                                                                                  216 727,00 

- pozostałe koszty ( zakup pomocy naukowych, materiałów, usług itp.)                31 762,00 

 

    Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 

przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub  

przez osobę fizyczną                                                                                         33 772,00    

    

 Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu 

terytorialnego lub przez osobę fizyczną   wg stanu na dzień 30-09-2008r. 

-szkoły podstawowe: 

-Lubno- klasy I-V   - 44 uczniów 

-Lubno oddział „O” przy szkole podstawowej – 7 

-Wysoka- klasy I-VI  25 uczniów 

-Wysoka oddział „O” przy szkole podstawowej – 4 

 

                                                               

3. Przedszkola                                                                                                        355 128,00 

 

W rozdziale tym ujęto koszty wynagrodzeń i utrzymania obiektu nowo utworzonej placówki  

- Przedszkola w Lubiszynie.   

w tym: 

- na wynagrodzenia i pochodne w przedszkolu                                                    110 164,00  

- art. spoŜywcze do kuchni                                                                                      60 500,00 
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- pozostałe koszty ( energia, opał, zakup materiałów , usług itp.)                          55 364,00 

  Dotacja podmiotowa z budŜetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej 

 przez osobę prawną inną niŜ jednostka samorządu terytorialnego lub przez 

  osobę fizyczną                                                                                                   129 100,00 

                                                                                                                                                                                       

4. Gimnazja                                                                                                       1 201 579,00 

 

5.  DowoŜenie uczniów do szkół                                                                         373 000,00 

 

6. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          20 837,00 

 

7. Stołówki szkolne                                                                                             268 889,00 

 

8. Pozostała działalność                                                                                            35  000,00 

W tym : 

- stypendia dla uczniów                                                                                             15 000,00 

-  rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z pozyskiwaniem środków poprzez  

  projekty na dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół-wkład własny budŜetu placówek 

oświatowych w programach do których ewentualnie dyrektorzy szkół przystąpią. 20 000,00 

 

           EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

 

W dziale tym przeznaczono kwotę 141 996,00 na: 

1. Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne                                         109 264,00 

2. Edukacyjna opieka wychowawcza - przeciwdziałanie  

      i ograniczanie skutków patologii społecznej                                                          32 000,00 

   Projekt „Zajęcia sportowo – rekreacyjne” (Z.Sz. Ściechów) częściowo 

  finansowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

3.  Edukacyjna opieka wychowawcza – dokształcanie i doskonalenie 

         nauczycieli                                                                                                               732,00 
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Pomoc Społeczna 
 
 

Opis zadań własnych gminy – 1.060.624,00zł 
 

 
1.Domy Pomocy Społecznej – 96 000,00zł 

 
Opłaty związane z pobytem/zamieszkaniem mieszkańców Gminy Lubiszyn w 
Domach Pomocy Społecznej tj. 4 osób*2.000,00zł*12miesięcy=96.000zł. 
Zadanie własne Gminy. 
 
 
2.Zasiłki celowe – 168.500,00zł 

 
♦ zasiłki pogrzebowe – 3*5.000,00=15.000,00zł 
♦ zorganizowanie Wigilii w Baczynie, Ściechowie i Lubiszynie    

3*4.000,00zł=12.000,00zł 
♦ zorganizowanie Półkolonii Letnich – 5.000,00zł 
♦ opłaty za pobyt w ZOL – 4osoby*1000,00*12miesięcy=48.000,00zł 

         ♦ zasiłki celowe i w naturze, tj. na Ŝywność, opał, zakup leków i leczenie, 
podręczniki szkolne, zdarzenia losowe oraz zasiłki celowe na zakup artykułów 
Ŝywnościowych – 60.000,00zł 

         ♦ opłata za wypoczynek letni dzieci 50dzieci*500,00zł=25.000,00zł 
         ♦ wyjazd osób niepełnosprawnych nad morze – 2.000,00zł 

 
♦opłata jednej składki emerytalno-rentowej za świadczeniobiorcę – 1.500,00zł  
 
 
3.Dodatki mieszkaniowe – 80.000,00zł 

 
Wypłaty dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców Gminy Lubiszyn 
posiadających tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Przewidywana 
roczna kwota wypłat to 80.000,00zł 
 
4.Ośrodek Pomocy Społecznej - 350.500,00zł 

 
    Wynagrodzenia pracowników: 254.000,00zł w tym 63.700zł dotacja z LUW    
                             w tym m in: 
   - kwota obliczona zgodnie z angaŜami – 224.600,00zł 
   - fundusz nagród 2% – 4.500,00zł 
   - fundusz premiowania 5% zgodnie z regulaminem OPS – 11.300,00zł 

- planowana zmiana w strukturach wynagradzania pracowników OPS i 
waloryzacja płac  - 4,8% 

- umowa zlecenie z pracownikiem na 3 miesiące * 400,00zł = 
1.200,00zł (sprzątanie pomieszczeń biurowych) 
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Zapotrzebowanie środków na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników 
OPS wynosi 254.000,00zł : (środki własne gminy – 190.300zł,  

środki z LUW – 63.700zł) 
 
Jednorazowe wynagrodzenia roczne – 18.000,00zł – planowana wypłata dla    
ośmiu pracowników, 
 
Składki na ubezpieczenie społeczne – 45.000zł w tym składki od 
jednorazowych wynagrodzeń rocznych 2.900zł 
 
Fundusz pracy – 7.000,00zł w tym fundusz pracy od jednorazowych 
wynagrodzeń rocznych 500zł, 
 
Wynagrodzenia bezosobowe 1.400,00zł: wynagrodzenie dla inspektora bhp 
tj.90zł*12=1.080zł, podpisanie jednej umowy o dzieło na kwotę 320,00zł 
 
 
Zakup materiałów i wyposaŜenia- 7.000,00zł 
 - materiały biurowe – 3.000,00zł 
- środki czystości – 1.000,00zł 
- ekspres do wody – 400,00zł 
- publikacje – 2.600,00zł 
 

                       Zakup energii – 4.400,00zł 
- woda i nieczystości płynne – 1.900,00zł 
- energia – 2.500,00zł 
 
Zakup usług pozostałych – 35.000,00zł 
- opłaty pocztowe – 4.920,00zł 
- usługi bankowe – 10.080,00zł 
- usługi informatyczne – 3.000,00zł 
- serwis ksera – 2.600,00zł 
- radca prawny – 14.400,00zł 
 
Zakup usług dostępu do sieci internetowych 800,00zł 
 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4.000,00zł 
- abonament za 4 telefony komórkowe 4*10,00zł*12miesięcy=480,00zł 
- kwota przeznaczona na rozmowy telefoniczne 3.520,00zł 
 
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00zł 
- opłata za rozmowy telefoniczne i abonament telefonu stacjonarnego 
125,00zł*12miesięcy=1.500,00zł 
 
PodróŜe słuŜbowe krajowe 15.700,00zł 
- ryczałt dla 4 pracowników socjalnych – 11.700,00zł 
- delegacje – 4.000,00zł 
 
RóŜne opłaty i składki – 1.000,00zł  
- opłaty z tytułu ubezpieczenia sprzętu znajdującego się w GOPS – 1.000,00zł 
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Odpis na ZFŚS – 8.400,00zł 
- przewidywany odpis na jeden etat wynosi 1.000,00 tj.  
8 pracowników*1.000,00zł=8.000,00zł 
- przewidywany odpis na emeryta i rencistę to ok. 
200,00zł*2emerytów=400,00zł    
 
Szkolenia pracowników – 5.000,00zł 
- przewidywana kwota na szkolenia pracowników GOPS to 5.000,00zł 
 
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 
kserograficznych 1.500,00zł 
 
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 4.500,00zł 
- zakup licencji – 1.800,00zł 
- zakup tonerów – 1.500,00zł 
- akcesoria komputerowe – 1.200,00zł 
 
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 64.400,00zł 
 
Wynagrodzenia osobowe – 21.100,00zł 

  - zatrudnienie jednej opiekunki środowiskowej 1.750,00zł*12miesięcy 
 
       Składki na ubezpieczenie społeczne – 7.600,00zł 
  - ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych – 3.400,00zł 
  - ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń bezosobowych – 4.200,00zł 
 
        Fundusz pracy – 600,00zł – opłacany za nowo zatrudnionego pracownika 
 
        Wynagrodzenie bezosobowe – 30.600,00zł 
  - umowy zlecenia po 170,00zł*15umów*12miesięcy 
 
        Zakup materiałów biurowych 500,00zł 
 
        PodróŜe słuŜbowe – 3.100,00zł – ryczałt samochodowy dla nowo zatrudnionego 
  pracownika- praca w terenie 
 
        Odpis na ZFŚS – 1.000,00zł 
 
 

Pozostała działalność – 214.824,00zł 
 

Prace społecznie uŜyteczne 252,00zł miesięcznie*50pracowników*10miesięcy 
przy refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 60% miesięcznych 
wypłat - 75.600,00zł 
 

                 DoŜywianie w szkołach i zasiłki celowe na posiłki - 118.824.,00zł 
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 Program pomoc państwa w zakresie doŜywiania ogółem został wyliczony na 
kwotę 594.120,00zł.  
DoŜywianie w szkołach: 
 
 - 160 dzieci * 3,50zł stawka Ŝywieniowa * 205 dni Ŝywieniowych = 
114.800,00zł  - posiłki gotowane w stołówkach szkolnych  -SP Ściechów , 
 SP Baczyna , SP Staw 
 
 - 105 dzieci * 2,80zł stawka Ŝywieniowa * 205 dni Ŝywieniowych = 
60.270,00zł - posiłki gotowe kupowane do szkół SP Lubiszyn , 
 SP Wysoka , SP Lubno 
 
 - 30 dzieci uczęszczających do szkół mieszczących się poza terenem naszej 
gminy 33.050,00zł   
 
 
 - zasiłki celowe na posiłek: 
  ● 500 osób * 50,00zł miesięcznie * 12 miesięcy = 300.000,00zł 
  ● 50 osób samotnych * 60,00zł miesięcznie * 12 miesięcy = 

36.000,00zł 
 

  - nakłady remontowe  w stołówkach szkolnych – 50.000,00zł 
 
 
 

Łączny koszt programu Pomoc państwa w zakresie doŜywiania wynosi 
594.120,00zł. Zagwarantowany udział własny gminy to min. 20% wartości 
programu tj. 118.824,00zł, dotacja z LUW 475.296,00zł 

 
 1.Zakup materiałów i wyposaŜenia – 13.900,00zł 
  - zakupy dla wyposaŜenia pracowników zatrudnionych w ramach prac 
      społecznie uŜytecznych (melioranci) 8.400,00zł 
  - zakupy na świetlice wiejskie – 4.000,00zł 
  - zakup materiałów-pomocy dydaktycznych dla zorganizowania 5 projektów –  
   1.500,00zł 
 
 2.Zakup usług pozostałych – 6.500,00zł – kwota przeznaczona na projekty, 
                       5 projektów po 1.300,00zł kaŜdy.  
 
 
 
Opis własnych zadań bieŜących gminy – dotacje otrzymane z LUW w § 2030 – 
521.400,00zł 
 

Zasiłki okresowe – 100.000,00zł 
 

Wypłaty zasiłków okresowych z tyt. bezrobocia, niepełnosprawności, przewlekłej 
choroby. 
 
Ośrodki Pomocy Społecznej – 63.700,00zł 
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Środki finansowe przeznaczone na utrzymanie Ośrodka działalność tym na 
wynagrodzenia dla czterech pracowników socjalnych. 
 
Pozostała działalność – 357.700,00zł 

 
Środki pienięŜne przeznaczone na realizacje programu rządowego „Pomoc 
państwa w zakresie doŜywiania” oraz doŜywianie dzieci w szkołach.  

 
 
 
Opis zadań zleconych – dotacje otrzymane z LUW w § 2010 – 2.535.000,00zł 
 
 

Świadczenia rodzinne – 2.263.000,00zł  
 

Wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego, 
jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Ŝywego, fundusz 
alimentacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i 
rentowe opłacane za świadczeniobiorców oraz wynagrodzenia pracownicze wraz z 
pochodnymi i pozostałymi wydatkami związanymi z realizacją zadania. 

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 22.000,00zł 

 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające w tut. Ośrodku 
zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne. 
 
Zasiłki stałe – 250.000,00zł 
 
Wypłaty zasiłków stałych dla osób posiadających ustalony stopień 
niepełnosprawności. 

  
 
 
 
 
Projekt budŜetu obejmuje wydatki/realizację zadań zleconych, zadań własnych i realizacje 
własnych zadań bieŜących gmin na łączną kwotę- 4.117.024,00zł 
Zadania zlecone obejmują kwotę: 2.535.000,00zł 
Zadania własne: 1.060.624,00zł 
Zadania własne z dotacją z LUW: 521.400,00zł  
 
 
Sporządziła: 
Beata Pampuchowicz 
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Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2008r. 
 

W informacji dokonana zostanie analiza poszczególnych grup i przegląd gruntów 
pozostających w zasobie komunalnym.    

W bieŜącym roku sprzedaŜ nieruchomości z zasobów komunalnych  objęła 
nieruchomości niezabudowane przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, oraz grunty 
sklasyfikowane jako rola z moŜliwością ich zabudowy na podstawie decyzji o warunkach 
zabudowy.  W bieŜącym roku wzrosło zainteresowanie kupnem lokali mieszkalnych na rzecz 
najemców, którzy skorzystali z przysługujących bonifikat. Dokonano sprzedaŜy 16 
nieruchomości zabudowanych. 

 
I grupa  
grunty przeznaczone pod budownictwo - Tabela nr 1 
stan na 1.01.2008r.   – 7,4 ha o wartości 6.367  zł  
W zasobie Gminy pozostały grunty nie uzbrojone które na dzień waŜności planu 
zagospodarowania przestrzennego  tj. do 31 grudnia 2002 roku przeznaczone były pod 
budownictwo mieszkaniowe.   
Z grupy tej w bieŜącym roku zbyto w drodze przetargu 4 działki niezabudowane z 
moŜliwością ich zabudowy, oraz dwie działki na polepszenie warunków zagospodarowania. 
Dochód osiągnięty z tego tytułu wyniósł  87.962,00 zł. W stosunku do działek nabytych na 
polepszenie warunków zagospodarowania zastosowano rozłoŜenie cen sprzedaŜy na raty. 
 
Stan po zmianach  na 15.11.2008r. – 6,6ha o wartości 660.000  zł (zastosowano przelicznik 
10 zł za 1 m2 gruntu). 

   
- zasoby mieszkaniowe -  Tabela  nr 2 
stan na dzień 1.01.2008r. powierzchnia pod zabudowaniami mieszkalnymi wynosiła . 13,1 ha 
o wartości 523.976  zł.  
W bieŜącym roku nie sprzedano 14 lokali mieszkalnych i dwa budynku mieszkalne  na rzecz 
najemców przy zastosowaniu bonifikat. Dochód osiągnięty ze sprzedaŜy tych nieruchomości 
wynosi 58.325,00 zł 
 Stan po zmianach  na 15.11.2008r. – 11,00ha  o wartości 465.651 zł 

 
- drogi 
stan na 1.01.2007r. - powierzchnia  255,1  o wartości 3.787.327  zł.    
W grupie tej nastąpiło zwiększenie na skutek komunalizacji działki połoŜonej w Tarnowie 
stanowiącej drogę, a powstałej na skutek podziału drogi wojewódzkiej. 
Stan po zmianach 254,4ha o wartości 3.537.371 zł.  
   
- lasy i tereny zieleni 
stan na 1.01.2008r. – powierzchnia  15,9ha o wartości 25.078  zł  bez zmian 
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grupę tę stanowią grunty leśne w Chłopinach,  Mystkach , Tarnowie, Lubiszynie i Wysokiej, 
natomiast tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i 
Wysokiej. 
  
- cmentarze 
stan na 1.01.2008r. pow.   7,9ha o  wartości  20 870  zł    - bez zmian 
Na terenie Gminy znajduje się osiem cmentarzy komunalnych w : Stawie, Ściechowie, 
Lubiszynie, Tarnowie, Wysokiej, Lubnie, Marwicach, Baczynie 
- boiska sportowe 
Stan na dzień 1.01.2008r.   10,30ha o wartości  97 000  zł      
Boiska znajdują się w Stawie, Baczynie, Lubnie,   Lubiszynie i Tarnowie . 
W bieŜącym roku skomunalizowana została działka połoŜona w Ściechowie o pow. 1,02ha, 
która wykorzystana zostanie na budowę wiejskiego boiska sportowego. 
 
Stan po zmianach 11,32ha – o wartości 107.000 zł  
  
- remizy OSP   
Stan na dzień 1.01.2008r.     1,60ha o wartości  32.098  zł – bez zmian 
Remizy OSP znajdują się w Stawie, Baczynie, Lubnie, Ściechowie, Lubiszynie, Ściechówku. 
 
- inne grunty  
stan na dzień 1.01.2008r.   – 8,1ha o wartości 18.829 zł.  bez zmian. 
Do gruntów tych zaliczone są byłe wysypiska śmieci, byłe  piaskownie,  Ŝwirownie, kopalnie 
gliny, działka o pow.0,70 ha  nad jeziorem Marwicko, oraz inne grunty rolne. 
IV grupa 
- sale wiejskie  
stan  na 1.01.2008r.  -  2,1ha  o wartości 392.389  zł.   – bez zmian 
W zasobie Gminy posiadamy 13 sal wiejskich: Staw ,  Ściechów , Ściechówek    
Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno  ,Mystki, Gajewo, Tarnów, Lubno, Wysoka, Baczyna   
Marwice. 
  
  
VI grupa 

- wieczyści uŜytkownicy działek rekreacyjnych – będące w uŜytkowaniu wieczystym osób  
  fizycznych. 

stan na 1.01.2007r. 8 działek rekreacyjnych o pow. 0,6ha o wartości 19 997zł. – bez zmian 
Działki  połoŜone są nad jeziorem Postnym w Buszowie. W  grupie tej nastąpiła zamiana 
uŜytkowania wieczystego w stosunku do jednej działki rekreacyjnej Cena sprzedaŜy wyniosła 
4.667 zl 
Stan po zmianach 0,51ha o wartości 15.330 zl 
 
- działki zabudowane placówkami usługowo – handlowymi 
- stan na 1.01.2008r. grunty o pow. 6,9ha o  wartości 1 484.567  zł – bez zmian 
W skład tej grupy wchodzą obiekty handlowe tj. lokal handlowy przy sali wiejskiej w 
Wysokiej,  lokal po byłym Gminnym Ośrodku Kultury w Stawie,     oraz grunty nie 
zabudowane pozostałe po byłych obiektach Gminnych Spółdzielni. 
  
  
 
- grunty będące w uŜytkowaniu Kółek Rolniczych  
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stan na 1.01.2008r. 1,20 ha i wartości 3 000 zł – bez zmian 
W skład działek zabudowanych obiektami po byłych SKR-ach wchodzą działki w Stawie o 
pow. 0,60 ha i Lubiszynie o pow.0,60ha. 
  
VII grupa 
- wodociągi, oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna stan na 1.01.2008r. 9,2 ha o 

wartości   10.989.793  
    

Na terenie Gminy posiadamy następujące stacje uzdatniania wody : 
-    w Stawie  zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny, 
- w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów, 
- w Gajewie zasilająca Gajewo i Brzeźno, Dzikowo 
- w Lubnie zasilająca Lubno, Wysoką  
- w Baczynie zasilającą Baczynę, 
- w Marwicach zasilającą Marwice. 
- w Wysokiej zasilająca Wysoką  
- oczyszczalnia ścieków   wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie   
-  kanalizacja sanitarna w Baczynie   
-    kanalizacja sanitarna w Marwicach   
-    kanalizacja sanitarna  w Lubnie,  
Stan po zmianach 9,2 ha o wartości 10.989.793  zł. 
 
Pozostałe obiekty skomunalizowane na wniosek: 
- szkoły stan na 1.01.2008r.  - 14,4 ha o wartości 4.223.767  zł . 
Na terenie Gminy posiadamy: 
- 2 Zespoły Szkół tj. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baczynie i  
Ściechowie 

- 2 szkoły podstawowe w   Stawie i Lubiszynie. 
- 2 stowarzyszenia szkół w Lubnie  z klasami 0- V i Wysokiej z klasami O-VI  
-    obiekty po  szkole w Brzeźnie   
- obiekty po byłym  Biowecie stan na 1.01.2008r  3,14 ha o wartości  307.272,00-zł – bez 
zmian 
Na terenie byłego „Biowetu” pozostały budynki oddane w uŜytkowanie dla Zakładu Usług 
Komunalnych, oraz budynek wydzierŜawiony dla Hodowców Gołębi Pocztowych.  
Grunty niezabudowane z tej grupy o pow. 2,1 ha wliczone zostały do  I grupy –grunty 
przeznaczone pod budownictwo. Grupa ta powiększona została o budynek poprzez nabycie 
budynku który w najbliŜszym czasie po remocie przeznaczony zostaje na biura Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, GKPiPA, archiwum Urzędu Gminy i magazynu OC 
Stan po zmianie wynosi 1,32 ha o wartości 367.272 zł 
 
- ośrodki zdrowia   stan na 1.01.2008r. 0,8ha o wartości 234,661  zł   bez zmian 
Na naszym terenie są cztery ośrodki zdrowia w Stawie, Ściechowie, Lubiszynie i Baczynie. 
  
- nieruchomość zabudowana po byłym Posterunku Policji   stan na 1.01.2008r. 0,7ha o 
wartości 50 000  zł. – bez zmian 
W budynku tym znajduje się lokal mieszkalny, który zbyty został na rzecz najemców, oraz 
lokal uŜytkowy w którym po przeprowadzonym remoncie mieści się siedziba Gminnej 
Biblioteki Publicznej. 
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Ogółem na stanie mienia komunalnego na dzień 15.11.2008r. jest  355,1ha o wartości                  
22.591.787zł . 
 
 
Podsumowując : 
 
W okresie od 1 stycznia br. do 15 listopada br. sprzedano   nieruchomości gruntowe 
zabudowane i niezabudowane    o pow. 3,0  ha  za  kwotę   150.948 zł  w tym ; 
 
 
- lokale,  budynki mieszkalne, gospodarcze i uŜytkowe        58.325  zł 
- grunty nie zabudowane                  87.962  zł 
-sprzedaŜ uŜytkowania wieczystego                   4.661 zł 
 
Wpływy za zbycie  na Skarb Państwa gruntów o pow. 1,1ha pod budowę drogi S3 za 
odszkodowanie- wynoszącym                                                                           172.000 zł 
 
Wpływy z  tytułu opłat rocznych za uŜytkowanie wieczyste  wpłynęła kwota -  14.110,28 zł 
 
Wpływy z tytułu spłaty rat za kupno nieruchomości w poprzednich latach     -   22.274,31 zł 
 
 
Przewidywana sprzedaŜ nieruchomości w 2009r. 

•  grunty niezabudowane     30.000 zł 
• 5  lokali mieszkalnych –   20.000  zł 

  
 

 
Wykaz działek gminnych 

  
Nazwa obrębu numer działki powierzchnia sposób zagosp 
Staw 422/2 0,07  
 271/4 0,25  
 141 0,49  
 142 0,49  
 143 0,43  
 144 0,37  
 145 0,52  
 557/1 0,60  
 377/3 0,88  
 400/3 0,11 dzierŜawa 
Lubiszyn 113/4 0,24  
 117/1 0,12  
 229/3 0,82 dzierŜawa 
 232/2 0,60 dzierŜawa 
 247 3,64 dzierŜawa 
 254/2 0,30  
 400/9 0,51  
 432 0,88  
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Lubno 50/1 1,84  
 103/10 1,09  
Ściechów  125/3 0,18 dzierŜawa 
 125/5 0,13 dzierŜawa 
 127/2 0,11  
 129/4 0,15  
 130/4 0,25 dzierŜawa 
 131/1 0,20 dzierŜawa 
 159 0,88 cz.dzierŜawa 
 334/2 1,10  
 336/2 0,33  
 540/3 0,07  
 620/1 1,21 obok szkoły 
 631 0,25  
 695/4 0,50  
Wysoka 26 0,10  
 159/1 1,27  
 174/2 0,33 dzierŜawa 
 252/2 1,49  
 273 0,11  
 274 0,30  
 318 0,40  
 319 0,21  
 360/2 0,70  
Tarnów 420/1 0,65  
 427/2 0,37  dzierŜawa 
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Tabela Nr 2 
 

  Wykaz budynków i lokali mieszkalnych 

 
    Budynki mieszkalne 
 

 Lp 
Nr działki       połoŜenie 

1.   186  Ściechówek 
2.   214    Staw 
3.  695/4 Ściechów 
4.  183/1 Ściechówek 

      
 
 
 
 
        Lokale mieszkalne 
 

1.  199 Lubiszyn 
2.  117/3 Lubiszyn 
3.  540 Staw 
11.  613/2 Ściechów   
12.  613/2 Ściechów   
14.  174 Ściechów   
15.  174 Ściechów   
16.  174 Ściechów   
23.  235 Lubno   
25.  563/1 Ściechów 
26.  95/1 Brzeźno 
28.  364/4 Tarnów 
33.  149/1 Lubiszyn 

    34 231/2 Lubiszyn 
35 231/2 Lubiszyn 
36  231/2 Lubiszyn 
37 231/2 Lubiszyn 
38 231/2 Lubiszyn 
39 231/2 Lubiszyn 
40 231/2 Lubiszyn 
41 231/2 Lubiszyn 
47 151/1 Baczyna 
48 151/1 Baczyna 
49 173/6 Lubno 
50 173/6 Lubno 
51 173/6 Lubno 
52 173/6 Lubno 
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54 175 Lubno 
56 171/15 Marwice 
57 159/2 Marwice 
58 60/8 Marwice 
59 60/26 Marwice 
60 180/10 Lubno  
61 31/1 Wysoka 
62 31/1 Wysoka  
63 31/1 Wysoka 
64 31/1 Wysoka 
65 198/15 Baczyna  
66 139/4 Lubiszyn 
67 60/8 Marwice 
68 138/12 Baczyna 
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Informacja o stanie mienia komunalnego 

lp Wyszczególnienie 
 
Zgodnie z instrukcją w sprawie sposobu 
dokonywania inwentaryzacji 

   Stan na dzień  
     1.01.2008r.         Obrót mieniem w  okresie 

     od 1.01.2008r. do  15.11.2008r. 

Stan na dzień 15.11.2008r. 

Pow. w 
    ha 

War. grunt i 
bud 

    Zmniejszenie   Zwiększenie Pow. w 
ha 

szacunkowa wartość 
gruntów i budynków Pow. w 

ha 
Wartość grun 
w i bud. w zł 

Pow. w 
ha  

Wart.grunt. i 
bud. 

 1 Grupa I zasób gruntów z wyszczegól. : 
Grunty przeznaczone pod budownictwo 

     1          2      3          4       5           6         7              8 
7,4 6.367 0,8 87.962   6,6 660.000 

Zasoby mieszkaniowe 13,1 523.976 2,1 58.325   11,0 465.651 
Drogi    253,9 3.527,371     0,5 10.000    254,4 3.527,371 

Lasy i tereny zieleni      15,9 25.078          15,9 25.078 
Cmentarze 7,9 20.870     7,9 20.870 

Boiska sportowe 10,3 97.000   1,0 10.000 11,3 107.000 
Remizy OSP 1,6 66.209     1,6 66.209 
Inne grunty 8,1 18.829       8,1 18.829 

Grupa IV 
Sale wiejskie 

 

2,1 392.389     2,1 392.389 

 3 Grupa VI  
Wieczyści uŜyt działek rekreacyjnych 

0,6 19.997 0,1 4.661   0,5 15.330 

Dział zabud placówkami usług – handl. 6,9                  
1.484.567 

    6,9                  1.484.567 

Grunty będące w uŜytkowaniu SKR-u 1,2 3.000     1,2 3.000 

  4 Grupa VII  – wodociągi 9,2                   
10.989.793 

    9,2                   10.989.793 

  5 
 

Pozostałe ob. komun na wniosek:  
14,4 

 
4.223.767 

     
14,4 

 
4.223.767 Szkoły 

Obiekty Biowetu 1,0 307.272        0,3 60.000 1,3 307.272 
Ośrodki zdrowia 0,8 234.661     0,8 234.661 

                                            Posterunek Policji   
 

     0,7 50.000 

                                              Razem 355,1 21.995.731 3,00  150.948  1,8 80.000 353,9  22.591.787  
Sporządziła: 

 Urszula Urbanowska 
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