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I. WSTĘP – INFORMACJE OGÓLNE 

 

            BudŜet Gminy na rok 2008  został uchwalony po stronie dochodów na kwotę  

13  924 037zł, w tym dochody majątkowe 111.000,00zł. i wydatków na kwotę 16 284.018 zł 
uchwałą Rady Gminy nr XIII/113/07 z dnia 21 grudnia 2007 r. 

Plan budŜetowy w trakcie realizacji po stronie dochodów i wydatków ulegał licznym 
zmianom. Dokonywane zmiany związane były  głównie z otrzymanymi zawiadomieniami o 
zmianach kwot subwencji, dotacji, środków pozyskanych z innych źródeł. Ponadto po stronie 
wydatków zmiany planu następowały m.in. na zadaniach inwestycyjnych. Miały na to wpływ 
zmiany kosztów po przeprowadzonych przetargach i konieczność występowania robót 
dodatkowych Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy i 
uchwałami Rady Gminy Lubiszyn plan dochodów po zmianach wyniósł  15.587.690,33 zł , 
został wykonany w kwocie 15.799.977,69  zł, co stanowi  101,36%. 

Plan wydatków po zmianach wyniósł 18.447.671,33 zł, został wykonany w kwocie 
15.771.978,61zł, co stanowi  85,49 %, z tego: 

Plan wydatków majątkowych po zmianach wyniósł  3.805.277,00zł został wykonany  w 
kwocie  2.510.417,96 zł co stanowi  65,97%. 

Dochody zostały wykonane w 101,36 % a wydatki 85,49 %  natomiast nadwyŜka  budŜetu za  
2008 rok wyniosła  27.999,08.zł.  

Planowane dochody wykonano o 1,36 % ponad zakładany plan co świadczy o prawidłowej 
ściągalności naleŜności budŜetowych oraz o realnym planowaniu 

 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina Lubiszyn posiada saldo zobowiązań na kwotę  
385 056,19zł, z tego: 

335 064,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i poŜyczek i 49 992,19 zł wymagalnych 
zobowiązań  w tym  48 956,07zł  z tytułu dostaw i usług 

Na  dzień 31 grudnia 2008 r. Gmina Lubiszyn posiadała równieŜ saldo naleŜności w kwocie 

1 269 981,37 zł. z tego 1 215 418,24 zł. są to naleŜności wymagalne. W tym m.in.: 

- 248 879,29 kwota naleŜności wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług-91 194,48 
zł to kwota naleŜności wymagalnych dla ZUK Lubiszyn  

- 966 538,95 pozostałe naleŜności wymagalne 

54 563,13 zł.- pozostałe naleŜności (niewymagalne) 
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II.1. INFORMACJA UZUPEŁNIAJ ĄCA O PODSTAWOWYCH  

        DOCHODACH   WŁASNYCH GMINY 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych 

Wymiarem objęto 49 osób prawnych, otrzymano wpływy na kwotę 1 820 739,95 zł,  

 Kwota zaległości wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosi 294.212,88 zł.  

Jest to zaległość jaką generuje 21 firm. 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 

Objęto wymiarem 1.844 podatników. Otrzymano wpływ na kwotę 491 756,63 zł. Kwota 

nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wynosi 296 473,53 zł. W 2008 r. na wniosek 

12 podatników umorzono kwotę 2 154,00 zł. Na wniosek 2 podatników rozłoŜono na raty 

kwotę 14 114,17 zł.  

Wystawiono  984 upomnienia i 43 tytuły wykonawcze na kwotę 16 482,80 zł. 

Podatek rolny od osób prawnych  

 Wymiarem objęto 16 osób prawnych. Otrzymano wpływ na kwotę 113 722,15 zł. Kwota 

zaległości na koniec okresu wynosi 1 468,80 zł. Jest to kwota zaległości od 4 osób prawnych. 

Podatek rolny od osób fizycznych 

Wymiarem objęto 1.491 podatników. Otrzymano wpływ na kwotę 271 615,56 zł. Kwota 

zaległych zobowiązań wg stanu na dzień 31.12.2008r. wynosi 80 411 ,51 zł.  

Na podstawie 7 wniosków umorzono kwotę 3 970,90 zł.  

Wystawiono 1222 upomnienia i 63 tytuły wykonawcze na kwotę 11 497,20 zł..  

Podatek leśny od osób prawnych 

Wymiarem objęto 4 osoby prawne. Otrzymano wpływ na kwotę 173 032,00 zł. Kwota 

zaległości na koniec okresu wynosi 0,00 zł 

Podatek leśny od osób fizycznych 

Wymiarem objęto 42 podatników. Otrzymano wpływ na kwotę 571,40 zł.. Kwota 

nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wynosi 222,40 zł.  
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Na wniosek jednego podatnika umorzono kwotę 2,00 zł.  

Podatek od środków transportowych od osób prawnych 

Wymiarem objęto 7 osób prawnych. Otrzymano wpływ na kwotę 23 987,00 zł. Kwota 

nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wyniosła  3 479,00zł. 

 

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 

Wymiarem objęto 32 podatników. Otrzymano wpływ na kwotę 70 362,90 zł. Kwota 

nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wyniosła 35 596,92 zł. Na wniosek 3 

podatników umorzono kwotę 1 503,00 zł. Wystawiono 28 upomnień. 

Opłata za wieczyste uŜytkowanie gruntów – Opłatą objęto 139 osób. Otrzymano wpływ 

13 011,17 zł. Kwota nieuregulowanych zobowiązań na koniec okresu wynosi 20 984,48 zł. 

Wystawiono 72 wezwania do zapłaty.  

Opłata za psa – Opłatą objęto 267 osób. Otrzymano wpływ na kwotę  9 015,00 zł   

W 2008r uchwałą Rady Gminy powołano 2 inkasentów tej opłaty. Dotychczas sołtysi 

poszczególnych miejscowości naszej Gminy mieli to w swoich kompetencjach. 

Dla porównania otrzymano następujące wpływy z tej opłaty w poszczególnych latach: 

- w 2006r.  kwota   373,00  zł. 

- w 2007r.  kwota    241,00 zł 

Przekształcenie uŜytkowania wieczystego w prawo własności – Opłatą objęto 9 osób. 

Otrzymano wpływ 7 455,66 zł, zaległość 835,21 zł 

Czynsze – Otrzymano wpływ 116 427,20 zł , zaległość na koniec okresu : 151 394,94 zł., w 

tym czynsze za wynajem pomieszczeń lokali mieszkalnych (osoby fizyczne) – 150 541,37zł., 

- czynsze za wynajem lokali uŜytkowych(osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą do 9 osób) –295,58 zł. oraz spółki prowadzące działalność gospodarczą – 557 zł. 

Czynsz koła łowieckie – Otrzymano wpływ 10 025,94 zł.-zaległość na konie okresu 2,90 zł. 
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Skutki obniŜenia górnych stawek podatków ustalonych przez Ministerstwo Finansów do 

podjętych uchwał za okres sprawozdawczy wynoszą  

• w podatku rolnym  181 684,56zł  

• w podatku od nieruchomości  645 131,26 

• w podatku od środków transportowych 31 385,58 zł 

 

Jest to kwota pomocy udzielonej przez Gminę podatnikom z tytułu nie stosowania górnych 

stawek podatków proponowanych przez Ministerstwo. 

 

1. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień wynoszą 9 601,00 zł 

• w podatku od nieruchomości 9 601,00 zł 

2. Skutki udzielonych przez Gminę umorzeń i odroczeń wynoszą 31 418,84 zł 

• w podatku od nieruchomości 16 268,17 

• w podatku rolnym 7 648,95 zł 

• w podatku leśnym 2,00 

• w podatku od środków transportowych  7 499,72 zł. 

 

3. Suma skutków udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień, umorzeń i odroczeń     

wnosi: 41 019,84  zł. 

II.2. SKUTKI ULG  WYNIKAJ ĄCE Z OBNIśENIA GÓRNYCH STAWEK 

MINISTERIALNYCH -ZESTAWIENIE ZBIORCZE ZA  2008 ROK 

Lp. Rodzaj podatku Kwota 

1. Podatek rolny od osób fizycznych 133 662,16 

2. Podatek rolny od osób prawnych 48 022,40 

3. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 386 680,27 

4. Podatek od nieruchomości od osób prawnych 258 450,99 

5. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 22 645,61 

6. Podatek od środków transportowych od osób prawnych 8 739,97 

 SUMA 858 201,40 
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II.3  DOCHODY MAJ ĄTKOWE 

Dochody maj ątkowe 

Dział Rozdział § Źródło dochodów Kwota 

700     Gospodarka mieszkaniowa 140 711,90 

  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 140 711,90 

    0760 
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania 
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 
prawo własności 

7 455,66 

    0870 Wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 133 256,24 

  
6310 

Dotacje celowe otrzymane z budŜetu państwa na 
inwestycje i zakupy inwestyc.  z  zakresu adamin. 
rządowej 

5.000,00 

razem:  145 711,90 

 

II.4  GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA  

Ze środków funduszu m.in. zostały ufundowane nagrody w konkursach przyrodniczym z 
okazji Dnia Ziemi, wykonano i zamontowano gniazd bocianie w miejscowości  BrzeŜno, 
porządkowano zabytkowy park wiejski w miejscowości Marwice, oraz dofinansowanie do 
zakupu oczyszczalni ekologicznych. 

 
   

Lp.  Wyszczególnienie wykonanie 2008 r. 

I. Stan środków obrotowych na pocz ątek roku 41 937,38 

II. Przychody 31 418,03  

1.  Opłaty 30 532,46 

2.  Odsetki od środków na r-ku bankowym 885,57zł  

III. Koszty 41.180.27 

1. Wydatki bieŜące 41.180.27  

   Edukacja  ekologiczna 
 

   Ochrona wód i powietrza 24 353,80  

 

Przedsięwzięcia z związane z  ochroną przyrody w tym urządzania i 
utrzymanie terenów zielonych 

16 826,47 

2.  
Wydatki majątkowe 
  

  

IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 32 175,14 
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III.1 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA WYDATKÓW  W 
2008r. 

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 

Infrastruktura wodoci ągowa i sanitacyjna wsi: 

Dział 010 rozdz.01010 § 4170 

• wynagrodzenie bezosobowe -1.190 zł naprawa przepustu drogowego w 
miejscowości   Kozin       
 

Dział 010 rozdz.01010 § 4270 

Usunięto awarie na sieci wodociągowej – wykonawca Zakład Usług Komunalnych w 
Lubiszynie w  tym m.in. : 

• wodociąg Staw –24.686,47 zł 
• wodociąg Ściechów –6.178.20 zł 
• wodociąg Baczyna /awaria pompy hydroforni/-10.350.38 zł  
• wodociąg Lubiszyn/naprawa pomp przesyłkowych ,wymiana hydrantów/-

10.929,14zł 
 

Dział 010 rozdz.01010 § 6050 

• budowa wodociągu Wysoka-Lubno  -247.421,05 zł  wykonawca Zakład Usług 
Komunalnych w Lubiszynie – połączenie sieci wodociągowej od wsi  Lubno do 
Wysokiej w celu wyłączenia z eksploatacji stacji uzdatniania wody w Wysokiej. 
Wybudowana została sieć  Ø 110 PE o długości 2880 mb oraz 5 kpl. hydrantów 
podziemnych Ø 80. 

• projekt przebudowy stacji uzdatniania wody  w miejscowości Staw -29.890.00 zł 
wykonawca Zakład Ochrony Środowiska EKO Consult  Chwalęcice – projekt 
modernizacji istniejącej stacji uzdatniania wody poprzez wymianę wszystkich urządzeń 
na nowsze standardy. 

• modernizacja studni /wodociąg Staw/-26.713,06 wyk. Usługi ZUK Lubiszyn –   
uruchomienie dodatkowej studni  znajdującej się przy starej rozlewni wód z 
połączeniem z istniejącą  SUW rurociągiem Ø 110 długości  120 mb oraz budowa 
przyłącza energetycznego 
 
Dział 010 rozdz.01010§ 4300 

• wykonanie odmulenia kanału przy drodze powiatowej Tarnów-Lubiszyn -17.150 zł 
wykonawca Zakład Usług Leśnych Transportowo Handlowy Wysoka – udział Gminy 
w remoncie drogi Tarnów – Lubiszyn poprzez oczyszczenie,  odmulenie i odtworzenie 
przydroŜnych rowów melioracyjnych  
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Dział 010 rozdz.01030 § 2850 

Izby rolnicze -odprowadzono składki na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w Zielonej Górze w 
wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za rok 2008 – 7.468,16zł   

 

 Dział 010 rozdz.01041 § 4170 

• wynagrodzenie bezosobowe -1.000 zł        
 

 Dział 010 rozdz.01041 § 4300 

• usługa za prowadzenie strony internetowej związanej z Programem Odnową Wsi131.88 zł 

rada sołecka  Staw wykonawca Hanival Internet Services  GmbH  

Pozostała działalność: 

Dział 010 rozdz.01095 § 4170 

•  wynagrodzenie bezosobowe za doradztwo w sprawie wypełniania wniosków  dla 
rolników na   dopłaty bezpośrednie- 825 zł 

 

 Dział 010 rozdz.01095 § 4210 

• zakup materiałów /Targi Rolnicze w Gliśnie/ -193,89 zł 
 

Dział 010 rozdz.01095 § 4300 

• dowóz bezdomnych psów do schroniska  -  6.832  zł wykonawca usługi Zakład Usługowy 
Pajma Gorzów  Wlkp. 

• usługi pocztowe  4.594,70 zł /wydawanie decyzji zwrot podatku akcyzowego/ 
• usługa transportowa – 413.10 zł/ dopłata do wyjazdu rolników i radnych na Targi 

Rolnicze w Poznaniu wykonawca usługi ZUK Lubiszyn 
 

Dział 010 rozdz.01095 § 4430 

• zwrot podatku akcyzowego   -229.735,09 zł w tym osoby fizyczne na kwotę-
141.969.98zł wydano157 decyzje, osoby prawne na kwotę 87.765,11 zł wydano 4 
decyzje 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

 Lokalny transport zbiorowy  

Dział 600 rozdz.60004 § 4300 

Dofinansowano wozokilometry  obsługiwane przez MZK i PKS Gorzów Wlkp. oraz 
PKS Myślibórz na następujących trasach: 

1)Gorzów –Baczyna -Lubno linia autobusu 131� MZK Gorzów Wlkp.-37.648,39 zł 
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2) Myślibórz – Gajewo- Staw-Myślibórz  �PKS Myślibórz-8.237,50 zł 

3) Gorzów Wlkp.  -Staw-Gorzów -� PKS Gorzów-17.146,88 zł 

4) Gorzów Wlkp.-  –Mystki  � PKS Gorzów- 5.160 zł  

 

Drogi powiatowe 

 

Dział 600 rozdz.60014 § 4300 

• usługa odśnieŜanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie zawartym 
porozumieniem Starostwo Powiatowe 5.298.64 zł wykonawca ZUK Lubiszyn 

 

Dział 600 rozdz.60014 § 6300 

• wykonanie robót melioracyjnych w pasie drogi powiatowej Tarnów-Lubiszyn -
35.000zł wykonawca: Zakład Usług Leśnych Transportowo Handlowy -Wysoka 

• wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1415 F Tarnów -Lubiszyn 250.000zł 
zgodnie zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Gorzowie 

• wykonanie remontu drogi w Ściechowie nr 1420 F na kwotę 136.152,0 zł 
zgodnie zawartym porozumienie ze Starostwem Powiatowym  w Gorzowie 

• opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Lubno, Ściechów  3.600 zł 
 

Drogi publiczne gminne 

Dział 600 rozdz. 60016 § 4170 

• wynagrodzenie bezosobowe za wykonane usługi/uporządkowanie gruzu na 
działce gminnej na kwotę 2.500zł,   

• wynagrodzenie bezosobowe za wykonaną usługę- naprawa drogi w 
miejscowości Staw na kwotę 420 zł 

• wynagrodzenie bezosobowe naprawa przystanku w miejscowości Marwice 
/środki rady sołeckiej/ na kwotę 1.800 zł 

Dział 600 rozdz. 60016 § 4210 

• zakup tablic drogowych do miejscowości Baczyna, Podlesie Staw-3.689.99zł 
wykonawca Firma ELSTER Gorzów – znaki do oznakowania dróg gminnych w 
m. Baczyna , nazwa miejscowości do Podlesia. 

• zakup tablicy informacyjnej o zakazie wysypania śmieci-389.42zł  wykonawca 
PUHP Wojda Gorzów – tablice do oznakowania miejsc tzw. „dzikich wysypisk 
śmieci” 

• zakup znaków informacyjnych do miejscowości Wysoka 2.348,50 zł wykonawca 
Firma ELSTER Gorzów – dodatkowe oznakowanie miejscowości z podaniem 
numerów budynków Wysoka Kolonia. 

• zakup tłucznia do miejscowości Baczyna, BrzeŜno ,Podlesie na kwotę 5.540,69 zł 
wykonawca Usługi Sprzętowo- Transportowe K. Wiącek – doraźne naprawy dróg 
gminnych w miejscach nieprzejezdnych. 
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• zakup Ŝwiru na drogę w miejscowości Wysoka-2.000 zł wykonawca Kopalnia 
Surowców Mineralnych StęŜyca Kłodawa – naprawa dróg gminnych 

• zakup polbruku /miejscowość Tarnów / 9.998,50 zł wykonawca CMB spółka 
Gorzów  - polbruk na wykonanie parkingu przy sali i drogi dojazdowej do sali od 
strony kościoła.  

• zakup sadzonek drzew /pas drogowy  przy drodze powiatowej Tarnów-Lubiszyn 
772.56 zł 

• zakup materiałów budowlanych do naprawy przepustu w miejscowości Ściechów, 
Staw -3.459,25 zł – naprawa przepustu na drodze gminnej dojazdowej do pól w m. 
Staw  ( p. Skrzypczak) oraz w m. Ściechów do pół i łąk ( p. Kotermański) 

• zakup  materiałów /farby, pędzle/odmalowanie  przystanku w miejscowości 
Tarnów na kwotę  277.00zł  

• zakup rumoszu w miejscowościach/Tarnów ,Kozin, Lubno, Lubiszyn /na kwotę 
8.521,97 zł wykonawca Usługi Sprzęto-Transportowe K. Wiącek – doraźna 
naprawa dróg gminnych 

• zakup kostki brukowej , krawęŜniki  do miejscowości Chłopiny /rada sołecka 
Chłopiny/ na kwotę 2.365,11 zł – kostka na dokończenie chodnika wzdłuŜ głównej 
drogi  przebiegającej przez miejscowość 

• zakup kostki brukowej do miejscowości Ściechów 7.039,09 zł/rada sołecka 
Ściechów/ - kostka na budowę alejki na cmentarzu komunalnym w Ściechowie. 

• zakup map na kwotę 210 zł 
 

Dział 600 rozdz.60016 § 4300 

• usługi transportowe przewóz na drogi gminne gruzu-2.147.20zł  
wykonawca  PHU Rackiewicz spółka cywilna Witnica 

• podcinka drzew miejscowości w Lubno ,Staw na kwotę- 4.000 zł 
• czyszczenie kanalizacji odwodnieniowej ul. Dworcowa Lubiszyn-1.791.98 zł 
środki rady sołeckie Lubiszyn - wykonawca PW i K spółka z o.o. Gorzów 

• naprawa studni kanalizacji burzowej ul .Lipowa Baczyna 1.032.12 zł wykonawca 
Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek 

• usługi transportowe tłucznia na ternie gminy-2.867 zł  
wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek 

• złomowanie porzuconego pojazdu na terenie gminy – 2.344.23zł 
• wykonanie chodnika w miejscowości Chłopiny  szer.1,5 m;375 mb  na kwotę 

12.000 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn 
• naprawa drogi gminnej w Marwicach na kwotę 539,24 zł  

 

• Dział 600 rozdz.60016 § 6050 
• modernizacja drogi w miejscowości Wysoka 300 mb na kwotę 48.389,69 zł 

wykonawca Usługi Sprzętowo Transportowe K. Wiącek – ułoŜenie dywanika 
asfaltowego na odcinku 300mb na istniejącej podbudowie droga przebiegająca od 
drogi wojewódzkie przy szkole łącząca się z drogą gminna do sali wiejskiej. 

• opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w miejscowości Baczyna ul. Lipowa 
na kwotę 24.400 zł wykonawca usługi P. Projektowo –Usługowe – 

      System A – Antoni Przybylski Gorzów Wlkp. – opracowanie projektu i  
      przygotowanie dokumentacji do  zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. 
 

 



 

Drogi  wewnętrzne

 

Dział 600 rozdz.60017 § 6050

• opracowanie dokumentacji kosztorysowo
Lubiszyn, Ściechówek, 
Gorzowskie Biuro Geodezji Geo 
kosztorysy inwestorskie do post
wniosków w WFOGR.

• modernizacja drogi gruntowej w Lubiszynie 606 mb na kwot
wykonawca Usługi Sprz
dróg dojazdowych do pól od ul. Le
pomiędzy łąkami 

• modernizacja drogi gruntowej w 
Usługi Sprzętowo
wraz z korytowaniem drogi i podbudow
mb, szer. 3,5 m 

• modernizacja drogi gruntowej 
wykonawca Usługi Sprz
poprzez nawiezienie tłucznia własnej produkcji, tłucznia kamiennego i pos
wyrównanie i wałowanie drogi na odcinku 1872 mb, szer. 3,5 m. 

• modernizacja drogi w miejscowo
Usługi Sprzętowo 
nawierzchni drogi rumoszem asfaltowym na o
Chrobrego do boiska i p. Ba

• modernizacja drogi gruntowej w miejscowo
67.502,30 zł wyk usługi
dywanika asfaltowego z podbudow
gminnej – od drogi powiatowej  ( w kier. jeziora) do sali wiejskiej.
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Nakłady finansowe na poszczególne drogi w 2008r

trzne 

Dział 600 rozdz.60017 § 6050 

opracowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej modernizacji dróg m. 
ciechówek, Ściechów, Wysoka, Lubno -7.343.42 zł wykonawca  

Gorzowskie Biuro Geodezji Geo - Graf Gorzów Wlkp. – dokumentacja i 
kosztorysy inwestorskie do postępowania o zamówienie publiczne i rozliczenia 
wniosków w WFOGR. 
modernizacja drogi gruntowej w Lubiszynie 606 mb na kwotę
wykonawca Usługi Sprzętowo -Transportowe K. Wiącek – naprawa nawierzchni 
dróg dojazdowych do pól od ul. Leśnej do ul.  Polnej  oraz ul. P

ąkami – dojazdowa do p. Piotrowskich. 
modernizacja drogi gruntowej w Ściechówku  na kwotę189.126,84 wykonawca 

ętowo- Transportowe K. Wiącek – ułoŜenia dywanika asfaltowego 
wraz z korytowaniem drogi i podbudową z tłucznia kamiennego na odcinku 840 
mb, szer. 3,5 m  
modernizacja drogi gruntowej Ściechów-Ściechówek na kwotę
wykonawca Usługi Sprzętowo -Transportowe K. Wiącek – utwardzenie drogi 
poprzez nawiezienie tłucznia własnej produkcji, tłucznia kamiennego i pos
wyrównanie i wałowanie drogi na odcinku 1872 mb, szer. 3,5 m. 
modernizacja drogi w miejscowości Lubno na kwotę 22.624,29 zł wyk. usługi 

ętowo -Transportowe K. Wiącek – wyrównanie i utwardzenie 
nawierzchni drogi rumoszem asfaltowym na odcinku 234 mb, szer. 3,5 m  od ul. 
Chrobrego do boiska i p. Bańkowskich. 
modernizacja drogi gruntowej w miejscowości Wysoka 210 mb na kwot
67.502,30 zł wyk usługi- Usługi Sprzętowo -Transportowe K. Wi
dywanika asfaltowego z podbudową na odcinku 210 mb, szer. 3,5 m na drodze 

od drogi powiatowej  ( w kier. jeziora) do sali wiejskiej.

Nakłady finansowe na poszczególne drogi w 2008r
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projektowej modernizacji dróg m. 
7.343.42 zł wykonawca  

dokumentacja i 
ienie publiczne i rozliczenia 

modernizacja drogi gruntowej w Lubiszynie 606 mb na kwotę 29.055,28 zł 
naprawa nawierzchni 

nej do ul.  Polnej  oraz ul. Polna droga 

189.126,84 wykonawca 
enia dywanika asfaltowego 

iennego na odcinku 840 

ciechówek na kwotę 139.428,43 zł 
utwardzenie drogi 

poprzez nawiezienie tłucznia własnej produkcji, tłucznia kamiennego i pospółki, 
wyrównanie i wałowanie drogi na odcinku 1872 mb, szer. 3,5 m.  

 22.624,29 zł wyk. usługi - 
wyrównanie i utwardzenie 

dcinku 234 mb, szer. 3,5 m  od ul. 

ci Wysoka 210 mb na kwotę 
Transportowe K. Wiącek – ułoŜenie 

inku 210 mb, szer. 3,5 m na drodze 
od drogi powiatowej  ( w kier. jeziora) do sali wiejskiej. 

 

Nakłady finansowe na poszczególne drogi w 2008r

Drogi wewnętrzne
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        GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

Dział 700 rozdz.7000 5§4110 

• składka na ubezpieczenia społeczne – 453.00zł. 
 

Dział 700 rozdz.70005 §4120 

• składka na fundusz pracy – 73.50zł. 
 

Dział 700 rozdz.70005 §4170 

• wynagrodzenie bezosobowe /um. zlecenie palacza w blokach naprawa pieca wywóz 
nieczystości,/ -9.281,67 zł  

 

Dział 700 rozdz.70005 §4210 

• opał zakupiony do bloków komunalnych w Lubiszynie-15.132,36 zł (dostawa ciepła do 
końca sezonu grzewczego 04/2008)wykonawca usługi PPHU Węglik-Witnica 

• środki czystości  -  90,38zł 
• zakup materiałów/sadzonki, ziemia, siatka, palik, -plac przy urzędzie/2.686.97 zł 
• zakup materiałów ławek-568.26 zł, kinkiety do lokalu w Mystkach- sala  wiejska –322.87 

zł 
• zakup siatki ,farby do ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wysoka na kwotę 

1.499.73 zł  
• zakup pozostałych materiałów/środki ochrony, roślin, wiadra, szczotki/ na kwotę  

1049,79 zł   
 

Dział 700 rozdz.70005§4260 

• zakup energii i wody- 11.540,65zł 
 

Dział 700 rozdz.70005§4270 

• -remont budynku komunalnego Lubiszyn ul. Dworcowa 3- 52.550zł wykonawca 
Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn – adaptacja pomieszczeń byłego 
posterunku na cele biblioteki gminnej w Lubiszynie  

• naprawa sufitu Lubno sala-3.371.72 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. 
Lewek Lubiszyn – doraźna naprawa uszkodzonego sufitu. 

• -montaŜ ławek /przy placu Lubiszyn/-500zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany 
J. Lewek Lubiszyn 
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• naprawa obróbek blacharskich i zamontowanie rynien na budynku komunalnym w 
Lubiszynie, Lubnie-500 zł wykonawca Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek 
Lubiszyn – bieŜące naprawy związane z utrzymaniem budynków. 

• wykonanie kasetonu świetlnego Lubiszyn ul.Dworcowa3 -592.92zł wykonawca 
PHUP WOJDA Gorzów – oznakowanie biblioteki gminnej 

• remont ogrodzenia stawku w miejscowości Lubno-3.499,33 zł 
• za nadzór nad robotami budowlanymi i kosztorysy inwestorskie  inspektora 

budowlanego na kwotę 8.311,54 zł  
• pozostał usługi remontowe związane z utrzymaniem budynków komunalnych na 

kwotę-3.394,85 zł   
 

Dział 700 rozdz.70005§4300 

• usługi kominiarskie w budynkach komunalnych-1.072,29 zł wykonawca usługi –Usługi 
Kominiarskie B. Kamiński Tarnów  

• usługi transportowe/wywóz odpadów do utylizacji/-719.68 zł wyk usługi Zakład 
Utylizacji Gorzów 

• wywóz szlaki z kotłowni Lubiszyn przy Myśliborskiej -488 zł wyk usługi ZUK Lubiszyn 
• transport przystanków autobusowych do miejscowości Baczyna ,Staw-400 zł wyk usługi 

H. U. P. Wamet Dąbcze 
• dzierŜawa gruntów /boisko Wysoka, Mystki/-1.362.71 zł 
• wywóz nieczystości z lokalu komunalnego Lubno ul.Chrobrego-1.339.20 zł 
• usługi transportowe/transport roślin  zakupione na plac komunalny Lubiszyn/-199.50zł 
• usuwanie awarii pieca budynek komunalny Lubiszyn/sala/-354.23 zł wyk usługi Przed.  

Usług Technicznych Chwalęcice 
• wywóz nieczystości/Baczyna ul. Gorzowska 32/-207.96,Tarnów –plac zabaw-

95,40zł,bloki komunalne Lubiszyn -1034.39zł wyk usługi. PPH.U Jumar 
• za wynajem lokali/czynsze Marwice 87/6-  6.459,24zł wykonawca/Wspólnota 

Mieszkaniowa Marwice 
• za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 1- 720,72złwykonawca PKP Poznań 
• za wynajem lokalu mieszkalnego Ściechów 2- 6.300złwykonawca DREWMX Ściechów 
• za wynajem mieszkania Marwice /Owsianik/-4.800 zł 
• za wynajem lokalu mieszkalnego w Baczynie  na kwotę 10.000zł 
• koszty utrzymania zarządu lokalu mieszkalnego Baczyna ul.Osiedlowa15/6-562,56zł 
• koszty utrzymania zarządu lokalu mieszkalnego Lubno -1.203,76złwyk.Wspólnota 

Mieszkaniowa Lubno  
• naprawa autobusu -1.911.61 zł PKS Gorzów 
• opracowanie programu usuwania azbestu-12.200 zł wyk. usługi Lary Euro-Projekt 

 sp. z o .o  Gorzów Wlkp. 
• wykonanie ogrodzenia w celu poprawy zagospodarowania i estetyki skweru ulicznego w 

Lubiszynie -6.073.79zł 
• coroczna obowiązkowa ocena stanu technicznego budynków komunalnych-8.399,70 zł  

wyk. usługi Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów       
• czyszczenie co budynku sp. Lubiszyn-5.600 zł wyk usługi Ekologiczne Oczyszczanie 

Instalacji Chemiko Nowy Sącz 
• pozostałe usługi -561,67 zł  
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Dział 700 rozdz.70005§4430 

• ubezpieczenie mienia komunalnego-13.655 zł PZU Gorzów, Towarzystwo 
Ubezpieczeń Wzajemnych  Gorzów Wlkp. 

• oplata za korzystanie ze środowiska -2.304 zł /Urząd Marszałkowski Zielona Góra 
• zwrot kaucji za wykupowane mieszkania -3.157.57/P. Mendowski , Bednarek/ 
• pozostałe opłaty 100 zł 
 

Dział 700 rozdz.70005§6050 

 

• modernizacja budynku ul. Dworcowa 30 Lubiszyn-369.398,31 zł wyk usługi 
Zakład Remontowo –Budowlany Paweł Gajda Wysoka – adaptacja zakupionego 
budynku z przeznaczeniem na cele administracyjne – siedziba GOPS, GKRPA, 
biura Gminy, archiwum i magazyn OC. Kapitalny remont budynku wraz z 
wymianą wszystkich instalacji, stolarki okiennej i drzwiowej, wykonaniem nowej 
kotłowni. 

 

Dział 700 rozdz.70005§6060 

• zakup wiat przystankowych w miejscowości Baczyna – wiata przeszklona 
zamontowana na ulicy Osiedlowej – przy blokach - 3.600 zł, w tym rada sołecka 
Baczyna 2.000zł ,Staw -8.000 zł  wiaty blaszane z ławeczką 2 szt. wykonawca 
P.H.U Wamet Dąbcze 

 

           DZIAŁALNO ŚĆ USŁUGOWA  

            Plan Zagospodarowania przestrzennego 

            Dział 710 rozdz.71004§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe za udział w posiedzeniu w komisji w sprawie dot. 
planu zagospodarowania przestrzennego na kwotę 450,40 zł 

   

            Dział 710 rozdz.71004§4300 

• Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy – Lubiszyn -25.944,80 zł wykonawca usługi Astea  Architektura i 
Urbanistyka  M.  Frąckowiak  Poznań  
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Prace geodezyjne i kartograficzne 

 

Dział 710 rozdz.71013§4300 

• opracowanie map-  wyrysy- 15.375,44 zł 
• opracowanie decyzji o warunkach zabudowy -45.628,00 zł wykonawca Usługi 

Projektowe D. Jeziorny 
• wycena nieruchomości –6.954 zł wyk. usługi Karpowicz Gorzów 
• usługi notarialne-13.883.89 zł. wyk. usługi Kancelaria Notarialna Bachalska 

Gorzów 
• ogłoszenia w prasie -3.176.88 zł wyk .usługi wydawnictwo Lubpress Zielona Góra 

 

Cmentarze 

 

Dział 710 rozdz.71035§4210 

• zakup materiałów/ kostki brukowe i farby/cmentarz Ściechów 10.109,53 zł w 
tym rada sołecka -2000 zł  cmentarz Tarnów -577,20 zł 

 

Dział 710 rozdz.71035§4260 

• zakup energii i wody na cmentarzach komunalnych na terenie gminy - 3.490,37 zł 
               

 Dział 710 rozdz.71035§4270 

• wykonanie  usług  remontowych : przegląd dachu - oczyszczenie i malowanie 
dachówki, odnowienie elewacji oraz elementów zewnętrznych drewnianych -
kaplicy w miejscowości Baczyna na kwotę 14.500 zł, wykonawca usługi Zakład 
Usługowy Lak-Bud Gorzów 

• remont ogrodzenia w miejscowości Ściechów na kwotę  11.788 zł wykonawca        
usługi Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn   -wymiana siatki 
ogrodzeniowej, słupków , bramy wjazdowej i furtki. 

 

Dział 710 rozdz.71035§4300 

• wywóz nieczystości cmentarze komunalne na terenie gminy –21.516,42 zł. 
wykonawca usługi PPUH Jumar 

• wykonanie chodnika w miejscowości Ściechów na kwotę 8.000 zł wykonawca 
usługi Zakład Ogólnobudowlany J. Lewek Lubiszyn – ułoŜenie na cmentarzu  
alejki z kostki polbruk od bramy do kaplicy i ołtarza polowego. 
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ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

Urzędy wojewódzkie 

Dział 750 rozdz.75011§3030 

• róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych/świadczenia pienięŜne dla par 
małŜeńskich obchodzących jubileusze -5.000 zł 

 

Dział 750 rozdz.75011§4010 

• wynagrodzenia administracji rządowej 2 etaty: 
- zadania zlecone – 61.000 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/ 

- zadania własne –  23.968 zł  

Dział 750 rozdz.75011§4040 

• wypłacono dodatkowe wynagrodzenie dla 2 osób-2,etaty 
- zadania zlecone - 4.000 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/ 

- zadania własne -  2370.48 zł 

Dział 750 rozdz.75011§4110 

• składki na ubezpieczenie społeczne: 
- zadania zlecone – 3.700 zł/dotacja Urząd Wojewódzki/ 

- zadania własne -10.092,18 zł 

Dział 750 rozdz.75011§4120 

• składki na fundusz pracy –2.237,80 zł 
 

Dział 750 rozdz.75011§4210 

• zakup druków –603,59 zł 
• zakup środków czystości –132,26 zł 
• zakup publikacji/technika, informator adresowy/ –107.70 zł 
• zakup artykułów związanych jubileuszami 50- lecia małŜeństw-670,38 zł   
 

Dział 750 rozdz.75011§4300 

• wywóz nieczystości -462,27 zł wyk. usługi PPHU Jumar 
• oprawa ksiąg małŜeńskich -31,60 zł 
• usługi informatyczne-375.00zł  
• pozostałe usługi /wywołanie zdjęć związanych jubileuszami par małŜeńskich–

44.19zł 
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Dział 750 rozdz.75011§4350 

• zakup usługi dostępu do sieci internetu  -667,38  zł wyk. usługi Telekomunikacja 
Polska SA Pszczyna 

 

Dział 750 rozdz.75011§4370 

• opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej -2.015,32 
zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna 

 

Dział 750 rozdz.75011§4410 

• ryczałt za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych 1 osoby –
1.339,50 zł  

• delegacje słuŜbowe –1.633,12 zł 
 

Dział 750 rozdz.75011§4440 

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.813,22 zł 
 

Dział 750 rozdz.75011§4700 

• szkolenie pracowników-750 zł 
 

Dział 750 rozdz.75011§4750 

• licencja do oprogramowania ewidencji ludności– 1.125,00 zł 
 

Rady gmin 

Dział 750 rozdz.75022§3030 

• diety radnych: 83.057,18 zł 
• diety sołtysów za udział sesjach –4.750zł 
• ryczałt przewodniczącego rady gminy- 12.780zł 
• ryczałt zastępcy przewodniczącego rady gminy10.800 zł 
• ryczałt sołtysów – 29.717,38 zł 

 

Dział 750 rozdz.75022§4210 

• zakup materiałów związanych z sesją i posiedzeniami komisji/herbata ,kawa, 
ciastka/-2.498,24 zł 

• zakup publikacji ksiąŜkowych/nagrody dla uczniów/-828.00 zł 
• publikacja Tygodnik Wspólnota -426.40 zł/wydawnictwo Municypium-Warszawa 
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Dział 750 rozdz.75022§4300 

• zakup pozostałych usług/spotkanie radnych z dyrektorem i przedstawicielem 
NZOZ/-375.00 zł 

• zakup pozostałych usług/spotkanie radnych -sesja uroczysta /-2.640 zł 
• wyrób pieczątki dla przewodniczącego rady gminy -43,92 zł  
 

Dział 750 rozdz.75022§4350 

• zakup usług dostępu do sieci  internetu-385,52 zł wyk. usługi Telekomunikacja 
Polska SA Pszczyna 

 

Dział 750 rozdz.75022§4370 

• opłata z tytułu zakupu  usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-1.163,97 
zł wyk. usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna 

 

Urzędy gmin 

 

Dział 750 rozdz.75023§3020 

• wydatki  osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń/ekwiwalent za pranie odzieŜy    
roboczej dla pracowników fizycznych -1.785,35 zł 

 

Dział 750 rozdz.75023§4010 

• wynagrodzenia osobowe 967 170,71 zł w tym: 
- administracja samorządowa 20 osób 19.5 etatów  – 878.071,00 zł 

- pracownicy fizyczni/sprzątaczki, pracownik gospodarczy / -4 osoby 4 etaty–
76.890,74 zł 

- pracownik fizyczny interwencyjny/palacz zatrudniony do14.05.08/-8.635.86 zł 

- pracownicy publiczni zatrudnieni do prac porządkowy sołectwo Baczyna, 
Wysoka-2 osoby 2 etaty-3.573.11 zł 

 

Dział 750 rozdz.75023§4040 

•  dodatkowe wynagrodzenia roczne –70.743.97 zł 
 

Dział 750 rozdz.75023§4110 

• składki na ubezpieczenie społeczne – 147.253,64 zł 
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Dział 750 rozdz.75023§4120 

• składka na fundusz pracy- 26.663,57 zł 
 

Dział 750 rozdz.75023§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe /inspektora BHP/ –3.000 zł 
• wynagrodzenie bezosobowe-5.597 zł 
 

Dział 750 rozdz.75023§4210 

• zakup druków, czasopism, ksiąŜek, prasy, kalendarze 14.732.82 zł wyk. usługi – 
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka; Ośrodek Doskonalenia Kadr Gdańsk 

• zakup materiałów biurowych –5.343,82 zł- wyk. usługi - ,,Sort,, Sp. z o.o. Gorzów  
• zakup środków czystości –2.518,48 zł- wyk. usługi Teslo Sp.  z o.o.; Euro Mag 

Gorzów; Merida Sp. z o.o.; PPHU,, Farmer, Lubiszyn 
• zakup mebli, regał, przedłuŜacze, rolety, lampki -2.373,09 zł – Salon Meblowy 

,,Styl,, ; Castorama 
• zakup opału (ogrzewanie UG)- 14.643,03 zł wyk. usługi – KDM Sp. z o.o. 

Sieniawka ,EKO-Olej Gorzów, PPHU Węglik Witnica 
• zakup wody /dystrybutor/-456.28zł- wyk. usługi- Eden Springs Krzeszowice 
• zakup apteczki pierwszej pomocy ,alkomat-630 zł wyk. usługi – FHU,, Igom,, 

Katowice 
• zakup publikacji ksiąŜkowych nagrody-877.54 zł 
• artykuły na potrzeby sekretariatu/kawa herbata/-1.498,65 zł  
• zwrot za okulary -900 zł- wyk. usługi – Zakłady Optyczne ,,Optilux,, Gorzów 
• program antywirusowy 1.554.28 zł – wyk. usługi Ewa Kardasz 
• zakup sprzętu komputerowego, bindownicy -13.519,65 zł wyk usług Ewa Kardasz, 
    

Dział 750 rozdz.75023§4260 

• zakup energia i wody 12.296,13 zł – wyk. usługi – ENEA Dębno; Zakład Usług 
Komunalnych w Lubiszynie 

      

Dział 750 rozdz.75023§4270 

• remont łazienki w urzedzie-5.200zł wyk. usługi Zakład   Ogólnobudowlany J. 
Lewek Lubiszyn 

• wykonanie projektu budowlanego inwentaryzacji budynku-4.880 zł wyk usługi 
Zakład projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów       

• inwentaryzacja budynku biblioteki w Lubiszynie przebudowa -5.002.00zł wyk 
usługi Pracownia Usług Projektowych Aneta Gorzów 

• wykonanie kosztorysu na remont budynku po biowecie-3.220.80zł wyk. usługi   
Pracownia Usług Projektowych i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów   

• remont pomieszczeń biurowych przy ul. Myśliborskiej 9 -17.238 zł wyk. usługi 
Zakład  Ogólnobudowlanych J. Lewek Lubiszyn, P.P.U.H. Perfekt Meble 
Kłodawa 

• remont instalacji wodno –kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania USC-3.060,31 
zł wykonawca usługi ZUK Lubiszyn 
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Dział 750 rozdz.75023§4280 

• badania lekarskie okresowe pracowników –2152 zł – wyk. usługi Gorzowska  
Lecznica Specjalistyczna                                       

                   

Dział 750 rozdz.75023§4300 

• usługi informatyczne -   22.147,11 zł wykonawca usługi Przedsiębiorstwo 
Informatyczne Ewa Kardasz Gorzów 

• wywóz nieczystości –   1.635,37 zł wyk. usługi PPHU Jumar  
• dzierŜawa dystrybutora -695,40 zł wyk. usługi Eden Springs Krzeszowice 
• ogłoszenia w prasie 3.662,94 zł wyk. usługi Wydawnictwo Lubpress Zielona Góra, 

Agora SA Warszawa 
• obsługa strony internetowej urzędu -3.572,16zł wyk. usługi F.H.U Becconet K. 

Kozioł Szczecin, Intermedia-   Śrem 
• konserwacja kserokopiarki, drukarek -841,80 zł wyk. usługi Xeromax Gorzów 
• usługi pocztowe /oplata skredytowana ,koszty wysyłek publikacji/-35.293,10 zł 
• regeneracja gaśnic, konserwacja kotła co w budynku urzędu 1.610,12 zł 
• wykonanie pieczątek 740,92 zł wykonawca usługi Wytwórnia Pieczątek Kamea 

Gorzów, Mennica Polska Warszawa 
• usługi prawne -17.568 zł wykonawca usługi Kancelaria  Adwokacka Gorzów 
• pozostałe usługi transportowe-56.60zł 
    

Dział 750 rozdz.75023§4350 

• zakup usług dostępu do sieci internet –  3.404,70 zł wyk. usługi Telekomunikacja 
Polska SA Pszczyna 
 

Dział 750 rozdz.75023§4360 

• opłaty z tytułu zakupu usługi telekom. telefonii komórkowej –11.937,63 zł wyk. 
usługi PTK Centertel  W- wa 
 

Dział 750 rozdz.75023§4370                                                                            

• opłata z tytułu zakupu usług  telekomunikacji stacjonarnej-22.366,88 zł wyk. 
usługi Telekomunikacja Polska SA Pszczyna 

 

Dział 750 rozdz.75023§4400 

• wynajem pomieszczeń biurowych/biura nad bankiem/-4.916,87 zł wyk usługi GBS 
Gorzów 
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Dział 750 rozdz.75023§4410 

• ryczałt za uŜywanie samochodu prywatnego do celów słuŜbowych 4 osoby – 
3.814,77z ł ,delegacje słuŜbowe krajowe- 25.347,25zł  
 

Dział 750 rozdz.75023§4430 

• składka członkowska -  5.910 zł Wielkopolski Ośrodek Kształcenia Poznań 
• opłata/za poświadczenie u notariusza dokumentów/-594,80zł 
• polisa ubezpieczeniowa -19 zł 

 

Dział 750 rozdz.75023§4440 

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –28.343.79 zł 
 

Dział 750 rozdz.75023§4700 

• szkolenia pracowników -24.733,27 zł wykonawcy usług:- Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Zielonej Górze ; Kuratorium Oświaty Gorzów Wlkp.; Polskie 
Towarzystwo Ekonomiczne, Lubuski Ośrodek Szkoleniowy-Gorzów Wlkp. 
Stowarzyszenie Księgowych – Oddział w Gorzowie Wlkp.; Ośrodek Szkoleniowy 
,,DEXTER,, Wrocław 
 

Dział 750 rozdz.75023§4740 

• zakup materiałów do sprzętu drukarskiego/toner, papier do drukarek, tusze, taśmy 
-12.163,13 zł wyk. usługi- ,,Sort,, SP z o.o. Szczecin 
 

Dział 750 rozdz.75023§4750 

• zakup akcesoriów komputerowych  licencje programów komputerowych,lex-
22.056.89zł- wykonawca- QNT Systemy Informatyczne; Wolters Kluwer Polska;  
za certyfikat podpis elektroniczny -470,92 – wykonawca GBS, zasilacz ,głowica 
do drukarki 570.96 zł wyk. usługi- Przedsiębiorstwo Informatyczne E. Kardasz;  

 

Dział 750 rozdz.75023§6060 

• zakup sprzętu komputerowego -4.205,34 zł wykonawca usługi Przedsiębiorstwo 
Informatyczne E. Kardasz; 

• zakup  oprogramowania na stanowisko gospodarki nieruchomości- 4.013,80 zł 
wykonawca usługi GEOBID  Sp. z o. o Katowice 
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Promocja jednostek samorządu terytorialnego 

   

Dział 750 rozdz.75075§4210 

• zakup filiŜanek z nadrukiem ,zestawów piśmienniczych z nadrukiem do promocji 
gminy-3.048.17 zł wyk. usługi- Busines-Serwice Bydgoszcz 

 

 

Dział750 rozdz.75075§4300 

• wydanie gazetki ,,Lubiszyńskie wieści" –10.492,00 zł wyk usługi Wydawnictwo   
Podatkowe Gofin Gorzów, Sonar sp. z o .o Gorzów 

• zdjęcia lotnicze 2.440.00zł wyk. usługi ,,Styl,, B. Chojęta Ełk 
• dofinansowanie do wydania folderu szlaków  rowerowych-500 zł; wykonawca- 

Stowarzyszenie ,,Z biegiem myśli,, Myślibórz 
• usługa za wykonanie nadruków na filiŜankach przeznaczonych do promocji-

274.79zł – wyk. usługi – Busines-Serwice Bydgoszcz 
• promocja i reklama gminy w ramach koncertu papieskiego- 1.220.00zł 
• pozostałe usługi/wynajem sali/-70 zł 

 

  Dział 750 rozdz.75075§4430 

• składka Zrzeszenie Wójtów-1.000zł 
• składka członkowska –Stowarzyszenie Gmin Polskich/PRO Viadrina/-5.355.20zł 
• pozostałe opłaty -487,50 zł 

     

Pozostała działalność   

             

Dział 750 rozdz.75095§2900 

• udział własny Gminy w inwestycji realizowanej w ramach  Związku Celowego 
Gmin  MG 6  - 138.749,86 zł. 

• składka członkowska  na  2008.(MG 6) – 16.797.50 zł  
• opata za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg 

10.141.98 zł w ramach inwestycji realizowanych przez Związk Celowy Gmin 
MG6 

 

           Urzędy naczelnych organów kontroli i ochrony prawa, sądownictwa 

 

            Dział 751 rozdz.75101§4170 

• wynagrodzenie  bezosobowe/za prowadzenie rejestrów wyborców-zadanie zlecone 
              - 835 zł /dotacja Wojewódzki Urząd/ 
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          Dział 751 rozdz.75101§4110 

• składki na ubezpieczenia społeczne 125 zł zadanie zlecone/dotacja Urząd  Wojewódzki/ 
          Dział 751 rozdz.75101§4120 

• Składka na fundusz pracy -20 zł zadanie zlecone/dotacja Urząd Wojewódzki/ 
 

          OBRONA NARODOWA 

 

Pozostałe wydatki obronne 

 

Dział 752 rozdz.75212§3030 

• świadczenia pienięŜne  dla  rodziców odznaczonych medalami za zasługi dla 
obronności kraju-1200 zł 

 Dział 752 rozdz.75212§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe -600 zł 
- zadania zlecone – 300zł/dotacja Urząd Wojewódzki/ 

      - zadania własne   -300zł 

Dział 752 rozdz.75212§4210 

• zakup materiałów związanych z obsługą komisji poborowej męŜczyzn z terenu 
gminy Lubiszyn – 67,89zł 

• zakup artykułów na spotkanie uroczystość wręczenie medali dla rodziców za 
zasługi obronności kraju-226,19 zł 

• zakup materiałów do magazynka OC/rolety, tablica korkowa/ -563,77 zł 
• zakup materiałów związanych przeprowadzeniem szkoleniem –zadanie zlecone na 

kwotę 150 zł  
 

Dział 752 rozdz.75212§4300 

• wykonanie map do celów słuŜbowych w zakresie zarządzania kryzysowego-
65.00zł 
 

Dział 752 rozdz.75212§4410 

• delegacje słuŜbowe –722,98 zł 
 

Dział 752 rozdz.75212§4700 

              -szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej-300zł 
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          BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PO śARNICZA 

   

Komenda Wojewódzka Policji 

Dział 754 rozdz.75404§6170 

• Dotacja dla komendy na zakup samochodu zgodnie zawartym porozumieniem-
12.000 zł 

 

      Zarządzanie kryzysowe 

     Dział 754 rozdz.75421§6300 

• dotacja dla Starostwa Powiatowego zgodnie z zawartym porozumieniem na zakup 
cysterny do transportu wody pitnej -3.500 zł   

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD I NNYCH 
JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 
WYDATKI ZWI ĄZANE Z ICH POBOREM 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych 

Dział 756rozdz.75647§4100 

• wynagrodzenie 15 inkasentów z tytułu poboru podatków 
       i opłaty targowej i opłaty za psy-13.334,94 zł 

Dział 756rozdz.75647§4610 

• koszty komornicze, egzekucyjne i opłaty sądowe – 2626,99 zł 
 

     OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek samorządu 
terytorialnego 

 

Dział 757rozdz.75702§8070 

• odsetki od kredytu zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym-
Gorzów-2003 roku-21.819,11 zł 

• odsetki od kredytów zaciągniętego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym- 
Gorzów Wlkp. 2004 roku-14.876,94 zł 
 

           RóŜne Rozliczenia 

Dział 758 rozdz.75814§4300 

• prowizja za prowadzenie rachunków bankowych-5.760 zł 
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OŚWIATA i WYCHOWANIE 

Dział 801 rozdz.80101§2590 

• dotacja  podmiotowa dla stowarzyszenia Wysoka/szkoła podstawowa/-182.280,58zł 
• dotacja podmiotowa dla stowarzyszenie Promyk Lubno/szkoła podstawowa-183.226.00zł 

 

Dział 801 rozdz.80101§6050 

• wydatki inwestycyjne rozbudowa SP. Lubiszyn -84.959,51zł w tym  
• wykonanie projektu rozbudowy modernizacji kotłowni-46.360zł, 
• wykonanie kosztorysu istniejącego bud. o część dydaktyczną i halę sportową-1.830 zł  
• przeszacowanie kosztorysu na halę sportową -1.385.92 zł wyk. usługi Zakład 

            Projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów 

• wykonanie podkładów geodezyjnych działka nr.395-1.822.59 zł-wyk usługi Geodeta 
Uprawniony  K. Gąsiorek 

• opracowanie specyfikacji technicznej na zadanie rozbudowy części dydaktycznej-21.960 
zł wykonawca usługi Komplet Inwest  Gorzów 

• wykonanie zestawienia stali i drewna dla rozbudowy sp .Lubiszyn -1.464 zł wykonawca 
usługi InŜynierska Pracownia Budowlana Gorzów 

• wykonanie ksero kopi dokumentów -194 zł 
• opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia  rozbudowy sp.-9.760,00zł 

wykonawca usługi INIS ADVICE A. Przybył Gorzów 
• aktualizacja przetargu w BIP-183 zł wykonawca usługi Intermedia Śrem     
• wydatki inwestycyjne przedszkole Lubiszyn /projekt przebudowy, ekspertyza/55.743,00zł 

 

Dział 801 rozdz.80103§2590 

• dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Wysoka / zerówka/-16.340.00zł 
• dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Promyk Lubno /zerówka/-44.935,00 zł 

 

Dział 801 rozdz.80104§2590 

• dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia Lubno /przedszkole/-61.277,00zł 
• dotacja przedmiotowa dla Zespołu Przedszkolnego –Wesoła Gromadka w Lubiszynie-

11.430 zł 
 

           DOWOZY UCZNIÓW 

Dział 801 rozdz.80113§4300 

• dowozy uczniów do szkół -360.836,15 zł w tym: 
 

- usługi świadczone przez ZUK Lubiszyn-. 155.753,30zł 

- usługi świadczone przez przewoźnika zewnętrznego wykonawca usługi CLEANEX P.U.-
  47.724,00 zł 
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- usługi świadczone przez przewoźnika zewnętrznego wykonawca usługi PU  ARGOS 
Gorzow-155.980,88 zł 

-  zwrot za bilety dzieci niepełnosprawne -1.377,97zł 

 

    POZOSTAŁA DZIAŁALO ŚĆ 

 

Dział 801 rozdz.80195§3240 

• stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe -13.992.00 zł 
 

Dział 801 rozdz.80195§4300 

• zakup pozostały usług-/dofinansowanie dokształcanie uczniów młodocianych  
7 decyzji/41.944,00 zł   

 

   OCHRONA ZDROWIA 

 

Lecznictwo ambulatoryjne 

Dział 851 rozdz.85121§3020 

• ekwiwalent za odzieŜ roboczą dla palaczy –120.00 zł 
 

Dział 851 rozdz.85121§4010 

• wynagrodzenie 2 osoby /palacze ośrodek zdrowia Ściechów, Staw-pracownicy 
interwencyjni zatrudnieni na sezon grzewczy/-6.960,81 zł 

 

Dział 851 rozdz.85121§4040 

• dodatkowe wynagrodzenie roczne   – 1.321.71 zł 
 

Dział 851 rozdz.85121§4110 

• składki na ubezpieczenie społeczne –2.402,35 zł 
 

Dział 851 rozdz.85121§4120 

• składki na fundusz pracy  – 411,10 zł 
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Dział 851 rozdz.85121§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe/wrzucanie opału, przepalanie w piecu CO 
utrzymanie porządku w lokalu/-4.500 zł  

Dział 851 rozdz.85121§4210 

• zakup opału dla ośrodków  zdrowia Staw, Ściechów, Lubiszyn -18.042,09 zł 
 

Dział 851 rozdz.85121§4260 

• zakup energii – 4.748,69 zł 
 

Dział 851 rozdz.85121§4270 

• usługi remontowe/wymiana przyłącza energetycznego ośrodek zdrowia Staw/-1978.62zł 
wyk usługi ZUK LUBISZYN wymiana przewodów w trakcie remontu ośrodka. 

• usługi remontowe/zakup pieca ośrodek zdrowia. Lubiszyn/ -2.699,99 zł wykonawca 
usługi Hurt-Detal  Kozdrowscy Bogdaniec  

• kosztorys na wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, projekt podjazdu, 
harmonogramy remontu ośrodek zdrowia Ściechów/ -5.014,20 zł wykonawca Zakład 
Projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów – dokumentacja do wniosku o 
dofinansowanie do PFRON-u . 

• przegląd pieca przed sezonem grzewczym w ośrodku zdrowia w Baczynie 
 -54,03 zł 

• montaŜ kotłowni wraz materiałem w ośrodku zdrowia Lubiszynie – 2.814,74 zł 
wykonawca usługi Technika Grzewcza i Instalacji Gorzów – wymiana pieca i 
przekazanie kotłowni wspólnocie mieszkaniowej 

 

Dział 851 rozdz.85121§4300 

• usługi kominiarskie – 1.245.26 zł  
• wywóz nieczystości-728.90 zł 
• wykonanie rozdzielnika instalacji elektrycznej w  ośrodku zdrowia w Baczynie-549 zł 
• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej po remoncie  budynku ośrodka  zdrowia 

Staw 1.220 zł wyk usługi Zakład projektowania i Realizacji Inwestycji Daro Gorzów      
• usuwanie awarii pieca co ośrodek zdrowia Baczyna -1.024,50zł – bieŜące utrzymanie 

obiektów 
• regeneracja gaśnic-268,40 zł 

 

 

Dział 851 rozdz.85121§4440 

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-906,97 zł 
 

 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 

Pomoc materialna dla uczniów 
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Dział 854 rozdz.85415§3260 

• stypendia socjalne /otrzymało 249  uczniów stypendia socjalne i 12 uczniów zasiłek 
szkolny/- 125.170,14 zł 

 

 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 

Dział 900 rozdz.90001§4270 

• remont mieszadeł oczyszczalni ścieków Lubiszyn  –12.977.01zł 
• remont pompy oczyszczalnia ścieków Lubiszyn - 4678,15zł 
• wymiana liczników - 6.992,35 zł 
 

Dział 900 rozdz.90001§6010 

• środki pienięŜne wkład od spółki PW i K Gorzów   -50.000.00 zł 
 

Dział 900 rozdz.90001§6050 

• wykonanie przyłączy energetycznych przepompownia ścieków Kanalizacja Tarnów- 
2.305,04zł wykonawca usługi Enea Dębno 

 

Dział 900 rozdz.90001§6650 

• wycena sieci wodociągowej Marwice,Baczyna-24.400zł- na potrzeby wniesienia aportu 
do Spółki PWiK Gorzów Wlkp. 

 

Dział 900 rozdz.90001§6659 

• mapy do wyceny sieci wodociągowej Wysoka –Lubno 6.128.80zł wykonawca usługi- 
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.-oszacowanie wielkości aportu 

• mapy   do wyceny sieci wodociągowej Marwice –Baczyna 3.833.80zł wykonawca usługi- 
Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.- oszacowanie wielkości aportu 

 

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 

Dział 900 rozdz.90004§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe/umowy zlecenia na prace porządkowe rad sołeckich, w 
tym: 

-R.S. Baczyna – 1.980 .00zł                     -R.S. Lubno -     2.000. 00zł 

-R.S Staw -           700.  00zł                     - R.S Wysoka        400. 00zł 

- R.S Lubiszyn      600. 00zł                     - R.S. Marwice   - 2.360.00zł    

-R.S. Gajewo        -  670.00zł 
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Dział 900 rozdz.90004§4210 

• zakup materiałów i wyposaŜenia niezbędnych do utrzymania porządku na wsiach:  
  
- R.S. Baczyna  -   3.943.28 zł                       - R.S. Ściechówek –772.33zł   

- R.S. Lubno  -      3.464.80 zł                         - R.S. BrzeŜno -     1.531.05 zł 

- R.S. Lubiszyn –  5.559.52zł                        - R.S. Staw-Podlesie  - 1.176.61zł 

- R.S. Marwice  -   7.284.81zł                       - R.S. Gajewo -     2.460.56 zł 

- R.S. Ściechów -       44.20 zł                      - R.S. Mystki   -    1.989.50 zł 

- R.S. Wysoka  -    3.118.91zł                        -R.S. Tarnów  -    3.180.40 zł 

- R.S. Staw  –        2.886.52 zł 

Dział 900 rozdz.90004§4300 

• zakup pozostałych usług związanych z utrzymaniem porządku na wsiach: 
- R. S. Staw  – 500 zł                           - R.S. Lubno-1.829.60 zł 

- R.S.  Wysoka – 339.90 zł                 -R.S. Tarnów    - 1.880.00 zł   

- R. S. Lubiszyn – 131.28 zł 

Oświetlenie ulic placów i dróg 

 

Dział 900 rozdz.90015§4260 

• zakup energii - oświetlenia ulicznego –109,458.83  w tym: 
-rejon Dębno – 85.072,23 zł / w tym r. sołecka Lubiszyn 1,100zł/ 

-rejon Gorzów Wlkp. -  24.386,60 zł / w tym r. .s. Baczyna -1.800zł/ 

Dział 900 rozdz.90015§4300 

• modernizacja i konserwacja  oświetlenia  ulicznego -234.204.00 zł 
 

Zakłady gospodarki komunalnej 

Dział 900 rozdz.90017§2650 

• dotacja przedmiotowa do 1 m3  ścieków – 68.000 zł 
 

Pozostała działalność 

Dział 900 rozdz.90095§4170 
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• wynagrodzenie bezosobowe/ um. zlecenie wykonanie ogrodzenia placu zabaw w 
miejscowości/-1000zł r. s. Staw 

 

Dział 900 rozdz.90095§4210 

• zakup materiałów i wyposaŜenia place zabaw -9.808.78 / w tym r. s. Staw, r. s. Lubno-
4.079,72 zł/wykonawca usługi FIOR sp. z. o .o Wrocław 

 

KULTURA  I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

Pozostałe zadania w zakresie kultury 

Dział 921 rozdz.92105§2820 

- dotacja dla stowarzyszenia osób niepełnosprawnych Szansa- 4.000 zł 

Dział 921 rozdz.92105§3030 

• róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych-1200 
 

Dział 921 rozdz.92105§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie /Festiwal BoŜonarodzeniowy/ - 1.298 zł 
• wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie wynagrodzenie bezosobowe/ umowa 

zlecenie//R. S. Ściechów -1.000zł 
• wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie/ R.S. Staw  -800 zł 
• wynagrodzenie bezosobowe/umowa zlecenie/ zawody w piłce noŜnej - 80zł 
• wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie-tłumaczenie spotkań polsko –

niemieckich/-270 zł 
• wynagrodzenie bezosobowe /umowa zlecenie /Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej/-

2.276,00zł 
• wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie/ R.S. Lubiszyn -1.000,00 zł 
• wynagrodzenie bezosobowe/ umowa zlecenie/doŜynki gminne 2.550,00 zł 

 

Dział 921 rozdz.92105§4210 

• zakup materiałów i wyposaŜenia z rad sołeckich 
    -R.S. Staw – 1.760.28zł/Dzień Dziecka; Dzień Kobiet 

    -R.S. Baczyna – 1.595,01 zł/Festiwal BoŜonarodzeniowy, dzień dziecka, doŜynki/ 

   - R.S. Smoliny  -Polesie/-798,10zł -/ Dzień Dziecka/ 

   - R.S. Ściechów  - 2.033.04 zł/ Festyn;  Konkurs Ekologiczny  

   - R.S. Wysoka– 3.253,26zł – Dzień Dziecka; Dzień Kobiet,  

   - R.S. Kozin  – 1.000.00 zł - Dzień Dziecka; Dzień Kobiet 

   - R.S. Lubiszyn- 1.799.72 zł - Konkurs Ekologiczny,  Dzień Dziecka, Konkurs  

                Recytatorski   
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   - R.S. Mystki-  592,21zł - Konkurs Ekologiczny 

   - R.S. Ściechówek- 402.02zł - Konkurs Ekologiczny ,Festiwal BoŜonarodzeniowy    

   - R.S. Gajewo  - 547,59 zł - Konkurs Ekologiczny, Dzień Dziecka 

    -R.S. Lubno  – 1.601,46 zł-Dzień Dziecka 

    -R.S. Tarnów-1.796.26zł-Dzień Dziecka,  Konkurs Ekologiczny ,Dzień Kobiet 

    -R.S. BrzeŜno -697,06 zł 

• wydatki związane ze współpracą polsko-niemiecką –1.272.75 zł 
• zawody poŜarnicze – 490.50 zł 
• organizacja festiwalu „Piosenki BoŜonarodzeniowej”- Ściechów -3.788,82 zł 
• zakup ksiąŜek/nagrody wójta: konkurs wiedza o ojczyźnie, najładniejsza zagroda 

osiągnięcia w nauce i sporcie, zawody strzeleckie /-1.904,02zł 
• zakup stroi sportowych  –199zł  
• wydatki doŜynki gminne-3.229,74 zł 
• wydatki  związane z gminy przeglądem piosenki-6.486,99 zł 

 

Dział 921 rozdz.92105§4300 -Zakup pozostałych usług 

• usługi transportowe/wycieczki uczniów, zawody sportowe i obóz/ –14.812,52 zł 
• usługi zawody poŜarnicze -2.145.33 zł 
• usługi zawody tenisa-   290 zł 
• usługi spotkania partnerskie  z delegacja niemiecką   -1.790.00 zł 
• usługi R.S. Baczyna –174 zł 
• usługi doŜynki gminne-36.765,54 zł /w tym środki rad sołeckich -5.700zł/ 

 
Dział 921 rozdz.92105§4380 

zakup usług obejmujących tłumaczenie/Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej, doŜynki 
gminne/-732 zł 

 

Dział 921 rozdz.92105§4410 

• delegacje słuŜbowe-249.06zł 
Dział 921 rozdz.92105§4420 

• delegacje słuŜbowe zagraniczne-724,91zł 
 

Domy ośrodki kultury, świetlice i kluby 

           

Dział 921 rozdz.92109§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe -3.695.00 zł /w tym rada sołecka Ściechów-1700 zł,  
r.s.Marwice-1.200zł,r.s.Kozin -759 zł 
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Dział 921 rozdz.92109§4210 

• zakup oleju opałowego sala wiejska Lubiszyn, –14.505,00zł wyk. usługi – KDM SP z o.o. 
Sieniawka ,EKO-OLEJ Gorzów 

• zakup stołów tenisowych sala wiejska Lubiszyn  -4.499.99 zł 
• zakup środków czystości –116,10 zł 
• zakup stołów, krzeseł sala wiejska BrzeŜno r. sołecka- 3.000 zł 
• zakup materiałów/ karnisze, firanki, tkanina dekoracyjna sala Lubiszyn-1.442,17 zł 
• zakup materiałów sala wiejska Baczyna r. sołecka -854,67 zł 
• zakup materiałów sala wiejska Mystki r. sołecka Mystki -202,80zł 
• zakup materiałów/odkurzacz, kuchenka mikrofalowa / sala wiejska Wysoka  r. sołecka-

528,00zł 
• zakup materiałów / stół bilardowy, tablica, farby/ sala wiejska Lubno r. sołecka -532,82 zł 
 

Dział 921 rozdz.92109§4260 

• zakup wody i energii-sale wiejskie -20.029,65  zł 
 

Dział 921 rozdz.92109§4270 

• remont sali wiejskiej w  Baczynie- 700.00 zł/naprawa  instalacji wentylacyjnej  
• remont sali sportowej  w Wysokiej –4.300.71zł-(w tym rada sołecka-1.300.71 zł)  

naprawa dachu, wymiana łat i krokwi 

• remont sali w Kozinie –1.180.09 zł r. sołecka /materiały budowlane i okno/ 
• remont sali w Ściechówku –69.571,00zł – dokończenie remontu sali; pomieszczenia 

sanitarne, scena i kuchnia, wymiana podłogi, malowanie sali i wykonanie ogrzewania 
kominkowego 

• remont sali w Lubnie -  3.486,27zł – wymiana drzwi od strony podwórka 
• remont sali Mystki -5.243,00 zł wymiana podłogi 
• remont sali BrzeŜno 4.500 zł/ w tym r.s.1.000 zł/ - przebudowa schodów/ 

 

 

Dział 921 rozdz.92109§4300 

• zakup pozostałych usług/wywóz nieczystości w salach wiejskich/-1.065,76zł wyk. usługi 
PPHU Jumar 

• konserwacja kotła co sala wiejska Lubiszyn-772,63 zł 
 

    BIBLIOTEKI -Dział 921 rozdz.92116 

§2480 dotacja podmiotowa budŜetu dla samorządowej instytucji kultury-69.658,47 zł 

§4010 wynagrodzenie pracowników bibliotek /zatrudnienie 4 osoby 3.25 etatu zatrudnienie 
do dni31.07.09/ -39.425,20 zł  

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne-4.815,65 zł 

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne-6.068,04 
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Dział 921 rozdz.92116§4120 

• Składki na fundusz pracy -984,58 zł 
Dział 921 rozdz.92116§4210 

• zakup materiałów i wyposaŜenie/gazety ,publikacje, regały biblioteczne ,czajnik, rolety/-
7.987,03 zł  

Dział 921 rozdz.92116§4240 

• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek-5.472,36 zł 
Dział 921 rozdz.92116§4260  

• zakup energii 8.689,99 zł 
Dział 921 rozdz.92116§4280 

• zakup usług medycznych -115,00 zł 
Dział 921 rozdz.92116§4300 

• zakup usług  pozostałych/usługi informatyczne, wywóz nieczystości, obsługa bankowa 
usługi pocztowe/ -1.466,58 zł 
  

Dział 921 rozdz.92116§4350 

• zakup usług dostępu do sieci Internetu-639,10 zł 
 Dział 921 rozdz.92116§4370 

• Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej-1.051,56 zł 
Dział 921 rozdz.92116§4410  

• podróŜe słuŜbowe krajowe- 42,80 zł 
          Dział 921 rozdz.92116§4440   

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2.163,00 zł 
 
 

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 

Dział 921 rozdz.92120§2720 

• dotacja na Społeczny Komitet/kościół Wysoka/-3.991,95 zł 
• dotacja  Parafia Rzymsko Katolicka/kościół Tarnów/ -1.000zł 
Pozostała działalność 

Dział 921 rozdz.92195§3030 

• róŜne wydatki na rzecz osób fizycznych-500 /konkurs najsmaczniejsze pierogi/-500zł 
Dział 921 rozdz.92195§4170 

• wynagrodzenie bezosobowe /umowy o dzieło/przygotowania uroczystości zasłuŜony dla 
Gminy -944 zł 

• wynagrodzenie bezosobowe/um. zlecenie/ Palinocka-2.200 zł 
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Dział 921 rozdz.92195§4210 

•  zakup materiałów i wyposaŜenia/palinocka/ -7.348,34 zł 
• zakup materiałów i wyposaŜenia zasłuŜony dla gminy-5.577,54 zł 

Dział 921 rozdz.92195§4300 

• zakup pozostałych usług / palinocka /  - 58.192,00 zł 
• zakup pozostały usług /zasłuŜony dla gminy/-1.200 zł            
 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 

Dział 926 rozdz.92605§2830 

• dotacje na organizację zadania „ Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu”-
115 000,00zł. w tym: 

 
- klub sportowy „Unia Lubiszyn-Tarnów” –30.500 zł 

- klub sportowy Wysoka – 9.000 zł 

- klub sportowy „TOR – BUD” Baczyna –14.500 zł 

- klub sportowy „Zorza” Marwice – 9.000 zł 

- klub sportowy „Błękitni” Lubno – 43.500 zł 

- klub sportowy „Wicher” Staw –8.500 zł 

Dział 926 rozdz.92605§4210 

• zakup materiałów i wyposaŜenia-2.317,53 zł 
Pozostała działalność 

Dział 926 rozdz.92695§4300 

• zakup pozostałych usług-4.243,00 zł 
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III.2 WYKAZ  WYDATKÓW NIEWYGASAJ ĄCYCH 

Zgodnie załącznikiem nr 2 do Uchwały Rady nr XXVII/228/2008 z dnia 22 grudnia 2008 
zostały zaplanowane wydatki niewygasające ,które nie wygasają z upływem roku 
budŜetowego2008 r. Są to wydatki inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane2008r. 

Lp. Klasyfikacja Zadania Kwota Ostateczny 

Termin realizacji 

Wykonania 
wydatków 

1 Dz.010 

Rozdz. 
01010 

§ 6050 

Budowa wodociągu w miejscowości 

Wysoka – wykonanie projektu 
technicznego – odcinek 350mb. 

6.405 zł 30 czerwca 2009 

2 Dz. 700 

Rozdz. 
70005 

§ 6050 

Adaptacja pomieszczeń biblioteki na 
przedszkole gminne w Lubiszynie 

453.000zł. 30 czerwca 2009 

3 Dz. 801 

Rozdz. 
80101 

§ 6050 

Budowa budynku przy Szkole 
Podstawowej w miejscowości 
Baczyna – wykonanie projektu 
technicznego 

54.279 zł 30 czerwca 2009 

4 Dz. 851 

Rozdz. 
85121 

§ 6050 

Remont i modernizacja ośrodka 
Zdrowia w miejscowości Ściechów 

75.000 zł 31 lipca 2009 

5 Dz. 900 

Rozdz. 
90001 

§ 6050 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Staw – Podlesie 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości  

Tarnów-Tarnów Kolonia – 
wykonanie projektów technicznych 

28.000 zł 31 lipca 2009 

  Ogółem 616.684zł  
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III.3  REALIZACJA  ZADA Ń KOMÓRKI  DO  SPRAW   

          POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE  I  PROMOCJI GMINY   

 

 

1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i budŜetu państwa. 

 

1/ W dniu 15 lipca br. został złoŜony do Urzędu Marszałkowskiego wniosek  

o dofinansowanie projektu „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszynie – Etap I Budowa 
Centrum Edukacyjno –Sportowo –Kulturalnego” z Lubuskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 

Projekt obejmuje budowę: 

- sali gimnastycznej, która poprzez dodanie specjalistycznego sprzętu pełniłaby funkcję 
auli/sali koncertowej. Pozwoli to przede wszystkim na realizację podstawowego programu 
nauczania w zakresie zajęć wychowania fizycznego,  

a takŜe na poszerzenie oferty programowej szkoły o sportowe zajęcia pozalekcyjne, w tym 
zajęcia korekcyjne dla dzieci i młodzieŜy z terenu Gminy Lubiszyn. Dodatkowa funkcja sali, 
jaką jest aula/sala koncertowa stwarza idealne zaplecze do przeprowadzania egzaminów 
kończących szkołę podstawową, konkursów tematycznych, pokazów, koncertów, 

- gabinetu pedagoga/terapeuty, co pozwoli na przeprowadzanie indywidualnych konsultacji 
psychologicznych, a takŜe grupowych zajęć terapeutycznych, 

- kuchni przystosowanej do wydawania posiłków takŜe w godzinach popołudniowych, 

- stołówki i świetlicy połączonych kurtyną przesuwną, pełniących jednocześnie funkcję 
zaplecza do organizacji róŜnego rodzaju zajęć pozalekcyjnych, 

- biblioteki multimedialnej i sali komputerowej, pełniących jednocześnie funkcję zaplecza 
umoŜliwiającego działanie kół zainteresowań oraz publicznego dostępu do Internetu. 

 

Całkowita wartość projektu wynosi:  3 034 640,00 PLN 

 

Kwota dofinansowania z  LRPO:       1 957 196,23 PLN 
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2/ ZłoŜono wniosek „Pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami gier 
zespołowych i tenisa stołowego” do Ministerstwa Sportu i Turystyki.  

 

Przyznana kwota dofinansowania wynosi: 10 000,00 PLN 

 

Termin realizacji zadania 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2008r 

Projekt polega na przeprowadzeniu dla dzieci i młodzieŜy z Gminy Lubiszyn pozalekcyjnych 
zajęć sportowych z elementami gier zespołowych i tenisa stołowego. Obecnie dzieci są 
dowoŜone autobusami szkolnymi do Ściechowa. Zajęcia sportowe  będą  połączone z 
zajęciami terapeutycznymi, co z pewnością  ograniczy zjawiska patologii społecznej w 
Gminie.   

3/ W przygotowaniu jest dokumentacja techniczna dotycząca przedszkola w Lubiszynie i 
szkoły w Baczynie. Prowadzone są rozmowy z projektantami pod kątem przygotowań do 
aplikowania o kolejne środki z UE.  

2. Imprezy promujące Gminę Lubiszyn 

W dniu 22 czerwca br. po raz drugi zorganizowano „Lubiszyńską Palinockę”. Przygotowania 
do imprezy rozpoczęły się juŜ w miesiącu kwietniu wyborem Wykonawcy na obsługę 
techniczną imprezy i rozmowami z menagerami p. Ireny Jarockiej i Zespołu Jeden Osiem L.  

Opracowano grafikę i zlecono druk plakatów, zaproszeń i materiałów promujących tą 
imprezę.  

Od miesiąca stycznia do czerwca odbyły się cztery spotkania z przedstawicielami Gminy 
Partnerskiej Briesen/ Mark. Poruszano na nich tematy dotyczące rozwoju dalszej współpracy 
głównie w kontekście przyszłego programu Cel 3. Poruszano koncepcje projektów 
dotyczących planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego, jak równieŜ innych polityk 
sektorowych, mających powiązania z planowaniem i rozwojem przestrzennym. Ustalano rolę 
partnera niemieckiego w planowanych projektach.     

3. Materiały promocyjne   

Ze względu na wzrastające zapotrzebowanie na gadŜety reklamowe wynikające z organizacji 
przez szkoły, kluby sportowe, jednostki podległe imprez sportowo-kulturalnych oraz ze 
względu na liczne wyjazdy na rozgrywki, turnieje, konkursy, a takŜe w celu nawiązania i 
kontynuowania współpracy zostały przygotowane następujące materiały: 

• Teczki – ofertówki z herbem Gminy Lubiszyn – 197 sztuk 
• FiliŜanki z herbem Gminy Lubiszyn – 50 sztuk 
• Komplety długopis + ołówek z herbem Gminy Lubiszyn – 100 sztuk 
• Torby papierowe z herbem Gminy Lubiszyn – 250 sztuk  
• komplety przyborników do wina z logo „Lubiszyńskiej Palinocki”- 20 sztuk, 
• etui na okulary  z logo „Lubiszyńskiej Palinocki”- 10 sztuk 
• portfeliki na rękę dla dzieci z logo „Lubiszyńskiej Palinocki”- 160 sztuk. 
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Tabela. III.1 Wykaz dotacji i pomocy finansowej udzielonej 

z budŜetu 01.01-31.12.2008 

Dział Rozdział Paragraf Podmiot otrzymujący dotacje i pomoc 

finansową 

Kwota 

zł. 

801 80101 2590 Oświata i wychowanie - szkoły 

podstawowe – dotacja podmiotowa z 

budżetu dla publicznej jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną 

365.506,58 

801 80103 2590 Oddziały przedszkolne w szkołach 

podstawowych- dotacja podmiotowa z 

budżetu dla publicznej jednostki systemu 

oświaty prowadzonej przez osobę prawną 

inną niż jednostka samorządu terytorialnego 

lub przez osobę fizyczną 

61.275,00 

801 80104 2590 Przedszkola - dotacja podmiotowa z 

budżetu dla publicznej jednostki 

systemu oświaty prowadzonej przez 

osobę prawną inną niż jednostka 

samorządu terytorialnego lub przez 

osobę fizyczną 

72.707,00 

   RAZEM 499.488,58 

900 90017 2650 Gospodarka komunalna i ochrona 

środowiska – zakłady gospodarki 

komunalnej – dotacja przedmiotowa z 

budżetu dla zakładu budżetowego 

68.000,00 

   RAZEM 68.000,00 

921 92105 2820 Kultura i ochrona dziedzictwa 

narodowego – pozostałe zadania w 

zakresie kultury – dotacja celowa z 

budżetu na finansowanie lub 

dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji stowarzyszeniom  

4.000,00 

921 92120 2720 Ochrona zabytków i opieka nad 

zabytkami - dotacja celowa z budżetu na 

finansowanie lub dofinansowanie prac 

remontowych i konserwatorskich obiektów 

zabytkowych przekazane jednostkom 

niezaliczanym do sektora finansów 

publicznych 

4.991,85 

921 92116 2480 Biblioteki – dotacje podmiotowe z 

budżetu dla samorządowej instytucji 

kultury 

69.658,47 

   RAZEM 78.650,32 

926 92605 2830 Kultura fizyczna i sport – zadania w 

zakresie kultury fizycznej i sportu - 

dotacja celowa z budżetu na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań zleconych do 

realizacji pozostałym jednostkom nie 

zaliczanym do sektora finansów publicznych 

115.000,00 

   RAZEM 115.000,00 
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III.4   POMOC  SPOŁECZNA 

Liczba osób i rodzin objętych pomocą społeczną bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę 

oraz źródło finansowania: 

• Świadczenia w ramach zadań zleconych przyznano 180 rodzinom 

• Świadczenia w ramach zadań własnych przyznano 998 rodzinom 

1. Powody przyznania pomocy: 

• ubóstwo – z tego powodu skorzystały z pomocy społecznej 271 rodziny, w których 

liczba osób wyniosła 976, 

• bezdomność – 4 rodziny – liczba osób w rodzinach 7, 

• potrzeba ochrony macierzyństwa – 146 rodzin – liczba osób w rodzinach 712, z czego 

82 rodziny to rodziny wielodzietne o liczbie osób 469, 

• bezrobocie – 342 rodziny – liczba osób w rodzinach 1 177, 

• niepełnosprawność – 96 rodziny – liczba osób 241, 

• długotrwała lub cięŜka choroba – 237 – liczba osób w rodzinach 733, 

• rodziny niepełne – 57 rodziny – liczba osób 202, 

• rodziny wielodzietne – 2 rodzin – liczba osób w rodzinach 6, 

• przemoc w rodzinie - 4 rodzin – liczba osób 14, 

• alkoholizm -6 rodzin – liczba osób 25, 

• trudności w przystosowaniu do Ŝycia po zwolnieniu z zakładu karnego – 6 rodziny o 

liczbie osób 6, 

• zdarzenie losowe – przyznano pomoc 3 rodzinom o liczbie osób 7.  

2. Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych: 255.388,50zł 

• wypłacono 394 zasiłków okresowych na kwotę 115.126,12zł (dotacja z budŜetu 

państwa), z tej formy pomocy skorzystało 148 rodzin.  

• Pomoc przyznano z powodu: 

� bezrobocia – 137 zasiłków dla 56 rodzin na kwotę 40.755,12 zł, 

� długotrwałej choroby – 123 zasiłki dla 44 rodzin na kwotę 37.186 zł, 

� niepełnosprawności - 134 zasiłków dla 48 rodzin na kwotę 37.185 zł 

•    usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej – z tej formy pomocy              

skorzystało 8 rodzin , opłacono 8 umów zlecenia wraz z pochodnymi na kwotę 

15.327,92 zł,  

• zasiłki celowe i w naturze – przyznano pomoc dla 378 rodzin na kwotę  

123.949,08zł, w tym:  
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� zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia   

losowego – z tej formy pomocy skorzystało 3 rodzin na kwotę 

6.300zł, 

� zasiłki specjalne celowe – przyznano pomoc dla 57 rodzin na kwotę 15.666 

zł. 

� opłacono pobyt w domu pomocy społecznej dla 4 osób na kwotę 

38.141,19 zł. 

� zasiłki celowe – przyznano pomoc dla 314 rodzin na kwotę 

63.841,89zł 

• opłacono składki emerytalne i rentowe za jedną osobę w wysokości 985,38zł 

3. Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych:  345.415,79zł 

• Wypłacono 760 zasiłków stałych dla 69 rodzin na kwotę 220.000 zł, w tym: 

� Dla osób samotnie gospodarujących na kwotę 162.228 zł, 

� Dla osób pozostających w rodzinie na kwotę 57.772 zł. 

• Opłacono 618 składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 22.915,79 zł. 

• Wypłacono 106 świadczeń w formie zasiłków celowych z powodu klęski 

Ŝywiołowej-susza, na kwotę 102.500zł.  

4. Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania i pozostała działalność: 616.916,44zł 

• Z tej formy pomocy skorzystało ogółem 1 519 osób, koszt programu wyniósł 582.790,38 

zł,  w tym : 

� W formie posiłku 365 osób – doŜywianie dzieci w szkołach 

169.911,38zł 

� W formie zasiłku celowego 1 154 osób – 362.879zł 

Środki własne przeznaczone na realizacje programu wyniosły 132.900zł, natomiast dotacja z 

budŜetu państwa 531.600zł.  

Wykorzystano na realizację programu Pomoc Państwa w zakresie doŜywiania: 582.790,38zł 

� środki własne w wysokości 116.558zł 

� środki z budŜetu państwa 416.232,38zł  

� wykorzystano dotację z budŜetu państwa na doposaŜenie stołówek na 

kwotę 50.000 zł.    

• Obsługa Prac Społecznie UŜytecznych : koszt własny – 29.126,06zł 

� liczba uczestników – 59 

� kwota realizacji 66.614,59zł, z czego 20.668,15zł to środki własne  natomiast 45.946,44 zł 

zostało zrefundowane przez PUP 
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� zakup materiałów i wyposaŜenia na świetlice wiejskie i dla pracowników prac społecznie 

–uŜytecznych -8.457,91zł 

• Realizacja konkursu - całkowity koszt -5.000zł. Środki pozyskane od Wojewody 

Lubuskiego 4.000zł wkład własny 1.000zł. 

� Zorganizowano 10 spotkań działalności terapeutycznej specjalistów w ramach 

interdyscyplinarnych zespołów ds. dziecka i rodziny. 

Spotkania odbyły się w ZSz w Ściechowie w okresie 01.09.08r -30.11.08r. Brało w nich 

udział 10 dzieci wraz z rodzicami. Celem tego zadania było nauczenie rodziców pracy z 

dzieckiem obniŜającej napięcie neuromięśniowe i emocjonalne a w efekcie poprawę 

funkcjonowania dzieci w środowisku oraz wzrost kompetencji wychowawczych rodziców.  

Dodatkowa działalność Ośrodka:             

• Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował wypoczynek letni dla 51 dzieci: 

• Obóz harcerski w Łukęcinie uczestniczyło w nim 30 dzieci, koszt jednego uczestnika 
wyniósł 500zł.  W sumie 15.000zł w ramach zasiłków celowych. 

• PCPR dofinansował wyjazd dla 13 dzieci ze środowisk byłych PGR do Goszczanowa i 

Mielna. 

• Obóz letni w Niesulicach dofinansowane przez PCPR, uczestniczyło w nim 5 dzieci, koszt 

dofinansowania GOPS ze środków własnych w ramach zasiłku celowego 5x290 zł w 

sumie 1.450 z 

•  Wypoczynek letni dla 3 osób w Szczecinie -Caritas Ściechów, dofinansowanie GOPS ze 

środków własnych zasiłków celowych w kwocie 3 x 200 zł w sumie 600zł.  

• Zorganizowano półkolonie letnie dla 95 dzieci z terenu gminy Lubiszyn, całość pokryta 

ze środków pozyskanych od darczyńców w kwocie 4.230,26 zł. 

• Spotkanie wigilijne w Baczynie zorganizowane przez Stowarzyszenie Osób 

Niepełnosprawnych SZANSA –130 osób- dofinansowanie GOPS 4.000zł w ramach 

zasiłku celowego na posiłek. 

• Spotkanie opłatkowe zorganizowane w Ściechowie przez Zespół Parafialny CARITAS 

Ściechów – 150 osób – dofinansowanie z GOPS 4.000zł w ramach zasiłku celowego na 

posiłek 

• Zorganizowanie przy współpracy ze sponsorami i dyrektorami szkół  w ramach programu 

pomoc państwa w zakresie doŜywiania zakupu 798 paczek dla dzieci ze szkół z terenu 

naszej gminy na kwotę 23.683,33zł 

• Współpraca w zakresie wykazu dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej w 

ilości 261 z kościołem Zielonoświątkowców w celu przekazania paczek rzeczowych. 
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Program PFRON „UCZEŃ NA WSI” – dofinansowanie kosztów nauki ucznia 

niepełnosprawnego w ramach obszaru A: - przyjęto 30 wniosków, zrealizowano 27 

- kwota do realizacji – 64.333 zł. zrealizowano 38 423,77 zł. 

7. Dofinansowano 2 wyjazdy niepełnosprawnych nad morze organizowane przez 

Stowarzyszenie „Szansa” z Baczyny. Łączna suma dofinansowania 2.150zł 

Koszt własny GOPS - 1.187,75zł, dofinansowanie z PCPR Gorzów – 962,25zł 

• Zorganizowanie trzech edycji szkoleń dla osób bezrobotnych we współpracy z PUP 

Gorzów. W szkoleniach uczestniczyło 20 osób bezrobotnych z terenu gminy Lubiszyn. 

Celem szkolenia było: autoprezentacja, umiejętność poszukiwania pracy oraz składania 

dokumentów aplikacyjnych. 

• Zorganizowano spotkania osób niepełnosprawnych z terenu gminy Lubiszyn z 

przedstawicielami Firmy IMPULS z Gorzowa Wlkp. w celu zatrudnienia.  

      W wyniku spotkania pracę uzyskało 9 osób niepełnosprawnych. 

• Zorganizowanie spotkań pracowników GOPS, Policji oraz GKRPA z mieszkańcami 

gminy. Tematem była Przemoc w rodzinie-profilaktyka i sposoby radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych. 

 

 ŚWIADCZENIA RODZINNE 

W okresie 01.01.2008r.-31.12.2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiszynie 

wypłacił łącznie 21.987 świadczeń na kwotę 2.092.319,11zł z czego: 

• 12.355 zasiłków rodzinnych na kwotę 751.108 zł 

• 90 zapomóg z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 90.000 zł 

• 6.150 dodatki do zasiłku rodzinnego na kwotę 632.486,70 zł, w tym: 

� 65 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 65.000 zł 

� 250 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego na kwotę 96.676,70 zł 

� 2 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku 

dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania na 

kwotę 800 zł 

� 468 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 81.830 zł, 
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�  659 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

na kwotę 51.340 zł 

� 1.886 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania na kwotę 97.700 zł 

� 2.178 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na 

kwotę 174.240 zł 

� 642 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 64.200 zł. 

• 2.421 świadczenia opiekuńczych na kwotę 433.158 zł, w tym: 

� 235 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 98.700 zł 

� 2.186 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 334.458 zł 

• Wypłacono 561 zaliczek alimentacyjnych na kwotę 115.020 zł. 

• Wypłacono 178 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 45.805 zł 

• Opłacono 232 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 24.941,41 zł 

za osoby pobierające świadczenia rodzinne. 

 DODATKI MIESZKANIOWE 

W okresie 01.01.2008r. – 31.12.2008r. Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił 355 

świadczeń – dodatków mieszkaniowych na łączna kwotę 48.453,72zł 

• Mieszkania komunalne Gminy Lubiszyn wypłacono łącznie 113 świadczeń na 

kwotę 13.107,09zł 

• Wspólnoty Mieszkaniowe wypłacono łącznie 174 świadczeń na kwotę 

26.764,10zł  

• Mieszkania prywatne wypłacono 68 świadczeń na łączna kwotę 8.582,43zł 

 

 

 

 UTRZYMANIE ŚWIADCZE Ń RODZINNYCH 

Utrzymanie świadczeń rodzinnych w 2008r wyniosło – 72.340,72zł 

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości 31.200zł 
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2. Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za jednego pracownika w wysokości 

5.010,72zł 

3. Fundusz pracy opłacony za jednego pracownika w wysokości 1.120zł 

4. Zakup materiałów i wyposaŜenia w łącznej wysokości 4.450zł w tym m.in. 

     ♦ materiały biurowe – 3.474,17zł 

     ♦ publikacje –  975,83zł  

5. Zakup usług pozostałych w łącznej wartości 17.980zł w tym m.in. 

     ♦ usługi informatyczne – 3.000zł 

   ♦ serwis ksera  – 1.620,16zł 

   ♦ pośrednictwo finansowe – 4.800zł 

    ♦ opłaty pocztowe za listy– 8.559,84zł 

6. opłaty za usługi internetowe – 880zł 

7.  opłaty z  tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2.400zł 

8.  podróŜe słuŜbowe krajowe – 2.500zł 

9. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 200zł      

10. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 1.600zł 

11. zakupy inwestycyjne – 5.000zł 

 UTRZYMANIE O ŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w 2008r wyniosło – 341.718,50zł 

 

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników w łącznej wysokości 225.102,17zł  

2. Dodatkowe wynagrodzenia roczne wypłacone sześciu pracownikom w łącznej wysokości 

14.920,13zł 

3.  Składki na ubezpieczenie społeczne opłacone za pracowników w łącznej wysokości 

36.235,31zł  
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•  Składki na fundusz pracy opłacony za pracowników w łącznej wysokości 4.898,48zł  

•  Wynagrodzenia bezosobowe 1.080zł – usługi inspektora bhp. 

 

4. Zakup materiałów i wyposaŜenia w łącznej wysokości 7.280zł w tym m.in. 

                      ♦ publikacje/ prasa – 2.660,36zł  

                      ♦ środki czystości – 719,12zł 

                      ♦ materiały biurowe – 3.432,57zł 

♦ pozostałe materiały – 237,31zł 

♦ pieczątki – 230,64zł 

5. zakup energii – 924,53zł 

6. zakup usług pozostałych - łączna wartość 21.882,13zł w tym m.in.: 

opłata pocztowa za listy – 3.522,57zł ; badania okresowe – 325zł prowizja bankowa – 

11.034,56zł 

usługi informatyczne – 1.683zł, usługa radcy prawnego – 3.000zł, przewóz art. 

Ŝywnościowych z Banku śywności z Gorzowa Wlkp. do   Caritasu w Lubiszynie   – 637zł, 

pozostałe – 1.680zł 

7. opłaty za usługi internetowe – 629zł 

8. opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 311,78zł 

9. opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1.907,86zł 

10. podróŜe słuŜbowe i krajowe - łączna kwota 10.000zł 

11. róŜne opłaty i składki – 566zł 

12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych łączna kwota 7.706,18zł 

13. szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŜby cywilnej – 3.600zł 

14. zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 772,36zł 

15. zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji – 3.902,57zł 

 

 



 

 ILO ŚĆ  WYDANYCH

1. Pomoc Społeczna :

- zasiłki celowe – 374        

- zasiłki okresowe –394

- ubezpieczenie zdrowotne 

- zasiłki celowe na zakup art. 

- zasiłki celowe na doŜywianie dzieci w szkołach 

 

    2. Dodatki mieszkaniowe:

- decyzje przyznające –

3. Świadczenia rodzinne:

- świadczenia rodzinne 
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WYDANYCH   DECYZJI  PRZEZ  GOPS W LUBISZYN

Pomoc Społeczna : 

                                       - specjalne zasiłki celowe 

394                                    - zasiłki stałe – 760 

zdrowotne – 538                     - decyzje odmowne –30

zasiłki celowe na zakup art. Ŝywnościowych -935 

Ŝywianie dzieci w szkołach – 365 

2. Dodatki mieszkaniowe: 

– 62                        - decyzje odmowne – 6 

wiadczenia rodzinne: 

wiadczenia rodzinne – 806  -zaliczka alimentacyjna – 36  - odmowne 

Procentowe wykonanie budŜetu GOPS w poszczególnych działach
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specjalne zasiłki celowe – 57                     

30 

odmowne - 4 

 w 2008. 

 

85295 dzał



 

 

Plan i wykonanie bud

III.5    Sprawozdanie  z przebiegu realizacji zada

W ramach stanowiska ds.ewidencji ludno

•  zameldowań na pobyt stały  
•  zameldowań na pobyt czasowy 
•  wymeldowań         
•  wydano zaświadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu  
•  wydano decyzji w sprawach o wymeldowanie 
• przyjęto wnioski o wydanie dowodu osobistego  
• wydano  zaświadczenia o utracie dowodu osobistego    
• uaktualniono 1230 kart

osobistych oraz innych zmian wynikaj
małŜeństwa, zgonu.

  

Na bieŜąco prowadzona jest  aktualizacja  Stałego Rejestru Wyborców i rejestru 
mieszkańców oraz co kwartał sporz
Wyborczego w Gorzowie Wlkp.

Meldunki kwartalne o stanie rejestru wyborców zawieraj
31.12.2008r.- 6.843 osoby oraz liczb
i obwodów głosowania. 

Wydatki na realizację w/w zadania pokrywane s

- zł 

500 000,00 zł 

1 000 000,00 zł 

1 500 000,00 zł 

2 000 000,00 zł 

2 500 000,00 zł 

85212

ykonanie budŜetu GOPS w 2008r. w poszczególnych działach

Sprawozdanie  z przebiegu realizacji zadań z zakresu stanowiska ds.ewidencji 
ludności oraz Rejestru Wyborców  

W ramach stanowiska ds.ewidencji ludności wykonano: 

 na pobyt stały  - 254 osoby 
 na pobyt czasowy -  50 osób 
         - 134osoby 

wiadczenia o zameldowaniu i wymeldowaniu  - 420 osobom
wydano decyzji w sprawach o wymeldowanie – 6 szt. 

to wnioski o wydanie dowodu osobistego  - 1.033 szt. 
wiadczenia o utracie dowodu osobistego    - 58szt.  
1230 kart osobowych mieszkańców w zakresie wydanych dowodów 

osobistych oraz innych zmian wynikających ze zmiany stanu cywilnego np. urodzenia, 
stwa, zgonu. 

dzona jest  aktualizacja  Stałego Rejestru Wyborców i rejestru 
ców oraz co kwartał sporządzane są sprawozdania do Delegatury Krajowego Biura 

Wyborczego w Gorzowie Wlkp. 

Meldunki kwartalne o stanie rejestru wyborców zawierają liczbę mieszka
osoby oraz liczbę wyborców 5.357osób wg stałych okr

 w/w zadania pokrywane są z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

85212 85213 85214 85215 85119

plan wykonanie
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OPS w 2008r. w poszczególnych działach. 

 

 z zakresu stanowiska ds.ewidencji 

420 osobom 

 
ców w zakresie wydanych dowodów 

cych ze zmiany stanu cywilnego np. urodzenia, 

dzona jest  aktualizacja  Stałego Rejestru Wyborców i rejestru 
 sprawozdania do Delegatury Krajowego Biura 

 mieszkańców – stan na 
osób wg stałych okręgów wyborczych 

 z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. 

85228 85295
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III.6    REALIZACJIA GMINNEGO PROGRAMU ROZWI ĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W GMINIE LUBISZ YN 

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

oraz ustawą o przeciwdziałaniu przemocy i ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii 

zadania w nich zawarte realizowane są w postaci Gminnego Programu. 

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzaleŜnionych od alkoholu. 

Realizacją tego zadania zajmowała się Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem 

Pomocy Społecznej, szkołami na terenie gminy i miasta Gorzowa Wlkp., II Komisariatem 

Policji w Gorzowie Wlkp., biegłymi sądowymi, Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową 

w Gorzowie Wlkp. i Myśliborzu, kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną nr1 oraz Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gorzowie Wlkp. 

W 2008 r. komisja i pracownicy punktu przyjęli ł ącznie 115  nowych zgłoszeń osób 

mających problemy związane z naduŜywaniem alkoholu. Zgodnie z art. 24 ustawy o 

wychowaniu w trzeźwości przeprowadzono łącznie 78 postępowań  motywacyjnych 

polegających na wezwaniu na posiedzenie zespołu motywacyjnego komisji bądź spotkanie z 

pracownikiem punktu konsultacyjnego. Udzielono 58 porad i informacji. Przeprowadzono 

88 wywiadów i monitów niezbędnych w przypadku kierowania osób do biegłych sądowych. 

Skierowano 7 osób do biegłych sądowych. 3 sprawy zakończyły się pozytywnie tj. 

wydaniem przez biegłych sądowych opinii. 12 osób odwieziono na oddział detoksykacyjny w 

Gorzowie Wlkp. 2 osoby podjęły terapię w ośrodku stacjonarnym. 3 osoby uczestniczą w 

zajęciach w systemie ambulatoryjnym dla osób współuzaleŜnionych i DDA. 1 osoba 

uczestniczyła w terapii uzaleŜnienia w systemie ambulatoryjnym. Odbyło się 6 spotkań 

wspierających osoby po terapii. W realizacji tych zadań Komisja otrzymuje silne wsparcie od 

Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. Przeprowadzono równieŜ jedną interwencję kryzysową. 

Zakupione zostały równieŜ alkomaty niezbędne przy kierowaniu na detoksykację. 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy 

psychospołecznej, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony 

przed przemocą. 
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 W realizacji tego zadania uczestniczą pedagodzy szkolni i wychowawcy, pracownicy socjalni 

i kuratorzy sądowi przy współpracy policji i prokuratury. W szczególności pomocna jest 

współpraca ze Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Gorzowie Wlkp. Powołano zespół opiekuńczo-wychowawczy, który w oparciu o raport z 

badań prowadzonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp. 

przeprowadził interwencje w zgłoszonych rodzinach. RównieŜ wspólnie z kuratorami 

sądowymi dla nieletnich monitorowano rodziny mający nadzór kuratoryjny. 

W punkcie konsultacyjnym odbywały się równieŜ spotkania z kuratorami dla dorosłych. 

Celem zwiększenia kwalifikacji i kompetencji słuŜb oraz innych osób biorących udział w 

pracy komisji, punktu konsultacyjnego itp.  

Sfinansowano udział w kursie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Brało w 

nim  udział 9 osób w tym: pedagodzy szkolni, dzielnicowi, pracownicy GOPS. 

Członek Komisji brał udział w ogólnokrajowej konferencji organizowanej przez Państwową 

Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Temat konferencji: ZagroŜona 

młodzieŜ. Dwie osoby uczestniczyły równieŜ w konferencji poświęconej wykluczeniu 

społecznemu. 

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, wspomaganie 

działalności słuŜącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. 

 
W ramach realizacji tych działań dokonano prenumeraty fachowych czasopism: 

Niebieską Lini ę, Świat Problemów, Remedium, Na Zdrowie. Czasopisma przeznaczone są 

dla pracowników, czł. Komisji, prac. GOPS-u  i wszystkich zainteresowanych problematyką 

zdrowia psychicznego i emocjonalnego. Znajdują na bieŜąco i w formie roczników w punkcie 

konsultacyjnym. Wsparto finansowo zajęcia dla dzieci podczas ferii zimowych oraz świetlicę 

środowiskową z elementami socjoterapii prowadzoną profesjonalnie przez osobę mającą 

stosowne kwalifikacje.  

Zrealizowano projekty socjalne dla dzieci wspólnie z Caritas i GOPS-sem w Lubiszynie i w 

Ściechowie. Objęły one dzieci z 7 miejscowości. Przeprowadzono Konkurs Literacko-

Plastyczny dla dzieci i młodzieŜy naszej gminy. Brano udział w akcjach ogólnokrajowych: 

CiąŜa bez alkoholu, Trzeźwy kierowca itp. poprzez wywieszanie plakatów. 
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TABELA  III.2  

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania   

        Problemów Alkoholowych za okres od 01.01.2008 do 31.12.2008. 

  Dział 851    Rozdział 85154    

 Przeciwdziałanie alkoholizmowi   

 Dochody  Wydatki 

§ kwota § Kwota 

0480 Wpływy z opłat za wydanie 

 zezwolenia na sprzedaż  

alkoholu: 75 834,48 

  

  4110       437.90 

  4120         71.06 

  4170 31.560.00 

  4210    8.344.17 

  4300       2 003,5  

0003.50   4350       677.34 

  4370    1.882.38 

  4410    5.316.44 

  4700  16.881.40 

  4740        279.00 

 

 Dział. 851  Rozdział 85153   

 Zwalczanie narkomani   

  § Kwota 

       4010     7.563,27 

  4110    1.072,19 

  4120        293,95 

  4210     1.000.00 

  4280          50.00 

  4440        982.15 
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IV .  WYKONANIE BUD śETU OŚWIATY 

IV.1  INFORMACJA  OPISOWA Z WYKONANIA BUD śETU ZADANIOWEGO  -        
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BACZYNIE 

W Zespole Szkół w Baczynie starano się stworzyć uczniom jak najlepsze warunki do 

nauki poprzez  udostępnianie pracowni  komputerowej, organizowanie kół zainteresowań, 

pracę z uczniem zdolnym i pracę w zespołach wyrównawczych z uczniem  słabym. 

 W swojej pracy z uczniem korzystano z pomocy Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. 

Uczniowie 

Do szkoły w roku szkolnym 2008/2009 uczęszczało 245 uczniów. W szkole podstawowej 

uczyło się 136 uczniów, do gimnazjum uczęszczało 109 uczniów. Szkoła posiada 13 

oddziałów. 

Do szkoły dojeŜdŜa 136 uczniów. 

115 uczniów  korzystało  z doŜywiania w szkolnej stołówce, z tego za 67 osób płacił GOPS  

w Lubiszynie oraz za 6osób Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Socjalnej        

w Gorzowie Wlkp. 

Nauczyciele 

Szkoła  zatrudnia 26  nauczycieli.  18 nauczycieli pracuje w pełnym wymiarze zajęć ,             

8 w niepełnym.  

Wśród nauczycieli zatrudnionych w szkole jest : 

5 – dyplomowanych;14– mianowanych;6 – kontraktowych;1 - staŜysta 

W roku szkolnym 2008/2009 awans zawodowy  robi  5 nauczycieli. 

Pracownicy obsługi i administracji 

Zespół Szkół w Baczynie  zatrudnia 7 pracowników obsługi, są to: 

sekretarz- intendentka, kucharka, pomoc kuchenna, 2 sprzątaczki, pracownik gospodarczy       

i pracownik bhp 

Działalność szkoły - Podsumowanie I półrocza 2008 r. 

Zajęcia pozalekcyjne 

- koło artystyczne, 
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- koło ekologiczne, 

- koło informatyczne, 

- koło języka angielskiego. 

Imprezy szkolne 

1. Pasowanie na ucznia. 

2. Otrzęsiny dla uczniów klas I gimnazjum. 

3. Dzień Chłopaka. 

4. Dzień Edukacji Narodowej. 

5. Andrzejki. 

6. Mikołajki. 

7. Jasełka i wigilie klasowe. 

8. Bal karnawałowy. 

9. „Poczta walentynkowa.”. 

10.  Pasowanie na czytelnika – uczniowie klasy I. 

11. Dzień Ziemi. 

12. PoŜegnanie absolwentów. 

13. Apele upamiętniające waŜne wydarzenia i rocznice. 

Imprezy dla rodziców i społeczności lokalnej. 

- Sprzątanie Świata, 

- Święto Niepodległości (wspólnie z członkami Związku Kombatantów i Byłych Więźniów 

Politycznych – apel w szkole, montaŜ słowno-muzyczny w Kościele), 

- Jasełka w Kościele Parafialnym w Baczynie. 

- Integracyjne spotkanie opłatkowe i Jasełka dla osób niepełnosprawnych (wspólnie z 

członkami Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Szansa” w Baczynie. 

- Dzień Babci i Dziadka. 

- „Cegiełka dla Szkoły” – sprzedaŜ kartek boŜonarodzeniowych i wielkanocnych  (wspólnie z 

Radą Rodziców). 

- Akcja charytatywna – sprzedaŜ kalendarzyków i świec wielkanocnych.  
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- Przygotowanie obchodów 5 rocznicy odsłonięcia Pomnika Pamięci Pomordowanych      

Polaków przez nacjonalistów ukraińskich UPA w latach 1939-1947 (uroczystości  odbyły się 

w kościele w Marwicach). 

- Dzień Mamy i Taty. 

- Dzień Dziecka ( dla wszystkich uczniów i dzieci z terenu sołectwa – wspólnie z Radą 

Sołecką). 

- Lubiszyńska Palinocka – występy na ludowo. 

Konkursy i zawody sportowe 

- Międzygminny Turniej Przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi  w Ściechowie ( I miejsce) 

- Konkurs recytatorski w Lubiszynie (I miejsce i wyróŜnienie) 

- III Gminny Konkurs „Polska - moja Ojczyzna ”  

- VI Konkurs Wiedzy o Gminie Lubiszyn „Moja Mała Ojczyzna”  ( II miejsce) 

- Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie „Bezpieczna Zerówka” 

- Festiwal Piosenki BoŜonarodzeniowej w Ściechowie i w RóŜankach (laureaci) 

- Gminny Konkurs Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Stawie. 

- I Gminny Przegląd Piosenki „Dziecięce Śpiewanie” (laureaci i wyróŜnieni) 

- Konkurs  plastyczny – „Alkohol i narkotyki kradną wolność” 

- Konkurs pisanek wielkanocnych, stroików i kartek świątecznych. 

- Mistrzostwa Polski szkół gimnazjalnych w piłce noŜnej dziewcząt  w 2008 –                

Gimnazjada (II miejsce) 

- Powiatowa Spartakiada MłodzieŜy 2007/2008 w piłce ręcznej dziewcząt  (I miejsce) 

- Powiatowa Spartakiada MłodzieŜy 2007/2008 w koszykówce dziewcząt (I miejsce) 

- Powiatowa Spartakiada MłodzieŜy w klasyfikacji druŜynowej indywidualnych biegów 

przełajowych dziewcząt szkół gimnazjalnych  (III miejsce) 

- Międzyszkolna Liga Strzelecka w sezonie 2007/2008 w strzelectwie sportowym ( III 

miejsce w klasyfikacji druŜynowej) 
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- Międzyszkolna Liga Strzelecka w pistolecie sportowym ( II miejsce Aliny Pawlak w 

klasyfikacji indywidualnej ) 

-Powiatowa Spartakiada MłodzieŜy 2007/2008 w koszykówce chłopców (IV miejsce) 

Wycieczki edukacyjne i rekreacyjne 

- wyjazd do Szczecina do opery na „Wesele Figara” 

- wyjazd do Szczecina na baśń baletową „Magia czarów” 

- wyjazd uczniów klas 0-III na zajęcia edukacyjne do  szkółki leśnej w Rogach 

- pielgrzymka uczniów klas II do Rokitna 

- wycieczka do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich 

- Zielona Szkoła w Myśliborzu- klasa VI ( wycieczka do Płonna do stadniny koni) 

- biwak klas III GM – Długie 

- biwak klas II GM w Goszczanowie 

- wyjazd do Niemiec  Waldcamp 2008 – Tolerancja i Przyjaźń w Briesen 

- wyjazdy do kina, teatru i na basen. 

Inne akcje organizowane na terenie szkoły 

- zbiórka surowców wtórnych 

- kiermasz podręczników szkolnych 

- akcja „Tesco dla szkół” 

Egzaminy zewnętrzne 

-wyniki ze sprawdzianu klasy VI : 

  średni wynik za test 24,3 pkt.  

- wyniki z egzaminów gimnazjalnych: 

   część humanistyczna  - 27,1 pkt 

   część matematyczno-przyrodnicza   - 23,5 pkt. 
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Działalność szkoły - Podsumowanie II półrocza 2008 r. 

- słabe wyniki przeprowadzonych diagnoz 

- przeprowadziliśmy 8 eliminacji konkursów przedmiotowych: 

w gimnazjum: 6 osób zakwalifikowało się do etapu rejonowego 

matematycznego - Katarzyna Marcinkowska, Mariusz Ukleja  

chemicznego - Katarzyna Marcinkowska 

polonistycznego – Katarzyna Marcinkowska, Gabriela Wasilewska, Broniecki Mateusz 

fizycznego   

historycznego 

w szkole podstawowej  

humanistycznego 

matematyczno – przyrodniczego 

- załoŜyliśmy stronę internetową szkoły, z linkiem na stronie gminy 

- zorganizowaliśmy imprezy tj.:  

pasowanie na ucznia klasy pierwszej 

 montaŜ słowno – muzyczny z okazji święta niepodległości – przedstawiony w szkole i 

kościele wspólnie ze Stowarzyszeniem pomocy osobom niepełnosprawnym „Szansa” -  

spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z całej gminy  (150 uczestników) Jasełka 

przedstawione w szkole i kościele 

Konkurs plastyczny i wystawę prac w szkole i kościele z okazji 30 rocznicy pontyfikatu Jana 

Pawła II ,dyskoteki szkolne zarówno dla SP i Gimnazjum, zabawy andrzejkowe i 

mikołajkowe, uroczyste obchody Dnia Babci i Dziadka zorganizowane przez klasy 0 – III 

uczniowie wyjeŜdŜali do teatru, na basen, na lodowisko 

- uczestniczymy w projekcie MEN „Laptop dla kaŜdego gimnazjalisty” I etap przeszkolenie 

kadry pedagogicznej 
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- pozyskaliśmy kwotę 11,5 tys. złotych z funduszy unijnych. Realizowaliśmy projekt „Nie 

mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe” – w klasach 0-III odbywały się wyjazdy na 

basen i zajęcia komputerowe. 

„RóŜne kultury – jedno dziedzictwo - wspólna Europa”  wyjazd 2 autokarów, 88 uczniów na 

wycieczkę do Berlina. 

- zorganizowaliśmy szkolenie dla młodzieŜy w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 

prowadzone przez ratownika medycznego. 

- zorganizowaliśmy konkurs „W Europie jeździmy bezpiecznie”  - Mariusz Włodarczak, 

Katarzyna Gołąbek i Adam Bijak zakwalifikowali się do etapu rejonowego 

- konkursy plastyczne i muzyczne - Katarzyna Marcinkowska laureatem konkursu „Okno z 

widokiem na Europę”  w Kłodawie 

- „Moja miejscowość” – organizowanym przez bibliotekę gminną laureaci to Ewelina Cieślik, 

Kamila Kozaryn, oraz wyróŜnieni Natalia Pilimon, Patrycja Grabianowska 

- „Tradycje Świąt BoŜego Narodzenia w mojej rodzinie, regionie, kraju” organizatorem ZS w 

Ściechowie – 2 miejsce Agnieszka Perchuć, 3 miejsce Magdalena Włodarczak, wyróŜnienie 

Barbara  Malewska i Gabriela Wasilewska 

Szkoła nasza była organizatorami konkursu „Kartka BoŜonarodzeniowa” – nagrodzeni to 

Patrycja Pluta, Dominika Buchnajzer, Maria Witkowska, Estera Czarniecka 

- uczestniczyliśmy w konkursach muzycznych tj.: II Gminny Przegląd Piosenki „Dziecięce 

śpiewanie” – I miejsce Marlena Kufel, laureat Dominika Buchnajzer i Justyna Szuleta 

- uczestniczyliśmy w IX festiwalu Piosenki BoŜonarodzeniowej w Ściechowie  

-przeprowadziliśmy eliminacje do konkursu recytatorskiego klas I – VI, 6 uczniów brało 

udział w etapie gminnym - I miejsce Koralia Teresińska  

- uczestniczymy w wszystkich zawodach sportowych w powiecie, w Powiatowej 

Spartakiadzie MłodzieŜy zajęliśmy: I miejsce w  piłce koszykowej dziewcząt 

II miejsce w piłce koszykowej chłopców X miejsce Agaty Wojtysiak w indywidualnych 

biegach przełajowych 

III miejsce Aleksandry Ćwiejkowskiej w wojewódzkich zawodach strzeleckich z okazji 90 

rocznicy odzyskania niepodległości 
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Współpraca 

- nawiązaliśmy współpracę z biblioteką publiczną w Małyszynie 

- nawiązaliśmy współpracę z Miejskim Ośrodek Sztuki – systematyczne wyjazdy do BWA 

- współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, od którego kaŜde dziecko 

naszej szkoły otrzymało paczkę świąteczną 

- współpracujemy z nadleśnictwem Bogdaniec, uczestnicząc w akcji Ratujmy Kasztanowce, 

oraz Edukacja Leśna społeczeństwa. 

- współpracujemy aktywnie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Gorzowie Wlkp., 

która świadczy nam pomoc i badania osobom z jakimikolwiek deficytami, po feriach odbędą 

się warsztaty zawodoznawcze dla uczniów klas III w celu pomocy w wyborze szkoły. 

RóŜne 

- wprowadziliśmy zeszyty usprawiedliwień w klasach gimnazjalnych w celu poprawy 

frekwencji 

- zmieniliśmy zapis w systemie oceniania z zachowania – uczeń zobowiązany jest dostarczyć 

zwolnienie w ciągu tygodnia od nieobecności 

Zakupy 

- zakupiliśmy telewizor LCD 32 cale, zawieszony na ścianie w gabinecie polonistycznym,      

1 komputer, 2 płaskie monitory, kuchenkę mikrofalową, drukarkę kolorową, cyfrowy aparat 

fotograficzny, ksiąŜki do biblioteki za kwotę 400 zł, głośniki do laptopa, atlasy przyrodnicze i 

samochodowe, konstytucje RP, 2 odtwarzacze dvd jeden do gabinetu polonistycznego, jeden 

do świetlicy szkolnej. 

- wyremontowaliśmy szatnię dla dziewcząt przy sali gimnastycznej, pokój nauczycielski i 

pomieszczenie konserwatora szkoły 

- pozyskaliśmy kwotę ponad 700 zł z Lubuskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole z 1% 

przeznaczonego z podatku, oraz 2 uczennice otrzymały stypendia Estera Czarniecka                      

i Aleksandra Ćwiejkowska 

- od Rady Rodziców otrzymaliśmy 500 zł dofinansowania wkładu własnego wymaganego do 

projektu, zakupiono za około 500 zł magnetofon z wejściem na mp3, 100 zł przekazano na 

nagrody na konkurs o PapieŜu, 100 zł na nagrody w konkursie Kartki BoŜonarodzeniowej  



64 
 

 

 Roczne wykonanie wydatków w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 93,64% . 

Największy udział w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz pochodnymi, które 

wynoszą 70,58 % wszystkich wydatków w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową za 20 lat 

pracy i 2 nauczycieli przebywało na urlopach dla poratowania zdrowia. Jednostka  realizuje 

budŜet zadaniowy  i wykonanie za IV kwartał 2008 r. według poszczególnych zadań 

przedstawiono w tabelach. 

 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa  742 975,30 

*  Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 30 498,94  w tym: 

- dodatek wiejski 21 940,38 

- dodatek mieszkaniowy 7 497,00 

-ekwiwalent za odzieŜ 561,56     

- fundusz zdrowotny nauczycieli 500,00 

*  Wynagrodzenia osobowe pracowników 410 645,72  

*  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 415,04 

*  Składki na ubezpieczenia społeczne 71 055,67 

*  Składki na zakładowy fundusz pracy 11 260,31 

*  Wynagrodzenia bezosobowe ( usługi w zakresie BHP) 1 050,00 

*   Zakup materiałów 105 848,57 w tym: 

- zakup oleju opałowego 90 731,98 

- zakup środków czystości 3 002,51 

- zakup mat. związanych z konserwacją   i drobnymi naprawami 2 131,15 

- zakup materiałów gospodarczych 1 604,43 

- zakup materiałów pozostałych i  wyposaŜenia 8 194,09  ( art. biurowe, farby i akcesoria 

związane z drobnymi naprawami, materiały związane z naprawą w pracowni komputerowej , 

zakup szyb i desek odbojowych )     
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- zakup paliwa do kosiarki 184,41                     

 * zakup pomocy naukowych i ksiąŜek  1 758,39 ( 2 monitory komp., drukarka, ksiąŜki ) 

 *   zakup energii i wody 11 164,39  w tym: 

- energia 9 689,42 

- woda 1 474,97 

* Zakup usług remontowych 1 358,00 ( remont świetlicy szkolnej ) 

*  Badania lekarskie 628,30 

*  usługi pozostałe 12 012,17 w tym:  

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych 4 536,38 

- usługi pozostałe 3 693,28 ( prace konserwacyjne kotłowni, usługi kominiarskie, usługi 

związane z organizacją udziału w Mistrzostwach Polski w Piłce NoŜnej )  

- usługi pocztowe 487,98 

- usługi bankowe 1 625,44 

- naprawa sprzętu 1 669,09 

*  usługi internetowe 2 009,77 

* Zakup usług sieci telefonii komórkowych 224,36 

*  Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 014,39 

*  podróŜe słuŜbowe krajowe   2 241,08 

*  RóŜne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i sprzętu) 1 044,20 

* Szkolenia pracowników 400,00 

*  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc. 45 660,00 

*  Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 823,27 

*  Zakup akcesoriów komputerowych 862,73  

W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 74 892,60 
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*  Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5 567,80  w tym: 

-  dodatek wiejski 4 264,80 

- dodatek mieszkaniowy 1 303,00 

*  Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 505,63 

*  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 608,40  

*  Składki na ubezpieczenia społeczne 8 228,82 

*  Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 1 304,06 

*Zakup materiałów i wyposaŜenia 908,80 ( zakup wykładziny i mat. związanych z 

malowaniem klasy ”0” ) 

* Zakup pomocy naukowych 481,09  ( maty gimnastyczne, gry planszowe, zabawki ) 

*  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Solc. 2 288,00 

W rozdziale 80110 Gimnazjum 498 878,30 

 

*  Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 29 650,72  w tym: 

- dodatek wiejski 21 383,72 

- dodatek mieszkaniowy 7 367,00 

- ekwiwalent za odzieŜ 300,00 

- fundusz zdrowotny nauczycieli 600,00 

*  Wynagrodzenia osobowe pracowników 351 531,89 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 213,21 

*  Składki na ubezpieczenia społeczne 62 507,64 

*  Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 9 905,75 

* Zakup materiałów 968,46 ( deski odbojowe i drobne materiały związane z pracami  

remontowymi klas ) 
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* Zakup pomocy naukowych 1 296,97 ( słuchawki, myszki komp., programy komputerowe, 

sprzęt sportowy i ksiąŜki ) 

* PodróŜe słuŜbowe krajowe 84,66 

*  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc. 19 719,00   

W rozdziale 80146 Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli 6 073,20 

*  fundusz na doskonalenia zawodowe nauczycieli ( częściowy zwrot kosztów             

czesnego ) 1 916,00 

*Zakup materiałów i wyposaŜenia 3 043,20  (  telewizor, zestaw komputerowy, sprzęt 

nagłaśniający ) 

* szkolenia pracowników 1 114,00 

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 58 608,26 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 928,23 

*  Dodatkowe wynagrodzenia roczne 587,00 

*  Składki na ubezpieczenia społeczne 1 765,65 

*  Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 280,25 

*  Zakup materiałów i wyposaŜenia 1 097,61 ( zakup gazu i mikrofalówki ) 

 * Zakup artykułów Ŝywnościowych 43 193,52 

*  Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 756,00 

 

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 35 444,61 

*  Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 535,00 w tym: 

- dodatek wiejski 1 755,00 

- dodatek mieszkaniowy 780,00 

*  Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 500,89 

*  Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 955,40 
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*  Składki na ubezpieczenia społeczne 4 294,68 

*  Składki na Zakładowy fundusz pracy  680,64 

* Zakup pomocy naukowych 190,00  ( zakup ksiąŜek ) 

*  Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjal. 2  288,00 

W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów  14 447,29  

Realizacja programów kształcenia umiejętności społecznych i Ŝyciowych w ramach 

rządowego programu „Rozwój edukacji na terenach wiejskich w latach 2008 – 2013”  

Realizacja dwóch projektów – umowy z Lubuskim Kuratorium Oświaty. 

W rozdziale tym 

* Składki na ubezpieczenie społeczne 241,17 

* Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 38,22 

* Wynagrodzenia bezosobowe 1 560,00 ( za dodatkowe zajęcia informatyczne )  

* Na zakup materiałów i wyposaŜenia 1 119,99 ( aparat fotograficzny , mat. biurowe ) 

* Zakup usług pozostałych ( za transport na basen i wycieczkę do Berlina) 11 487,91 

 

 IV.2 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUD śETU ZADANIOWEGO - 

                          SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZYNIE 

Do Szkoły Podstawowej w Lubiszynie uczęszczało w 2008 r. 146 uczniów oraz 8 uczniów   

kl. „0”. W szkole znajduje się 8 oddziałów klasowych. Zatrudnienie pracowników 

pedagogicznych w rozbiciu na poszczególne stopnie awansu zawodowego przedstawia się     

w 2008 roku następująco: 

- nauczyciele dyplomowani – 7- nauczyciele kontraktowi -0- nauczyciele mianowani -9 

 

  W szkole zatrudnia się 0,5 pracownika administracji oraz 4 pracowników obsługi. Roczne 

wykonanie wydatków w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 86,16%. Największy 

udział w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz z pochodnymi, które wynoszą 81,16% 

wszystkich wydatków w tym wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę emerytalną. 
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Jednostka realizuje budŜet zadaniowy i wykonanie za IV kwartał     2008  r. według 

poszczególnych zadań przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania. 

Grono Pedagogiczne wraz z uczniami Szkoły Podstawowej w Lubiszynie wykazało się         

w  2008 r. intensywną pracą  zarówno na terenie szkoły jak i reprezentacji szkoły na 

zewnątrz. 

Działalność szkoły – podsumowanie I półrocza 

I  Imprezy organizowane na terenie szkoły: 

- organizacja Dnia Babci i Dziadka w klasach 1-3 

- w czasie ferii zimowych: zajęcia rekreacyjno sportowe, informatyczne, wycieczka  

- współpraca z UG Lubiszyn przy organizacji II Gminnego Festiwalu Piosenki Dziecięcej 

„Dziecięce Śpiewanie                                       

- organizacja Gminnego Konkursy Recytatorskiego pt. „Poezja to jeszcze jeden sposób 

mówienie do drugiego człowieka”,  w którym brały udział reprezentacje wszystkich szkół 

Gminy Lubiszyn 

- organizacja VI Gminnego Konkursy Wiedzy o Gminie Lubiszyn pod patronatem Wójta 

Gminy, w którym udział wzięły wszystkie szkoły z tereny Gminy Lubiszyn 

- organizacja III Gminnego Konkursu „Polska Moja Ojczyzna” dla uczniów z klas 1-3            

z terenu Gminy Lubiszyn, w którym uczestniczyły reprezentacje wszystkich szkół    

    - organizacja gminnego konkursu plastycznego „Alkohol i narkotyki kradną wolność”      

(w konkursie wzięło udział ponad 50 prac plastycznych ze wszystkich szkól gminy Lubiszyn) 

- przygotowanie Akademii z okazji rocznicy Konstytucji 3-go Maja 

- organizacja Dnia Matki uczniów klas 0-3 

II Udział uczniów SP Lubiszyn w imprezach pozaszkolnych: 

- udział uczniów w IX Festiwalu Piosenki BoŜonarodzeniowej w Ściechowie ( III miejsce w 

kategorii 1-3 W. Miszkiewicz, III miejsce w kategorii 4-6 J.Pampuchowicz) 
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- udział w Gminnych Zawodach Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Szkół Podstawowych – 

II miejsce 

- udział w konkursie plastycznym „Mamo, tato nie pal” zorganizowanym przez Powiatową 

Stację Sanitarną-Epidemiologiczną ( wyróŜnienie W. Miszkiewicz) 

- udział w Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej „ Pluszowy Miś” (tytuł laureata  dla J. 

Pampuchowicz) 

- udział w Lubuskim Festiwalu Piosenki Dziecięcej „Pro ARTE 2008 Ziel.Góra (wyróŜnienie 

w finale wojewódzkim dla J. Pampuchowicz) 

II Działalno ść Organizacji Szkolnych: 

- Samorząd Uczniowski 

• organizacja zabawy choinkowej 

• organizacja Walentynek Szkolnych 

• organizacja zbiórki pieniędzy i Ŝywności dla zwierząt ze schroniska      w Gorzowie 

Wlkp.  „Miska dla schroniska” 

• prowadzenie dyŜurów w czasie przerw przez uczniów klas szóstych 

• prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego 

• przygotowanie wycieczek do Biskupina, Karpacza 

• udział w akcji ekologicznej „Dni Ziemii” 

• udział w akcji zbiórki makulatury i baterii 

• udział w akcji Tesco dla szkół, w ramach której szkoła otrzymała nagrody: zestaw 

nagłaśniający, komplet słowników , 2 zestawy lektur i sprzęt sportowy 

- Koło polonistyczne 

• udział w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Olimpus” 

• organizacja szkolnego konkursy recytatorskiego 

• organizacja szkolnego konkursy czytelniczego 

• przygotowanie inscenizacji z okazji Nocy Świętojańskiej (Palinocka Lubiszyn 2008) 

- Koło matematyczne 

• rozwijanie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych 
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• udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus” 

• przygotowanie uczniów kl.VI do sprawdzianu absolwenta 

- Koło przyrodnicze (prowadzone społecznie) 

• współpraca z kołem łowieckim „Szarak” 

• zbiórka nasion leśnych (Ŝołędzie) 

• dokarmianie zwierząt w okresie zimy 

• udział w akcji „Ratujemy Kasztanowce” 

• udział w projekcie „Czysty las” 

- Koło języka angielskiego (prowadzone społecznie) 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy wykorzystaniu 

materiałów pozaprogramowych 

- Koło historyczne (prowadzone społecznie) 

• prowadzenie gazetki regionalnej 

• przygotowanie konkursu „Moja mała Ojczyzna” 

• wycieczki piesze po najbliŜszej okolicy 

- Koło PCK (prowadzone społecznie) 

• zbiórka pieniędzy, odzieŜy i maskotek dla Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. 

• udział w akcji zbierania bilonu „Gorączka Złota” ( zebrano 5,26 kg bilonu) 

• udział w Wojewódzkiej Olimpiadzie Wiedzy o Czerwonym i Polskim Czerwonym 

KrzyŜu – Zielona Góra 

• udział w Wojewódzkich Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK – Sława k. Zielonej 

Góry 

- Koło sportowe 

• udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie MłodzieŜy ( II miejsce w finale tenisa stołowego 

dziewcząt) 

• udział w Powiatowej Spartakiadzie MłodzieŜy ( I miejsce w finale tenis stołowego 

dziewcząt,  II miejsce w finale piłki siatkowej dziewcząt klas piątych, III miejsce w 

finale piłki siatkowej dziewcząt klas szóstych) 
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III  Działalno ść opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza 

- doŜywianie uczniów (objęto grupę 60 uczniów wg listy GOPS Lubiszyn) 

- szkoła zapewniła uczniom dodatkową pomoc Ŝywnościową z Banku śywności w Gorzowie 

Wlkp. ( mąka, makaron, mleko, ser)  

- sprawdzian absolwenta Szkoły Podstawowej w Lubiszynie ( II miejsce w Gminie                 

z wynikiem 24,4 pkt. ) 

- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe( stypendia za uzyskanie średniej 5,2 – 7 

uczniów, w sporcie -3 uczniów. 

-nagroda Wójta za osiągnięcia w sporcie i osiągnięcia artystyczne - 4 uczniów 

- opieka zdrowotna (realizowano program „Radosny uśmiech – radosna przyszłość” , 

pogadanki na temat zagroŜeń ptasią grypą oraz zanieczyszczeń wody pitnej 

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiszynie, Policją, Urzędem 

Gminy, Radą Sołecką, Radą Rodziców 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

• pogadanka dyrektora poradni dla rodziców „Agresja wśród dzieci           i młodzieŜy” 

• przeprowadzono zajęcia socjoterapeutyczne przez pracownika poradni w klasie 5b 

• powołano Szkolną Komisję Opiekuńczo Wychowawczą 

• przeprowadzono badania dojrzałości szkolnej w klasie „0” 

 

Działalność szkoły – podsumowanie II półrocza 

I  Imprezy organizowane na terenie szkoły: 

- sprzątanie świata – wrzesień (obszar wsi Lubiszyn) 

- Dzień Komisji Edukacji Narodowej – październik (uroczysta akademia oraz  

spotkanie z nauczycielami emerytami, emerytowanymi pracownikami obsługi 
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i zaproszonymi gośćmi) 

- Lubuski Turniej o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym „W Europie jeździmy 

Bezpiecznie” (eliminacje szkolne – październik) 

- 90 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę – listopad (uroczysta akademia) 

- współudział z UG Lubiszyn przy organizacji II Gminnego Festiwalu Piosenki   Dziecięcej 
„Dziecięce Śpiewanie (uczniowie SP Lubiszyn laureaci w kategorii kl. I-III  M. Miszkiewicz, 
W. Miszkiewicz i P. Skaskiewicz, w kategorii kl. IV-VI  A. Januszewska i J. Pampuchowicz) 

- zabawa andrzejkowa – listopad  

- organizacja Gminnego Konkursy Recytatorskiego pt. „Poezja to jeszcze jeden sposób 

mówienie do drugiego człowieka”,  w którym brało udział 34 uczniów ze wszystkich szkół 

Gminy Lubiszyn (wyniki uczniów SP Lubiszyn: w kategorii kl. I – III P. Tokarczyk – II 

miejsce, w kategorii kl. IV –VI E. Tokarczyk – I miejsce, J. Pampuchowicz – wyróŜnienie 

- spotkanie opłatkowe – grudzień (Jasełka, spotkanie wigilijne ) 

 Udział uczniów SP Lubiszyn w imprezach pozaszkolnych: 

- udział uczniów w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym „Olimpus” (j. polski,     

matematyka) – sesja jesienna 

- udział uczniów w rejonowym etapie konkursu matematyczno-przyrodniczego – 1 uczeń        

i humanistycznego – 4 uczniów 

- udział w Powiatowej Spartakiadzie MłodzieŜy w następujących dyscyplinach: piłka ręczna, 

piłka noŜna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, biegi przełajowe i czwórbój 

lekkoatletyczny (III miejsce w generalnej klasyfikacji szkół podstawowych powiatu 

gorzowskiego) 

- udział uczniów kl. „0” w wycieczce do przedszkola w Briesen/Mark – Niemcy  

- udział w Gminnym Konkursie Plastycznym „Moja miejscowość” (w kategorii kl. O –III  

K.Pampuchowicz – I miejsce, w kategorii kl. IV –VI S. Jakubowski   – II miejsce,                 

A. Sławecka – wyróŜnienie) 

 Działalność Organizacji Szkolnych: 

- Samorząd Uczniowski 

• prowadzenie dyŜurów w czasie przerw przez uczniów klas szóstych 



74 
 

• prowadzenie gazetki ściennej Samorządu Uczniowskiego 

• udział w akcji zbiórki makulatury i baterii 

• udział w organizacji sprzątania świata 

- Koło polonistyczne 

• udział w ogólnopolskim konkursie polonistycznym „Olimpus” 

• organizacja szkolnego konkursy recytatorskiego 

• przygotowanie uczniów kl. VI do sprawdzianu absolwenta 

- Koło matematyczne 

• rozwijanie i rozszerzanie wiedzy i umiejętności matematycznych 

• udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Olimpus” 

• przygotowanie uczniów kl.VI do sprawdzianu absolwenta 

- Koło przyrodnicze (prowadzone społecznie) 

• współpraca z kołem łowieckim „Szarak” 

• zbiórka nasion leśnych (Ŝołędzie) 

• dokarmianie zwierząt w okresie zimy 

- Koło języka angielskiego (prowadzone społecznie) 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim przy wykorzystaniu 

materiałów pozaprogramowych 

- Koło historyczne (prowadzone społecznie) 

• prowadzenie gazetki regionalnej 

• wycieczki piesze po najbliŜszej okolicy 

- Koło PCK (prowadzone społecznie) 

• zbiórka pieniędzy, odzieŜy i maskotek dla Domu Dziecka w Gorzowie Wlkp. 

• prowadzenie gazetki ściennej związanej z problematyka zdrowia, profilaktyki, pomocy 

społecznej 

 

- Koło sportowe 

• udział w Wojewódzkiej Spartakiadzie MłodzieŜy (III miejsce w generalnej klasyfikacji 

szkół podstawowych powiatu gorzowskiego) 

Działalność opiekuńcza, dydaktyczna, wychowawcza: 
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- opieką świetlicową objęte były wszystkie dzieci dojezdne (102 uczniów) 

- doŜywianie uczniów (objęto grupę 31 uczniów wg listy GOPS Lubiszyn) 

- realizacja planu poprawy efektywności kształcenia (w celu uzyskania wysokiego wyniku 

sprawdzianu absolwenta) 

- udział grona pedagogicznego w szkoleniu przeprowadzonego przez edukatora WOM         

pt. „Dokumentowanie przebiegu kształcenia” 

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubiszynie, Policją, Urzędem 

Gminy, Radą Sołecką, Radą Rodziców 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną 

• funkcjonowanie punktu konsultacyjnego Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej Nr 1 w 

Gorzowie Wlkp. na terenie szkoły w okresie 26.11.2008 – 17.12.2008 r. 

Wykonanie planu za IV kwartał 2008 r. w Szkole Podstawowej w Lubiszynie przedstawia się 

następująco: 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa  807 301,84 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń  40 293,48 w tym: 

- dodatek wiejski 28 371,48 

- dodatek mieszkaniowy 8 922,00 

- ekwiwalent za odzieŜ 1 600,00 

- fundusz zdrowotny nauczycieli  1 400,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 524 108,38 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 739,81 

* Składki na ubezpieczenia społeczne 87 985,22 

* Składki na zakładowy fundusz pracy  14 316,90 

* Wynagrodzenia bezosobowe ( usługi w zakresie BHP) 1050,00 

* Zakup materiałów 31 112,57  w tym: 
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- zakup węgla 24 140,79 

- zakup materiałów gospodarczych  929,19 

- zakup środków czystości  2 490,50 

- materiały związane z utrzymaniem otoczenia obiektu 1 735,06 

- pozostałe materiały i wyposaŜenie (tonery do kserokopiarki i drukarki,  art. biurowe, 

dzienniki lekcyjne i druki szkolne, rakiety tenisowe, ) 1 817,03  

* Zakup pomocy naukowych i ksiąŜek 1815,10 ( lektury szkolne, programy komputerowe )  

* Zakup  energii i wody 7 425,76 w tym:  

- zakup wody  824,92 

- zakup energii  6 600,84 

*Zakup usług remontowych 3 678,35  ( zabezpieczenie okna korytarzowego na I piętrze, 

drobny remont izby lekcyjnej ) 

* Badania lekarskie 355,60 

* Zakup usług pozostałych 6 065,74 w tym:  

- wywóz nieczystości stałych 248,71 

- naprawa sprzętu 1 629,81 

- pozostałe usługi  2 179,52  ( transport, naprawa drukarki, regeneracja gaśnic) 

- usługi bankowe 1025,44 

- usługi pocztowe 299,45 

- wywóz nieczystości płynnych 682,81 

* Usługi internetowe 2 671,28 

* Usługi sieci telefonii komórkowej 206,35 

*Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnych 1 844,98 

* PodróŜe słuŜbowe krajowe ( delegacje ) 1 477,04 

* RóŜne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku i sprzętu ) 1 625,99 
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* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 736,00 

* Zakup materiałów papierniczych i kserograficznych 498,62 

* Zakup akcesoriów komputerowych 294,67 

W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej  67 322,26 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 3 665,30 w tym: 

- dodatek wiejski 2 681,30 

- dodatek mieszkaniowy 984,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 299,72 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 358,10 

* Składki na ubezpieczenie społeczne  6 656,04 

* Składki na zakładowy fundusz pracy  1 071,43 

* Zakup materiałów i wyposaŜenia 492,40 ( zakup wykładziny ) 

* Zakup pomocy naukowych 497,27 ( gry i zabawki dla dzieci ) 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 282,00 

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  4 512,88 

* Wyjazdy słuŜbowe krajowe 627,80 

*Zakup materiałów 2 035,08 ( zakup notebooka ) 

*Szkolenia pracowników 1 850,00 

 

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 30 118,42 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 371,06 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 496,80 

* Składki na ubezpieczenie społeczne 1 197,52 

* Składki na zakładowy fundusz pracy  192,72 
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* Zakup materiałów 307,18 ( zakup gazu i naczyń ) 

* Zakup art. Ŝywnościowych  20 099,14 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 454,00 

 

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 21 094,90 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 1 687,64 w tym: 

- dodatek wiejski 907,64 

- dodatek mieszkaniowy 780,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 528,21 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 847,60 

* Składki na ubezpieczenie społeczne 2 474,83 

* Składki na zakładowy fundusz pracy 364,09 

* Zakup materiałów i wyposaŜenia 386,53  ( antyramy, drobne mat. ) 

* Zakup pomocy naukowych 300,00 ( gry dla dzieci ) 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 506,00 

 

IV.3    INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUD śETU ZADANIOWEGO – 

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚCIECHOWIE 

 

W skład Zespołu Szkół w Ściechowie wchodzi Szkoła Podstawowa z liczbą uczniów  51, 

Oddział Zerowy z liczbą uczniów 14 oraz Gimnazjum z liczbą uczniów 128. W szkole 

znajduje się 10 oddziałów klasowych. Zatrudnienie pracowników pedagogicznych                 

w 2008 roku w rozbiciu na poszczególne awanse zawodowe przedstawia się następująco: 

- nauczyciele dyplomowani – 4 

- nauczyciele mianowani – 10 
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Szkoła zatrudnia równieŜ 2 pracowników administracji i  4,87 pracowników obsługi. Roczne 

wykonanie wydatków w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 86,16%. Największy 

udział w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz z pochodnymi, które wynoszą 69,82% 

wszystkich wydatków w tym wypłacono 1 nagrodę jubileuszową  za 20 lat pracy. Jednostka 

realizuje budŜet zadaniowy, którego wykonanie za 4 kwartały 2008 r. według poszczególnych 

zadań przedstawia tabela. W Zespole Szkół w Ściechowie w pierwszym półroczu 2008 r.  

odbyło się szereg imprez : 

1. 26 stycznia 2008 r. odbył się IX Festiwal Piosenki BoŜonarodzeniowej, w którym 

wzięło udział 53 wykonawców. 

2. Podczas ferii przez  6 dni były zorganizowane zajęcia rekreacyjno-sportowe, wyjazd 

na basen i do kina  dla wszystkich uczniów. 

3.  PręŜnie działał Samorząd Uczniowski, który przeprowadził konkurs  

• „SUPERKLASA. Trwa cały rok. Podsumowanie w czerwcu. Oceniano: 

wystrój klas, wyniki w nauce, frekwencję, aktywność klasy w konkursach 

organizowanych na terenie szkoły. Uczniowie zwycięskiej klasy otrzymali 

ogromny tort. 

• „DZIEŃ PATRONA” .(czerwiec)  Konkurs wiedzy o Patronie, wystawa 

plakatów oraz krótkie skecze promujące naszą szkołę.  

• współpraca z PCK. Aktywny udział uczniów w wolontariacie. 

• kiermasze.  

• Organizacja dyskoteki walentynkowej. 

• Wycieczki szkolne do Malborka i Zielonej Góry, 

4. Kółko ekologiczne – grupa młodsza. Udział w akcjach: SPRZĄTANIE ŚWIATA, 

DZIEŃ ZWIERZĄT, DNI ZIEMI. 

5. Koło geograficzno-ekologiczne (gimnazjum). Akcje: SPRZĄTANIE ŚWIATA, 

POMÓśMY KASZTANOWCOM, zbiórka makulatury (4320 kg), zbiórka baterii 

(160 kg), udział w konkursach: „Zielona szkoła-zielone przedszkole” (konkurs 

organizowany przez Z-d Utylizacji Odpadów w Gorzowie, „Ekologiczna klasa”, „Las 

w Poezji” (konkurs recytatorski), „Czysty Las” (konkurs organizowany przez 

Nadleśnictwo Bogdaniec  i RóŜańsko). 
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W maju odbył się VI Mi ędzygminny Turniej Przyrodniczy z okazji Dnia Ziemi. 

Wzięli w nim udział uczniowie ze szkół w : Baczynie, Witnicy, Bogdańca, Santoka      

i Ściechowa. Testy i pytania przygotowało Nadleśnictwo Bogdaniec i RóŜańsko.  

Zbiórka pieniędzy na schronisko dla bezdomnych zwierząt w Gorzowie Wlkp, . 

Wycieczka do Parku „Ujście Warty” (sponsorowana przez Nadleśnictwo RóŜańsko). 

6. Kółko anglicystyczne. Uczniowie poszerzali  swoją wiedzę z języka angielskiego oraz 

zorganizowali po raz piąty British Day. Konkurs polega na wykazaniu się 

wiadomościami o Wielkiej Brytanii.  

7. Koło polonistyczne. Udział uczniów w OLIMPUSIE. Ewelina Blatkiewicz zajęła      

10 miejsce i została laureatką olimpiady. 

Szkolny konkurs „Mistrz ortografii”.  

Przygotowanie i wystawienie kabaretu z okazji walentynek. 

Na zajęciach koła realizowany był program poprawy czytelnictwa „Czytam i wiem”. 

8. Kółko matematyczne. Głównym celem zajęć było rozwijanie i rozszerzanie 

wiadomości zdobytych na lekcjach, przygotowanie uczniów do konkursów 

matematycznych, 

9. Kółko biologiczne. Przygotowano się i przystąpiono do konkursu OKSFORD oraz 

szkolnego konkursu wiedzy o zdrowiu. 

10. Kółko teatralne. Przygotowano apel z okazji Dnia Patrona Szkoły. 

11. Zajęcia sportowe. Uczniowie poprawiali swoją sprawność fizyczną                               

i aktywność sportową. Brali udział w zawodach sportowych w ramach Powiatowej 

Spartakiady MłodzieŜy, gdzie zajmowali czołowe miejsca. Nasza młodzieŜ brała 

udział w ogólnopolskiej akcji „Rusz się człowieku”. Tenisiści, których trenerem jest 

pan Jarosław Malinowski odnoszą sukcesy na szczeblu wojewódzkim, okręgu a nawet 

krajowym. 

12. Świetlica. Realizowano program  „Czytam i wiem”, program profilaktyki uzaleŜnień,. 

Ponadto realizowano zagadnienia o tematyce regionalnej „Moja mała ojczyzna”.  
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13. Oświata zdrowotna. Realizowano program „Radosny uśmiech – radosna przyszłość”, 

„Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”,  pogadanki na godzinach wychowawczych  

szkolnej pielęgniarki na temat ptasiej grypy, bakterii colli oraz higieny osobistej.  

14. Praca opiekuńczo-wychowawcza. Cały rok realizowano program „Szkoła bez 

przemocy”. Ścisła współpraca z Poradnią Psychologiczo-Pedagogiczną nr 1               

w Gorzowie Wlkp., Policją i GOPS w Lubiszynie oraz Radą Rodziców.  Udział 

uczniów w gminnym konkursie „Alkohol i narkotyki kradną wolność”.  

15. DoŜywianie. 97 dzieci korzystało z bezpłatnych posiłków.  

16.  Konkursy przedmiotowe. Nasi uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych 

z: języka polskiego, historii, biologii, matematyki.  

Udział w ogólnopolskiej olimpiadzie OLIMPUS z: języka polskiego, matematyki, 

geografii, języka angielskiego.  

Udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym OKSFORD z biologii.  

Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Internecie DIALNET MASTERS      

– I miejsce w okręgu.  

17. Egzamin gimnazjalny. Bardzo dobrze wypadła część humanistyczna. Uzyskaliśmy 

średni wynik 31 pkt, co daje nam wyŜszą średnią niŜ w gminie, powiecie, 

województwie, okręgu i kraju. W części matematyczno-przyrodniczej wynik w 

stosunku do lat ubiegłych podniósł się o 3 punkty (24,6). Sukces zawdzięczamy pracy 

wszystkich nauczycieli, którzy cały rok prowadzili społecznie dodatkowe zajęcia, aby 

podnieść efekty kształcenia. W celu zmniejszenia stresu i poznania poziomu wiedzy i 

umiejętności uczniów przeprowadzono w gimnazjum trzy egzaminy próbne.  

18. Dzień Dziecka. Zabawy, ognisko, zajęcia sportowe. KaŜdy uczeń otrzymał słodki 

upominek od Rady Rodziców i sponsora.  

19. Zakończenie roku. Tradycją naszej szkoły jest bardzo uroczysty apel,                          

w czasie którego bohaterami są trzecioklasiści. Zgodnie ze zwyczajem najlepsi 

uczniowie, którzy  otrzymali stypendia , nagrody Wójta i Rady Gminy oraz cenne 

nagrody ksiąŜkowe ufundowane przez Radę Rodziców wpisali się do Złotej Księgi 

Szkoły, a ich rodzicom wręczono listy gratulacyjne.   Jednak najciekawszym punktem 

apelu jest polonez tańczony przez wszystkich uczniów kończących naukę                    

w Publicznym Gimnazjum   w Ściechowie.  
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Drugie półrocze 2008 r. równieŜ obfitowało w szereg imprez szkolnych: 

 

 

 

 

Kalendarz imprez i uroczystości: 

 

L.p. Tematyka 

 

Forma realizacji Termin 

1.  Inauguracja roku szkolnego 

2008/2009 

Uroczysty apel 01.09.08. 

2.  „Nigdy więcej wojny” 69 

rocznica wybuchu II wojny 

światowej 

gazetki wrzesień 

3.  Sprzątanie świata apel wrzesień 

4.  Dzień Papieski  apel 16.10.2008 

5.  Przyjęcie nowych uczniów w 

poczet społeczności szkolnej 

Apel, otrzęsiny  

dla klas I SP  

gimn. zabawa 

2.10. 2008 

6.  Święto Edukacji Narodowej Uroczysty apel 14 X 2008 

 

7.  Odzyskanie Niepodległości Apel, gazetki 12.11.08 

8.  Andrzejki  dyskoteka 27.XI.2008 

9.  Wigilia szkolna  

Jasełka + elimin. do FPB 

Spotkania klasowe 

przedstawienie 

18.12.2008 

17.12.2008 

 

1. Przyjęcie nowych uczniów. 

Szkoły Podstawowej: 

Uczniowie klas pierwszych co roku składają uroczyste ślubowanie. Dzieci 

przygotowują recytacje i śpiew. Uroczystego pasowania na uczniów dokonuje pani 

Dyrektor. Rodzice przygotowują słodki poczęstunek, a starsi koledzy drobne 

upominki. Tak uroczyści obchodzony dzień pozostaje na długo w pamięci naszych 

najmłodszych kolegów.  
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Gimnazjum:  OTRZĘSINY 

W naszej szkole panuje zwyczaj uroczystego przyjęcia uczniów klas pierwszych 

gimnazjum w poczet społeczności szkolnej. Uczniowie nazywają to potocznie 

„koceniem klas pierwszych” lub otrzęsinami. 

2. Samorząd Uczniowski  

SU przez cały rok koordynuje i organizuje przebieg apeli szkolnych, organizuje 

dyskoteki szkolne. Mniej więcej dwa razy w roku tj. ok. Świąt BoŜego Narodzenia      

i Wielkanocy przeprowadzane są kiermasze, dzięki którym pozyskiwane są środki 

finansowe przeznaczone na działalność samorządu. W ramach pracy SU w szkole 

działa koło PCK, którego celem jest zachęcanie uczniów do pracy w wolontariacie 

oraz organizowanie i przeprowadzanie na terenie szkoły zbiórek na cele charytatywne 

m.in. „Góra Grosza”, „PomóŜ i TY”, „Góra złota”. 

3. Zuchy  

Przez cały rok na zbiórkach zuchy pracują inaczej niŜ na lekcjach. Główny cel 

istnienia gromady to zapoznanie ich członków  ze skautingiem, jego prawami, 

historią, obrzędowością a przede wszystkim przygotowanie do słuŜby w druŜynie 

harcerskiej. DuŜą uwagę przywiązuje się do znajomości i znaczenia symboli 

narodowych, rozbudzenia zainteresowania swoja miejscowością, poznanie 

najbliŜszego miasta – Gorzowa Wlkp. Zuchy prowadzą działalność wolontariatu w 

okolicach Świąt, odwiedzają samotne osoby, dbają o  opuszczone groby na pobliskim 

cmentarzu. Regularnie organizowane są wycieczki dla zuchów: na lodowisko 

„Słowianka”, spotkania gromad zuchowych i harcerskich, turnieje sportowe. Nasz 

gromada zuchowa co rok bierze udział w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej 

TARKA. W tym roku zdobyli wyróŜnienie i cenne nagrody.  

4. Szkolna DruŜyna ZHP 

Szkolna DruŜyna ZHP funkcjonuje jako 10 GDH LUMEN Hufca ZHP Gorzów Wlkp. 

Chorągwi Lubuskiej. Zadania harcerzy są zbieŜne z zadaniami Hufca ZHP Gorzów 

Wlkp., a cele druŜyny są zgodne z Statutem ZHP. W październiku wzięliśmy udział w 

dwudniowym zlocie druŜyn harcerski Start w Witnicy, potem  harcerze wzięli udział 

w Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej TARKA, wspólnie przygotowali kilka 

imprez okolicznościowych: uroczystą zbiórkę patriotyczną z okazji 90 rocznicy 

Odzyskania Niepodległości, apel z okazji Dnia Nauczyciela, przygotowali dwukrotnie 
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kiermasz słodkości: z okazji dnia chłopaka i Andrzejek. Prze Świętami BoŜego 

Narodzenia przygotowali i przedstawili Jasełka – dwukrotnie na terenie szkoły i 

podczas Wigilii zorganizowanej przez Caritas dla osób starszych i samotnych. 

Harcerze zdobywają sprawności i przygotowują się do złoŜenia przyrzeczenia.  

5. Dzień Papieski 

Od dwóch lat organizowany jest w szkole Dzień Papieski, którego  celem jest 

uczczenie pamięci o naszym papieŜu Janie Pawle II. Uczniowie klasami  przebierają 

się w stroje związane z barwami papieŜa, zmagają się w konkurencjach tj. śpiewają 

wg własnej interpretacji ulubioną pieśń PapieŜa Polaka „Barka”, sprawdzają 

wiadomości o pielgrzymkach i encyklikach Karola Wojtyły, prezentują utwory 

własnego autorstwa o Ŝyciu papieŜa, przygotowują kremówki, prace plastyczne na 

określony temat związany z papieŜem i młodzieŜą. MłodzieŜ chętnie garnie się do 

przygotowań i udziału w tym uroczystym dniu.  

6. Mikołajki  

KaŜdego roku w klasach 0 – III szkoły podstawowej organizowane są Mikołajki. 

KaŜde dziecko otrzymuje paczkę z rąk Mikołaja. Do przygotowania paczek włączają 

się rodzice. Uczniowie klas gimnazjalnych przygotowują nawzajem prezenty, które 

równieŜ wręcza im Mikołaj.  

7. Święto Rodziny 

W styczniu organizowany jest Dzień Babci i Dziadka. KaŜda klasa 0 – III 

przygotowuje krótki występ i upominki dla Babć i Dziadków.  

8. Zajęcia sportowe 

W Publicznym Gimnazjum odbywają się zajęcia sportowe w liczbie 4 godzin 

tygodniowo, a prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego. Na zajęcia 

uczęszczają chłopcy i dziewczęta, którzy doskonalą swoje umiejętności techniczno-

taktyczne ze wszystkich moŜliwych do zrealizowania gier sportowych t.j. siatkówki, 

koszykówki, piłki ręcznej, piłki noŜnej i tenisa stołowego. W klasyfikacji generalnej   

w Powiatowej Spartakiadzie MłodzieŜy zajęliśmy III miejsce, w indywidualnych 

biegach przełajowych dziewcząt: I miejsce, w koszykówce dziewcząt III miejsce,      

w druŜynowym tenisie stołowym dziewcząt I miejsce, i I miejsce w druŜynowym 

tenisie stołowym chłopców. 
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9. Wigilia, Jasełka 

W szkole ogłaszany jest konkurs na najładniej przystrojoną klasę. Sale lekcyjne 

ozdabiane są choinkami i świątecznymi ozdobami. KaŜda klasa urządza wigilię 

klasową, na którą zapraszany jest ks. Proboszcz i rodzice. Na stole są pierogi, barszcz 

z uszkami, kluski z makiem. Uczniowie sami przygotowują potrawy w domu               

i wspólnie częstują się, a przede wszystkim śpiewają kolędy i łamią się opłatkiem. Na 

lekcjach panuje uroczysta, podniosła atmosfera. Na sztuce uczniowie przygotowują 

ozdoby choinkowe, na języku polskim analizują teksty kolęd, a na historii zgłębiają 

pochodzenie obrzędów i tradycji świątecznych. Najwięcej treści świątecznych 

przekazywane jest na lekcjach religii. Po uroczystych wigiliach klasowych uczniowie 

z koła polonistycznego zapraszają uroczyście na jasełka szkolne. W tym roku 

szkolnym jasełka przygotowali harcerze.  Nauczyciele i pracownicy szkoły teŜ maja 

swoją wigili ę. Uwieńczeniem okresu Świąt BoŜego Narodzenia jest organizowana 

zabawa choinkowa. Dla klas młodszych odbywa się ona w czasie zajęć lekcyjnych. 

Dla uczniów gimnazjum organizowana jest po lekcjach dyskoteka.                   

Ponadto: 

- przeprowadzono trzy próbne egzaminy gimnazjalne, 

- uczniowie biorą udział w konkursach przedmiotowych, 

- wszyscy członkowie Rady Pedagogicznej uczestniczyli w szkoleniu „Komputer dla 

ucznia” 

Wykonanie planu w Zespole Szkół w Ściechowie za IV kwartał 2008r. kształtuje się 

następująco: 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa  500 302,81 

 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 12 377,88  w tym: 

-  dodatek wiejski 7 937,88 

- dodatek mieszkaniowy 3 540,00 

- fundusz zdrowotny nauczycieli 900,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 369,60 
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* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 281,34 

* Składki na ubezpieczenie społeczne 39 117,95 

* Składki na zakładowy fundusz pracy 6 248,20 

* Wynagrodzenia bezosobowe 1 050,00 

* Zakup materiałów 110 547,05 w tym: 

- zakup oleju opałowego 91 908,79 

- zakup środków czystości 4 957,28 

- zakup materiałów związanych z konserwacją i naprawą 347,70 

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektu 92,90 

- zakup materiałów gospodarczych 1787,08 

- zakup wyposaŜenia i mat. pozostałych  11 453,30 ( czasopisma, materiały biurowe, tusze    

do kserokopiarki, stoły i krzesła szkolne ) 

* Zakup pomocy naukowych 119,00 ( program antywirusowy ) 

* Zakup energii i wody  13 732,48 w tym: 

- zakup wody 1 508,97  

- zakup energii 12 223,51 

* Zakup usług remontowych 31 983,40 ( wymiana rynien i rur spustowych, naprawa daszku 

nad wejściem, wymiana oświetlenia zewnętrznego przy szkole ) 

* Zakup badań lekarskich 1 165,00 

* Zakup usług pozostałych  11 759,81 w tym:  

- wywóz nieczystości stałych i ciekłych  2 395,84 

- usługi bankowe 1 145,44 

- usługi pocztowe 262,83 

- naprawa i konserwacja sprzętu 1 281,95 
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- usługi pozostałe 6 673,75 ( szklenie drzwi,  za badania sanepidowskie, konserwacja 

kopiarki, usługi transportowe, przegląd instalacji elektrycznej, naprawa oświetlenia hali 

sportowej i boiska ) 

* Zakup usług internetowych 946,66 

* Zakup usług telefonii komórkowej 580,84 

* Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 475,98 

* PodróŜe słuŜbowe krajowe  466,40 

* RóŜne opłaty i składki ( ubezpieczenie budynku i sprzętu) 2 114,00 

* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  19 202,00 

* Zakup materiałów papierniczych i kserograficznych 492,22 

*Zakup akcesoriów komputerowych 273,00 

W rozdziale 80103 Oddział przedszkolny w szkole podstawowej 48 200,53  

 

* Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 3 483,20 w tym: 

- dodatek wiejski 2 499,20 

- dodatek mieszkaniowy  984,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 32 598,31 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 378,80 

* Składki na ubezpieczenia społeczne 5 945,98 

* Składki na zakładowy fundusz pracy 942,27 

* Zakup materiałów i wyposaŜenia 70,90 ( drobne mat. papiernicze ) 

* Zakup pomocy naukowych 499,07 ( gry i zabawki edukacyjne ) 

* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 282,00 
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W rozdziale 80110 Gimnazjum 513 123,55 

 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 26 710,27 w tym: 

- dodatek wiejski 21 016,27 

- dodatek mieszkaniowy 5 394,00 

- fundusz zdrowotny nauczycieli 300,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 361 946,43 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 726,42 

* Składki na ubezpieczenie społeczne  63 396,18 

* Składki na zakładowy fundusz pracy 10 047,10 

* Zakup materiałów 529,99 ( tonery do urządzenia biurowego ) 

* Zakup pomocy naukowych 2 791,00 ( laptop i oprogramowanie komputerowe ) 

* PodróŜe słuŜbowe krajowe 309,16 

*Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 19 667,00 

 

W rozdziale 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 515,10 

* Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli ( częściowy zwrot kosztów czesnego za 

studia ) 500,00 

* Zakup materiałów 3 815,10( publikacja „Nadzór Pedagogiczny” , aparat fotograficzny, 

biurko, projektor multimedialny ) 

* Zakup szkoleń 200,00 

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne 56 381,08 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 160,83 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 718,65 

* Składki na ubezpieczenie społeczne 3 998,39 
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* Składki na zakładowy fundusz pracy  584,59 

* Zakup materiałów i wyposaŜenia 591,95 ( zakup gazu do kuchni szkolnej ) 

* Zakup art. Ŝywnościowych  23 966,67 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 360,00 

 

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna 23 603,52 

* Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń 1 428,80 w tym: 

- dodatek wiejski 1 036,80 

- dodatek mieszkaniowy 392,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 781,41 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne  1 010,80 

* Składki na ubezpieczenie społeczne 2 808,47 

* Składki na zakładowy fundusz pracy 445,04 

* Zakup materiałów i wyposaŜenia 300,00 ( drobne mat. papiernicze ) 

* Zakup pomocy naukowych 300,00 ( gry planszowe ) 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 529,00 

 

W rozdziale 85418 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 23 597,75 

Umowa z Ministerstwem Sportu i Turystyki na dodatkowe zajęcia sportowe dla uczniów 

Wydatki związane z realizacją projektu „zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów” 

* Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 10 316,77 ( dod. zajęcia sportowe ) 

* Składki na ubezpieczenia społeczne 865,79 

* Składki na zakładowy fundusz pracy 137,20 

* Zakup materiałów 3 199,99 ( sprzęt sportowy ) 
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* Zakup energii 850,00 

* Zakup usług pozostałych ( transport  dzieci na zaj. sportowe ) 6 800,00 

* RóŜne opłaty i składki 1 428,00  

IV.4 INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUD śETU ZADANIOWEGO  -   
SZKOŁA PODSTAWOWA W STAWIE 

 

Do Szkoły Podstawowej w Stawie uczęszczało w 2008r. 67 uczniów oraz 9 uczniów          

klasy „0”. W szkole znajduje się 7 oddziałów klasowych. Zatrudnienie pracowników 

pedagogicznych w rozbiciu na poszczególne awanse zawodowe przedstawia się następująco: 

- nauczyciele dyplomowani – 1                             - nauczyciele kontraktowi – 4 

- nauczyciele staŜyści – 1                                       - nauczyciele mianowani -10 

W szkole zatrudnionych jest równieŜ 4 pracowników obsługi ( 3,5 etatu). Roczne wykonanie 

wydatków w stosunku do planu kształtuje się na poziomie 91,98% . Największy udział          

w wydatkach stanowią paragrafy płacowe wraz z pochodnymi, które wynoszą 76,88%  

wszystkich wydatków.  Jednostka realizuje budŜet zadaniowy i wykonanie za IV kwartał 

2008r. według poszczególnych zadań przedstawiono w tabeli. 

    W okresie od stycznia do czerwca 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Stawie 

uczestniczyli: 

1. w konkursach szkolnych: 

- recytatorski - 30.04.2008 r., 

- ortograficzny - 06.06.2008 r., 

- pięknego czytania - 16.06.2008r., 

- szkolny turniej piłki noŜnej - 10.06.2008 r., 

2. w konkursach gminnych: 

- Turniej Wiedzy o Gminie Lubiszyn - 3 miejsce, 

- Gminny Konkurs dla kl. I - III pod hasłem "Polska moja Ojczyzna" - 2 miejsce, 
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- Gminny Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym (organizowany przez SP   

w Stawie, sponsorowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Klim Brokers z Gorzowa 

Wlkp., patronowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp.) - 4 miejsce. 

        Udział uczniów SP w Stawie w zawodach sportowych: 

• Piłka koszykowa dziewcząt Lipki Wielkie 8 i 9 m – ce 

• Piłka ręczna chłopców Lipki Wielkie 4 m – ce 23.01.2008 

• Piłka ręczna dziewcząt Kostrzyn 5 m – ce 24.01.2008 

• Piłka noŜna dziewcząt Kostrzyn 5 m–ce i 6 m-ce w półfinale 25.04.2008 

• Piłka noŜna chłopców Kostrzyn 5 m-ce i 6 m – ce w półfinale 29.04.2008 

• Sztafetowe biegi przełajowe Kamień Wielki chłopcy 8 m – ce, dziewczęta 7 m – ce 

09.04.2008 

Uczniowie brali teŜ udział w konkursie matematycznym „Olimpus”. 

        19 stycznia 2008 r. odbyła się zabawa choinkowa, organizowana przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców, dla dzieci z obwodu szkoły, na którą corocznie licznie 

przybywają mieszkańcy Stawu i okolic.  

        Nauczyciele i uczniowie przygotowali programy artystyczne na uroczystości z okazji 

Dni Babci i Dziadka (25.01.2008r.) oraz Dni Matki i Ojca (30.05.2008r.), na które przybyli 

zaproszeni dziadkowie, rodzice i opiekunowie. 

        Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna i uczniowie zorganizowali 04.06.2008 r. Festyn 

Rodzinny, na którym rodziny z obwodu szkoły uczestniczyły w zabawach i konkursach. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowały Sołectwo Wsi Staw i Sołectwo Wsi Podlesie oraz Pani 

Janina Sidor. W czasie festynu uczniowie brali udział w zorganizowanym przez Radę 

Samorządu uczniowskiego Konkursie Talentów. 

        Nauczyciele zorganizowali wyjazdy do teatru na sztuki "Ten obcy" (24.04.2008 r.)           

i "Pinokio"(03.06.2008 r.) oraz wycieczkę do parku nad Ujściem Warty (18.06.2008 r.). 

        W tym okresie odbyły się takŜe spotkania z  policjantem i straŜnikami leśnymi - 

pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa. 

        Realizowany był "Program poprawy efektywności kształcenia" - intensywna praca          

z uczniami, szczególnie tymi, którzy mają trudności w nauce, zaowocowała podniesieniem 

bardzo słabego wyniku testu dla klasy VI "Wycieczka" Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej 

(styczeń 2008 r.) z 43,25%  na 54,5% w teście "Jasne jak słońce" (kwiecień 2008 r.). NaleŜy 

dodać, Ŝe uczniowie klasy V pisząc jeden z ubiegłorocznych testów ucznia kończącego szkołę 
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podstawową uzyskali wynik 61,7% - szczegółowe informacje na ten temat zostały przekazane 

Wójtowi Gminy Lubiszyn w  "Sprawozdaniu z realizacji szkolnego programu poprawy 

efektywności kształcenia w SP w Stawie w roku szk. 2007/2008". 

        W okresie od września 2008 r. do grudnia 2008 r. uczniowie Szkoły Podstawowej            

w Stawie uczestniczyli: 

1. w konkursach szkolnych: 

- piosenki – 29.09.2008 r. 

- humanistyczny – 06.11.2008 r. 

- historyczny „Święto Niepodległości” 

- matematyczno – przyrodniczy – 24.11.2008 r. 

- recytatorski - 28.11.2008 r., 

2. w konkursach gminnych: 

- Gminny Przegląd Piosenki Dziecięce Śpiewanie (Lubiszyn) – 07.11.2008 r. – wyróŜnienie 

otrzymała Karolina Sidor 

- Szopka BoŜonarodzeniowa (Ściechów) – wyróŜniona została szopka wykonana przez 

uczniów kl. II; 

3. w ogólnopolskim konkursie „Olimpus” z j. polskiego i matematyki - 03-07.11.2008 r.          

– j.   polski  kl.IV – Kamil Gołek 11 miejsce 

        Udział uczniów SP w Stawie w zawodach sportowych: 

• Indywidualne biegi przełajowe w Kamieniu Małym - 08.10.2008 r. 

• Mini koszykówka chłopców w RóŜankach – 17.12 .2008 

19 września 2008 r. - uczestnictwo w akcji „Sprzątanie Świata”. 

23 września 2008 r.- spotkanie naszych uczniów z niemieckimi kolegami w szkole w Briesen 

(Niemcy). 

14 października 2008 r. - Dzień Edukacji Narodowej – uroczystość przygotowana przez 

uczniów pod kierunkiem pani Janiny Sidor, członka Rady Rodziców. 

21 października 2008 r. – wycieczka edukacyjna do Swobnicy – ścieŜka przyrodniczo – leśna 

(Nadleśnictwo Myślibórz).  
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 10 listopada 2008 r. - Święto Odzyskania Niepodległości – uroczystość przygotowana przez 

uczniów pod kierunkiem nauczycieli. 

19 grudnia 2008 r. - uroczysta wigilia dla całej społeczności szkolnej zakończona 

przedstawieniem pt. „Opowieść wigilijna”, na które zaproszeni zostali rodzice i okoliczni 

mieszkańcy.  

        Realizowany jest "Program poprawy efektywności kształcenia" - intensywna praca         

z uczniami wszystkich klas, szczególnie tymi, którzy mają trudności w nauce, ma na celu 

podniesienie wyniku testu ucznia kończącego szkołę podstawową. 

Wykonanie planu w Szkole Podstawowej w Stawie za IV kwartał 2008 roku w rozbiciu na 

poszczególne rozdziały kształtuje się następująco: 

 

W rozdziale 80101 Szkoła Podstawowa  488 111,78 

 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 22 990,42   w tym: 

- dodatek wiejski 16 223,42 

- dodatek mieszkaniowy 5 292,00 

- ekwiwalent za odzieŜ roboczą  930,00 

- fundusz zdrowotny nauczycieli 545,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 673,74 

* Dodatkowe wynagrodzenia roczne 20 935,50 

*Składki na ubezpieczenia społeczne 51 885,26 

* Składki na Zakładowy Fundusz Pracy 8 340,23 

* Wynagrodzenia bezosobowe  1 050,00 

*Zakup materiałów 30 983,80 w tym:  

- zakup środków czystości 2 199,97 

- zakup opału  23 541,94 
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- zakup materiałów gospodarczych 916,12 

- zakup materiałów związanych z utrzymaniem obiektu 379,71 

- wyposaŜenie i mat. pozostałe  3 802,72 ( druki szkolne: świadectwa, dzienniki lekcyjne, 

księgi , czasopisma, projektor, aparat fotograficzny) 

- paliwo do kosiarki 143,34 

* zakup pomocy naukowych 1993,00 ( zakup roweru, zakup ksiąŜek ) 

*Zakup energii i wody 5 824,56 w tym: 

- energia 5 062,27 

- woda 762,29 

* Zakup badań lekarskich 246,00 

*Usługi pozostałe 4 478,79 w tym:   

- wywóz nieczystości stałych i płynnych  1 101,73 

- pozostałe  usługi  905,39 ( usługi kominiarskie, cięcie drewna na opał) 

- usługi bankowe 1 145,44 

- naprawa sprzętu  1 240,73 

- usługi pocztowe 85,50 

* Usługi internetowe 1 332,53 

* Usługi telefonii sieci komórkowych 13,48 

* Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnych  1 782,80 

* PodróŜe słuŜbowe krajowe  1 500,92 

* RóŜne opłaty i składki – ubezpieczenie 314,00 

* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 32 294,00 

* Zakup szkoleń 700,00 

* Zakup art. papierniczych do maszyn kserograficznych 582,19 

* Zakup akcesoriów komputerowych 190,56 
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W rozdziale 80103 Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej 49 636,28 

 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 3 655,36 w tym: 

- dodatek wiejski  2 616,36 

- dodatek mieszkaniowy 984,00 

- fundusz zdrowotny n-li 55,00 

* Wynagrodzenia osobowe nauczycieli 33 151,23 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne  2 329,14 

* Składki na ubezpieczenia społeczne 5 982,64 

* Składki na zakładowy fundusz pracy  956,41 

* Zakup materiałów 479,62 ( kredki, długopisy, bloki, farby itp.) 

* Zakup pomocy naukowych 799,88 ( zabawki dla dzieci ) 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  2 282,00 

 

 

W rozdziale 80146 Stypendia na doskonalenie zawodowe nauczycieli  2731,43 

* Zakup materiałów 2 250,00 ( zakup notebooka i ekranu do projektora ) 

* PodróŜe słuŜbowe krajowe 481,43 

W rozdziale 80148 Stołówki Szkolne  27 208,58 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 545,94 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 620,90 

* Składki na ubezpieczenia społeczne 1 408,83 

* Składki na zakładowy fundusz pracy  207,70 
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* Zakup materiałów i wyposaŜenia 245,98 ( zakup gazu ) 

* Zakup artykułów Ŝywnościowych  15 726,23 

* Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 453,00 

W rozdziale 85401 Świetlica szkolna  18 120,06 

* Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 2 087,95 w tym: 

- dodatek wiejski 1 499,95 

- dodatek mieszkaniowy  588,00 

* Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 103,89 

* Dodatkowe wynagrodzenie roczne 825,70 

* Składki na ubezpieczenia społeczne 1 056,97 

* składki na zakładowy fundusz pracy 314,43 

* zakup materiałów 294,86  ( ar. papiernicze ) 

* zakup pomocy naukowych 295,26 

* Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 141,00 
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TABELA IV.1  Wykonanie planu wydatków –SP Staw 

           

Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w Stawie  

Lp. Nazwa zadania Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki ogółem 
według planu na 

2008 

w tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe 

Wydatki 
majątkowe 

Wydatki 
remontowe 

1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Stawie 375 196 92,81% 404 259 342 954 61 305 0 0 

2. Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Stawie 1 883 59,13% 3 185 3 185 0 0 0 

3. Prowadzenie klas "0" przy SP. w Stawie 49 636 96,87% 51 240 43 782 7 458 0 0 

4. Prowadzenie świetlicy przy SP. w Stawie 18 120 79,28% 22 857 18 786 4 071 0 0 

5. Utrzymanie obiektu SP. w Stawie 43 792 84,35% 51 918 0 51 918 0 0 

6. Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w Stawie 67 240 95,94% 70 086 66 313 3 773 0 0 

7. Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 2 731 92,97% 2 938 0 2 938 0 0 

8. Przygotowanie i wydawanie posiłków 27 209 89,49% 30 404 10 970 19 434 0 0 

Razem   585 808   636 887 485 990 150 897 0 0 

            

Lp. Nazwa wska źnika Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki ogółem 
według planu na 

2008 

w tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe 

Wydatki 
majątkowe 

Wydatki 
remontowe 

1a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 5 600 92,81% 6 034 5 119 915 0 0 

1b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 25 013 92,81% 26 951 22 864 4 087 0 0 

2a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 28 59,13% 48 48 0 0 0 

2b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 126 59,13% 212 212 0 0 0 

3a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 5 515 96,87% 5 693 4 865 829 0 0 

3b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 49 636 96,87% 51 240 43 782 7 458 0 0 

4. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 270 79,28 341 280 61 0 0 

5. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 654 95,68% 683 0 683 0 0 

6a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 885 95,94% 922 873 50 0 0 

6b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 3 955 95,94% 4 123 

Przygotował –Referat  Księgowość  Placówek  Oświaty
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TABELA IV. 2 Wykonanie planu wydatków –SP Lubiszyn 

Nazwa 
jednostki Szkoła Podstawowa w Lubiszynie   

Lp. Nazwa zadania Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki 
ogółem 

według planu 
na 2008 

W tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe 

Wydatki 
majątkowe 

Wydatki 
remontowe  

1. 
Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w 
Lubiszynie 

642 869 90,10% 
713 535 627 708 85 827 0 0 

2. 
Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w 
Lubiszynie 13 565 47,65% 28 469 28 469 0 0 0 

3. Prowadzenie klas "0" przy SP. w Lubiszynie 67 322 88,92% 75 712 75 712 7 429 0 0 

4. Prowadzenie świetlicy przy SP. w Lubiszynie 21 095 85,39% 24 705 24 705 4 090 0 0 

5. Utrzymanie obiektu SP. w Lubiszynie 55 104 57,11% 96 494 96 494 67 534 0 28 960 

6. 
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w 
Lubiszynie 95 763 99,14% 96 593 96 593 4 626 0 0 

7. Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 4 513 88,61% 5 093 5 093 5 093 0 0 

8. Przygotowanie i wydawanie posiłków 30 117 76,69% 39 273 39 273 29 509 0 0 

Razem   930 349   1 079 874 846 806 204 108 0 28 960 

Lp. Nazwa wska źnika Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki 
ogółem 

według planu 
na 2008 

W tym 

Wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe 

Wydatki 
remontowe  

1a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 4 403 90,10% 4 887 4 299 588 0 0 
1b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 49 451 90,10% 54 887 48 285   6 602 0 0 
2a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 93 47,65% 195 195 0 0 0 
2b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 1 043 47,65% 2 190 2 190 0 0 0 

3a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 8 415 88,92% 9 464 8 535 929 0 0 
3b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 67 322 88,92% 75 712 68 283 7 429 0 0 
4. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 137 85,39% 160 134 27 0 0 
5. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 358 57,11% 627 0 439 0 188 

6a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 622 99,14% 627 597 30 0 0 
6b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 6 384 99,14% 6 440 6 131 308 0 0 



99 
 

TABELA IV. 3  Wykonanie planu wydatków –SP Baczyna 

Nazwa 
jednostki Szkoła Podstawowa w Baczynie   

Lp. Nazwa zadania Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki ogółem  
według planu na 

2008 

W tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe 

Wydatki 
remontowe  

1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Baczynie 493 698 93,97% 525 367 443 691 81 676 0 0 
2. Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Baczynie 2 525 80,48% 3 138 3 138 0 0 0 
3. Prowadzenie klas "0" przy SP. w Baczynie 74 893 78,57% 95 318 85 850 9 468 0 0 
4. Prowadzenie świetlicy przy SP. w Baczynie 35 445 87,29% 40607 35 059 5 548 0 0 
5. Utrzymanie obiektu SP. w Baczynie 136 873 91,66% 149 330 0 147 930 0 1 400 

6. 
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w 
Baczynie 109 879 98,24% 111 850 107 270 4 580 0 0 

7. Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 6 073 95,22% 6 378 0 6 378 0 0 
8. Przygotowanie i wydawanie posiłków 58 608 81,35% 72 047 26 440 45 607 0 0 
9. Pomoc materialna dla uczniów 14 447 100% 14 448 279 14 169 0 0 

Razem   932 441   1 018 483 701 448 301 
187 0 1 400 

Lp. Nazwa wska źnika Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki ogółem  
według planu na 

2008 

W tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe 

Wydatki 
remontowe  

1a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 3 630 93,97% 3 863 3 262 601 0 0 
1b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 32 913 93,97% 35 024 29 579 5 445 0 0 
2a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 19 80,48% 23 23  0 0 0 
2b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 168 80,48% 209 209 0 0 0 

3a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 4 993  68,10% 7 332 6 604 728 0 0 
3b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 74 893 78,57% 95 318 85 850 9 468 0 0 
4. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 137 87,29% 157 136 22 0 0 
5. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 531 91,66% 579 0 573 0 10 
6a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 426 98,24% 434 416 18 0 0 
6b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 3 139 98,24% 3 196 3 065 131 0 0 
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TABELA IV. 4  Wykonanie planu wydatków –SP Ściechów 

Nazwa 
jednostki  Szkoła Podstawowa w Ściechowie   

Lp. Nazwa zadania Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki 
ogółem  
według 
planu 

na 2008 

W tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe  

Wydatki 
remontowe 

1. Kształcenie w zakresie podstawowym w SP. w Ściechowie 200 942 89,09% 225 541 185 672 39 869 0 0 
2. Kształcenie w zakresie dodatkowym w SP. w Ściechowie 1 051 99,63% 1 055 1055 0 0 0 
3. Prowadzenie klas "0" przy SP. w Ściechowie 48 201 94,25% 51 140 44 112 7 028 0 0 

4. Prowadzenie świetlicy przy SP. w Ściechowie 23 604 81,02% 29 132 23 025 6 107 0 0 
5. Utrzymanie obiektu SP. w Ściechowie 164 667 92,19% 178 616 0 146 616 0 32 000 
6. Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP. w Ściechowie 133 644 100% 133 649 128 771 4 878 0 0 
7. Stypendia na doskonalenie zawodowe dla nauczycieli 4 515 80,18% 5 631 0 5 631 0 0 
8. Przygotowanie i wydawanie posiłków 56 381 95,51% 59 032 30 801 28 231 0 0 
9. Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej 23 598 94,39% 25 000 1232 23 768 0 0 

Razem   656 601   708 796 414 668 262 128 0 32 000 

Lp. Nazwa wska źnika Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki 
ogółem  
według 
planu 

na 2008 

W tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe  

Wydatki 
remontowe  

1a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 3 940 89,09% 4 422 3 641 782 0 0 
1b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 33 490 89,09% 37 590 30 945 6 645 0 0 
2a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 21 99,63% 21 21 0 0 0 
2b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 175 99,63% 176 176 0 0 0 

3a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 3 443 94,25% 3 653 3 151 502 0 0 
3b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 48 201 94,25% 51 140 44 112 7 028 0 0 
4. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 122 81,02% 151 119 32 0 0 
5. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 853 92,19% 925 0 760 0 166 
6a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 692 100% 692 667 25 0 0 
6b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 6 682 100% 6 682 6 439 244 0 0 

Przygotował Referat-Księgowość Placówek Oświaty
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TABELA IV.5  Wykonanie planu wydatków – Gimnazjum Baczyna 

 

Nazwa jednostki Gimnazjum w Baczynie   
            

Lp. Nazwa zadania Wykonanie za IV 
kwartał 2008 

% 
wykonania  

Wydatki 
ogółem 
według 

planu na 
2008 

W tym: 

Wynagrodzen
ia wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczow

e 

Wydatki 
majątkowe  

Wydatki 
remontow

e 

1. 
Kształcenie w zakresie gimnazjalnym w Gimnazjum 
w Baczynie 

492 950 98,26% 
501 704 449 675 52 029 0 0 

2. 
Kształcenie w zakresie dodatkowym w Gimnazjum w 
Baczynie 

5 928 71,08% 
8 340 8 340 0 0 0 

3. 
Stypendia na doskonalenie zawodowe dla 
nauczycieli 

0 0  
0 0 0 0 0 

Razem   498 878   510 044 458 015 52 029 0 0 
            

Lp. Nazwa wska źnika Wykonanie za IV 
kwartał 2008 

% 
wykonania  

Wydatki 
ogółem 
według 

planu na 
2008 

W tym: 

Wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi 

Wydatki 
rzeczow

e 

Wydatki 
majątkow

e 

Wyd
atki 

remo
ntow

e 
1a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 4 522 98,26% 4 603 4 125 477 0 0 
1b. Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela 27 386 98,26% 27 872 24 982 2 891 0 0 
2a. Koszt realizacji zadania na jednego ucznia 0 0  0 0 0 0 0 
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TABELA IV. 6  Wykonanie planu wydatków – Gimnazjum Ściechów 

 

Nazwa jednostki Gimnazjum w Ściechowie   
            

Lp. Nazwa zadania Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki 
ogółem 

według planu 
na 2008 

W tym: 

Wynagrodze
nia wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe  

Wydatki 
remontowe  

1. 
Kształcenie w zakresie gimnazjalnym w 
Gimnazjum w Ściechowie 

496 022 94,89% 
522 714 470 048 52 666 0 0 

2. 
Kształcenie w zakresie dodatkowym w 
Gimnazjum w Ściechowie 

17 102 68,91% 
24 818 24 818 0 0 0 

3. 
Stypendia na doskonalenie zawodowe 
dla nauczycieli 0 0  0 0 0 0 0 

Razem   513 124   547 532 494 866 52 666 0 0 
            

Lp. Nazwa wska źnika Wykonanie za IV 
kwartał 2008 % wykonania 

Wydatki 
ogółem 

według planu 
na 2008 

W tym: 

Wynagrodze
nia wraz z 

pochodnymi 

Wydatki 
rzeczowe  

Wydatki 
majątkowe  

Wydatki 
remontowe  

1a. 
Koszt realizacji zadania na jednego 
ucznia 

3 875 94,89% 
 4 084 3 672 411 0 0 

1b. 
Koszt realizacji zadania na jednego 
nauczyciela 

1 425 3,27% 
43 560 39 171 4 389 0 0 

2a. 
Koszt realizacji zadania na jednego 
ucznia 

0   
0 0 0 0 0 

 

Przygotował Referat –Księgowość Placówek Oświaty
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TABELA IV.7  Wykonanie planu wydatków – Stowarzyszenie w Wysokiej 

Stowarzyszenie w 
Wysokiej 

Lp. Nazwa zadania 
 otrzymana 

dotacja z UG 
w 2008r. 

1. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej 
(kształcenie podstawowe) 

182 280,58 

2. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej 
(zerówki) 

16 340,00 

5. Liczba uczniów – w szkole podstawowej  31 

3. Liczba uczniów w „O” 4 
4, Liczba oddziałów 6 

5. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie 
podstawowym w przeliczeniu na 1 ucznia 

5 880,01 

6. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie 
podstawowym  w przeliczeniu na jeden oddział 30 380,00 

7. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie „O” w 
przeliczeniu na jednego ucznia 

4 085,00 

8. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie „O” w 
przeliczeniu na jeden oddział 

16 340,00 

 

 

TABELA IV.8  Wykonanie planu wydatków – Stowarzyszenie w Lubnie 

Stowarzyszenie w 
LUBNIE 

Lp. Nazwa zadania 
otrzymana 

dotacja z UG 
w 2008r 

1. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie 
(kształcenie podstawowe) 

183 226,58 

2. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie 
(zerówki) 

44 935,00 

5. Liczba uczniów – w szkole podstawowej  33 

3. Liczba uczniów w „O” 11 
4, Liczba oddziałów 5 

5. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie 
podstawowym w przeliczeniu na 1 ucznia 5 552,32 

6. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie 
podstawowym  w przeliczeniu na jeden oddział 

36 645,16 

7. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie „O” w 
przeliczeniu na jednego ucznia 

4 085 

8. 
Koszt realizacji zadania – kształcenie w zakresie „O” w 
przeliczeniu na jeden oddział 

44 935,00 

 
Wg danych otrzymanych w sprawozdaniach poszczególnych stowarzyszeń oświatowych   

na dzień 31-12-2008r.sporządziła: Beata Pampuchowicz 
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TABELA IV. 9 Wykonanie planu wydatków – Oświata Gminy Lubiszyn 

 
Nazwa jednostki  
GMINA LUBISZYN 

Lp. Nazwa zadania 
Wykonanie 

za I- IV 
kwartał 2008  

Wydatki 
ogółem 
według 

planu na 
2008 

1. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej 
(kształcenie podstawowe) 

182 280,58 
182 280,58 

2. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie 
(kształcenie podstawowe) 

183 226,00 
183 226,00 

3. Remonty okresowe obiektów szkolnych i inne wydatki 37 019,75 43 000,00 

4. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Wysokiej 
(zerówki) 

16 340,00 
16 34,00 

5. 
Dotacja do działalności Stowarzyszenia w Lubnie 
(zerówki) 

44 935,00 
 44 935,00 

6. 
Oddziały przedszkolne w szkołach 
publicznych(zerówki) 

240 051,67 
 334 685,00 

7. Przedszkola i punkty przedszkolne 72 707,00  72 707,00 
8. Przygotowanie i wydawanie posiłków 172 315,34 200 756,00 
9. DowoŜenie dzieci do szkoły 360 836,15 361 000,00  
10. Stypendia dla uczniów 13 992,00 14 000,00  
11. Inwestycje w obiektach oświatowych 0 0 

 

Subwencja oświatowa 4 084 263 
 Wykonane wydatki  
działu – 801 O świata i wychowanie 5 092 135,44 
Dochody   

1. doŜywianie dzieci 169 140,65 

2. dotacja celowa z budŜetu państwa    63 039,01 

3. wynajem       18 277,84 

4. darowizny 
   2 255,00 

  razem       252 712,50 

    
 

RóŜnica do sfinansowania z bud Ŝetu gminy 
(subwencja+ dochody szkół -wydatki )   755 159,50 

 

sporządziła: Beata Pampuchowicz
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V. ZAKŁAD BUD śETOWY 

 

TABELA  V.1. Realizacja przychodów i kosztów Zakładu Usług Komunalnych w Lubiszynie  

 

§ Nazwa Plan Wykonanie % 
wykonanie 

 Stan  funduszu  obrotowego 
    na   początek   roku 

39.760,00 -11.918,64  

 Przychody 1.099.130,00 1.159.187,33 105 
0690 Wpływy z róŜnych opłat 2.000,00 1.802,80 90 
0830 Wpływy z usług 558.553,00 697.491,94 124 
0840 Wpływy ze sprzedaŜy wyrobów 473.463,00 394.804,99 83 
0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 1.973,60 98 
0265 Dotacja przedmiotowa z budŜetu otrzymana 

przez zakład budŜetowy 
63.114,00 63.114,00 100 

 Koszty 1.062.790,00 1.090.041,72 102 
3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do 

wynagrodzeń 
1.000,00 885,00 88 

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 347.956,00 313.218,47 90 
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 29.000,00 23.870,37 82 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 57.100,00 52.607,26 92 
4120 Składki na fundusz pracy 9.000,00 8.248,88 91 
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13.000,00 12.936,53 99 
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia 332.574,00 374.951,69 112 
4260 Zakup energii 110.600,00 107.899,48 97 
4270 Zakup usług remontowych 2.100,00 2.054,40 97 
4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 579,00 96 
4300 Zakup pozostałych usług 107.000,00 146.675,06 137 
4350 Zakup usług dost. do sieci intern. 400,00 385,89 96 
4360 Zakup usług telef. komórkowej 1.600,00 1.528,35 95 
4370 Zakup usług telef. stacjonarnej 1.300,00 1.232,00 94 
4410 PodróŜe słuŜbowe i krajowe 7.300,00 7.240,48 99 
4430 RóŜne opłaty i składki 20.000,00 19.953,00 99 
4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 

socjalnych 
10.460,00 10.380,69 99 

4570 Odsetki od nieterminowych wpłat  podatków i 
opłat 

4.400,00 4.312,72 98 

4580 Pozostałe odsetki 200,00 148,22 74 
4610 Koszty postępowania sądowego i 

prokuratorskiego 
100,00 0,00 0 

4740 Zakup materiałów papierniczych 400,00 331,98 82 
4750 Zakup akcesoriów komputerowych 700,00 602,25 86 
2370 Wpłata nadwyŜki środków obrotowych 1.000,00 0,00 0 
6080 Wydatki inwestycyjne zakładów budŜetowych  5.000,00 0,00 0 

 Podatek dochodowy od osób prawnych  5.103,00  
 Stan środków obrotowych na koniec okresu 76.100,00 52.123,97  

. 
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VI.1  DZIAŁALNO ŚĆ OCHOTNICZYCH STRAśY POśARNYCH GMINY 

LUBISZYN 
 

   Na działalność Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rada Gminy Lubiszyn zatwierdziła kwotę  
129.265,00zł.  

 Na terenie Gminy Lubiszyn jest 5 jednostek OSP w  miejscowościach:  

Lubiszyn ,  Lubno ,   Staw,  Ściechów,  Ściechówek . 

Wszystkie jednostki posiadają  pojazdy poŜarnicze . Trzy  z nich mają  pojazdy  

ze zbiornikiem wodnym  

Samochody będące na wyposaŜeniu w jednostkach wyszczególnienie: 

-OSP Lubiszyn      Star   244          GBA 2,5/16   rok pr. 1978 

-OSP Lubno          Star   266          GBM 2/8        rok pr. 1984 

-OSP Lubno          Star   A25P       GBM 2/8        rok.pr. 1964 ( wycofano z uŜytku )  

-OSP Staw            śuk  A15M       GLM 8            rok pr. 1973                                                               
-OSP Ściechów     IFA W50LA     GBA 2,2/22    rok pr. 1984  

-OSP Ściechówek śuk  A15M       GLM 8            rok pr. 1974                                                                                                                  
Jedna jednostka tj. OSP Lubiszyn  naleŜy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego . 
Siły i środki, czyli wszystkie OSP są  dysponowane przez Miejskie Stanowisko   Kierowania 
PSP w Gorzowie Wlkp. Ochotnicze straŜe poŜarne zrzeszają 97 członków. 

TABELA VI.1  Liczebność poszczególnych jednostek    

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

 Stan członków w poszczególnych 
jednostkach  

 

 

lp. Jednostka OSP Ogólny stan 
członków 

1 OSP Lubiszyn                           25 

2 OSP Lubno                               18 

3 OSP Ściechówek                      13 

4 OSP Staw              21 

5 OSP Ściechów                          20 
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 Remonty  pojazdów, sprzętu .  

� Naprawa pojazdu poŜarniczego marki Star 244, nr. rej. GOW 0658 (zlecenie nr. 2/08) 
Naprawa obejmowała: wymianę uszczelki pod głowicami, planowanie głowic, wymianę 
termostatu, zalanie układu chłodzenia płynem. 

-wykonawca : Zakład Usług Motoryzacyjnych „ ENNERGOAUTO” Gorzów Wlkp. 

koszt: 1.627,48zł  

� Naprawa pojazdu poŜarniczego marki Star 266, nr. rej. GWH 2768(zlecenie nr. 9/08) 
Naprawa obejmowała: regeneracje rozrusznika, alternatora wymianę filtrów,wymianę oleju 
silnikowego, regulacje sprzęgła,ustawianie zaworów,uzupełnienie płynu chłodniczego, /22 
zaprawki antykorozyjne podwozia pojazdu. 

-wykonawca: PHUP „ AUTO-MOTO ” Gorzów Wlkp. koszt: 1599,99zł 

� Naprawa pojazdu poŜarniczego marki Star 244, nr. rej. GOW 0658 (zlecenie nr. 55/08) 
 Naprawa obejmowała : wymontowanie autopompy, regeneracja oraz ponowny montaŜ 
autopompy w pojeździe.  

       -wykonawca: Zakład  Napraw Autopomp Bydgoszcz koszt: 2928,00zł 

Zakup sprzętu, części, materiałów, umundurowania. 

    

�   Zakupiono materiały do pojazdu poŜarniczego marki Star 266 nr. rej. GWH 2768 
celem  oświetlenia skrytek oraz zamocowania sprzętu.  

           koszt: 166,73zł 

    � Zakupiono paliwo, oleje do pojazdów poŜarniczych.koszt: 7165,04zł 

� Zakupiono materiały na Dzień StraŜaka, zawody .koszt:1387,31zł 
� Roczna prenumerata czasopisma STRAśAK (sześć egzemplarzy) 

koszt: 360,00zł 

     �  Zakupiono koszule, czapeczki, krawaty do ubrań galowych dla jednostki OSP Lubiszyn 

          koszt: 827,56zł 

     �  Zakupiono kartę telefoniczną do selektywnego alarmowania członków OSP Lubiszyn 

          koszt: 200,08zł 

     �  DoposaŜono jednostkę OSP Staw w stojak hydrantowy koszt: 801,43zł 

     �  DoposaŜono jednostkę OSP Lubno w rękawice ochronne,widły,siekiery, szpadle  

          koszt:264,83zł 

     � DoposaŜono zestaw do ratownictwa medycznego koszt: 212,13zł 
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Zakup usług zdrowotnych, ubezpieczenia . 

 

����Przeprowadzono badania okresowe dla 75 członków OSP z terenu Gminy Lubiszyn. 

Oraz badania dla dwóch kierowców z OSP Lubiszyn celem wystawienia świadectwa   
kwalifikacji.-koszt: 2666,00zł  

�Ubezpieczono siedemdziesięciu straŜaków-koszt: 3400,00zł 

�Ubezpieczenia pojazdów-koszt:1573,00zł 

 

Umowy zlecenia, dzieło.  

� Wynagrodzenie kierowców. 
� Komendant Gminny OSP. 
� Przygotowania logistyczne imprez. 
�  Remont remizy w Stawie 

�  Remont remizy w Lubnie-koszt: 43 850,00zł 

Działania prewencyjne ochrony ppoŜ., zebrania. 

 

W styczniu i lutym w jednostkach OSP odbyły się zebrania sprawozdawcze, na których 
ustalano plan działania na 2008r. 

Przedstawiono listę niesprawnych hydrantów na terenie Gminy Lubiszyn dla Kierownika 
ZUK  . Dokonano napraw bądź wymiany hydrantów w miejscowościach Ściechów , 
Lubiszyn. Wiosną 2009r zostanie przeprowadzona naprawa lub wymiana hydrantów w 
pozostałych miejscowościach . 

 

Działania ratowniczo-gaśnicze z udziałem jednostek OSP z terenu gminy 
 

�  Jednostki OSP w minionym roku były wzywane do zdarzeń w ilości: 
   1. OSP Lubiszyn    -  poŜary , miejscowe zagroŜenia : 111 

   2. OSP Lubno          - poŜary , miejscowe zagroŜenia:      9 

   3. OSP Staw            - poŜary , miejscowe zagroŜenia:    23 

   4. OSP Ściechów    -  poŜary ,  miejscowe zagroŜenia:    5 

   5. OSP Ściechówek - poŜary , miejscowe zagroŜenia:     2 
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Miejscowe zagroŜenia dotyczą : 

   -usuwania zwalonych drzew  

   -wypompowanie wody z zalanych pomieszczeń  

   -zabezpieczanie miejsca znalezionych niewypałów 

   -usuwanie gniazda owadów ( szerszeni,os) 

Pozyskiwanie środków finansowych.     

   �Skierowano do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Zielonej Górze wniosek na zakup z 
dofinansowaniem umundurowania i sprzętu. Jednostka OSP Lubiszyn otrzymała 
dofinansowanie w kwocie 4600,00zł  

    �Wystąpiono z wnioskiem do Komendy Głównej  PSP  w Warszawie za pośrednictwem 
Komendy Powiatowej  PSP w Gorzowie Wlkp. o dotacje jednostki z KSRG OSP Lubiszyn. 
Pod koniec czerwca otrzymano dotację w kwocie 7547,00zł . Dotację wpłynęła na konto 
stowarzyszenia OSP Lubiszyn .  Przyznane środki wykorzystano na zakup sprzętu  którego 
zakup dofinansował Zarząd Wojewódzki ZOSP RP.  

TABELA VI.2  Zakup sprzętu oraz wartość dofinansowania  w 2008r.      

Ilość sztuk  Wartość sprzętu bez 

dofinansowania  

Otrzymane 

dofinansowanie  

Do zapłaty przez 

OSP  

 

      Sprzęt   nazwa 

 

 

  1 2835,00zł 1000,00zł 1 835,00zł Piła do betonu i stali 

  6 1500,00zł   600,00zł    900,00zł Buty koszarowe 

  4 6880,00zł 3000,00zł 3 880,00zł NOMEX  

Ubranie bojowe 

Suma 11215,00zł 4600,00zł 6615,00zł  

 

 

  � W związku z planowanym projektem Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Zielonej 
Górze o dofinansowanie działalności OSP z funduszy unijnych złoŜyłem wniosek o 
dofinansowanie zakupu samochodu poŜarniczego (średniego). Przewidywany udział własny 
Urzędu Gminy przy zakupie to kwota 120 tyś. zł. dofinansowanie wyniosłoby około 480 tyś. 
zł . Zarząd Wojewódzki na zebraniu w styczniu, 2009r poinformował, iŜ z przyczyny braku 
partnera do realizacji projektu ze strony Niemiec na dzień dzisiejszy nie ma moŜliwości jego 
realizacji będą poszukiwane inne moŜliwości. 
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Szkolenia ochotników, zawody, inne. 

� W minionym roku przeszkolono: 
- czterech ratowników medycznych z OSP Lubiszyn. 

- dwóch operatorów sprzętu specjalnego z OSP Lubiszyn oraz jednego z OSP Lubno. 
Szkolenie prowadziła Komenda Miejska PSP w Gorzowie Wlkp. Ochotnicy przeszkoleni 
zostali w zakresie pomocy przedlekarskiej. Operatorów przeszkolono pod kątem obsługi 
sprzętu specjalnego.  

� W maju w Lubiszynie odbyły się zawody w sporcie poŜarniczym, na których obecni 
byli straŜacy z Alt Madlitz  

�  Ochotnicy z OSP Lubiszyn kontynuują zdawanie krwi w PCK w Gorzowie Wlkp. 
Zostali zapisani do konkursu pt „ StraŜacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty 
Ratownik-Gorąca Krew” 

        �W czerwcu przeprowadzono badania okresowe dla członków OSP z terenu Gminy 
Lubiszyn. 

�Zarejestrowano OSP Lubiszyn w KRS jednostka ta istnieje formalnie jako stowarzyszenie. 
Dzięki czemu pozyskiwanie środków unijnych jest moŜliwe  

 
 � Pod koniec września straŜacy z jednostki OSP Lubno uczestniczyli w zawodach 

sportowo- poŜarniczych w Niemczech  miejscowość Alt Madlitz. 

Remonty remiz. 

� Przeprowadzono remont remizy w Stawie remont obejmował: 
-wymianę większości elementów więźby dachowej, dachu, rynien. 

-wymieniono spękaną ścianę szczytową,wymieniono sufit. 

-połoŜono nowy tynk na ścianach wewnątrz remizy. 

-wyrównano teren przy remizie- koszt: 12 620,46zł 

� Wykonano przyłącze wodno-kanalizacyjne do remizy OSP w Lubnie. 

      koszt: 1809,72zł 

�Zakup materiałów budowlanych celem wykonania świetlicy, oraz pomieszczenia 
socjalnego w remizie OSP w Lubnie.  

           koszt: 1040,64zł 
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TABELA VI.3  Wydatki OSP w 2008r.   

Paragraf  Nazwa Plan  Realizacja  Realizacja w % 

3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych, 14 400,00 zł 14 186,00 zł 98,51% 
-akcje ratowniczo gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia  

4010 Wynagrodzenie kierowcy  9 200,00 zł 9 097,92 zł 98,89% 
½ etatu OSP Lubiszyn 

4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 730,00 zł 729,50 zł 99,93% 

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 161,00 zł 3 150,98 zł 99,68% 

4120 Składki na fundusz pracy 988,00 zł 985,58 zł 99,75% 

4170 Wynagrodzenie bezosobowe 44 100,00 zł 

43 850,00 zł 99,43% 
-KG OSP w Lubiszynie 

 Kierowcy, Lubno , Staw, Ściechówek, Ściechów    
-Remont remizy w Stawie i Lubnie                          
-Zawody poŜarnicze ,zabezpieczenie imprez                           

4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia  16 442,00 zł 16 433,19 zł 99,94% 
–Paliwo, oleje ,smary, mundury ,sprzęt itp. 

–Części samochodowe i inne. 

– Zawody w sporcie poŜ. , dzień straŜaka 

4260 Zakup energii 5 500,00 zł 5 455,58 zł 99,19% 

4270 Zakup usług remontowych  18 500,00zł 18 398,82 zł 99,45% 
 -Remont i modernizacja remizy w  Stawie 
(zakup materiałów) 

 Naprawy pojazdów i sprzętu.     

Zakup materiałów remont remizy w Lubnie 

4280 Zakup usług zdrowotnych  2 823,00 zł 2 666,00 zł 94,43% 
– Badania lekarskie członków OSP. 

 -  Badania kierowców . 

  

4300 Zakup usług pozostałych 5 200,00 zł 4 868,79 zł 93,63% 
– Abonament- urządzenie alarmowe.  

– Badania techniczne pojazdów.  

– Przegląd aparatów ODO i sprzętu do 
ratownictwa technicznego ,regeneracja gaśnic                                 

4430 RóŜne opłaty i składki 7 200,00 zł 4 973,00 zł 69,07% 

 – Ubezpieczenia straŜaków. 

 – Opłaty komunikacyjne. 

– Ubezpieczenia pojazdów . 

 – Opłata środowiskowa. 

  

4440 Odpis na FŚŚ 1 021,00 zł 961,66 zł 94,18% 

Przygotował:  Komentant OSP M.Legeziński  
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         VI.2 Działalności  Samorządowej Instytucji Kultury - Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Lubiszynie  

Przygotowała: Kierownik GBP Ewa Brzozowska –Czwarno 

 

1. Sieć biblioteczna. 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie, której siedziba w roku 2008 została 

    przeniesiona do nowo wyremontowanych pomieszczeń przy ulicy Dworcowej 3   

    oraz jej trzy filie biblioteczne w Baczynie, Stawie i Wysokiej zapewniały obsługę       

    biblioteczną mieszkańców gminy Lubiszyn poprzez wykonywanie wszystkich 

    podstawowych zadań do których naleŜy: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie 

    oraz udostępnianie materiałów bibliotecznych  na zewnątrz bądź na miejscu, prowadzenie         

    działalności informacyjno-bibliograficznej. 

    W sprawozdaniu informacje w punktach od 1 do 5 obejmują działalność Biblioteki  

    za cały 2008 rok. 

    Informacja z wykonania budŜetu za okres od 01.08.2008r do 31.12.2008r.  

    dotyczy funkcjonowania Biblioteki jako Instytucji Kultury. 

    

2. Zbiory biblioteczne. 

 

    W 2008 do bibliotek zakupiono 1473 ksiąŜek na które wydano 28 810.36 zł w tym: 

    - dotacja z MKiDN w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa”  

    w wysokości 7 308.00 zł. za które kupiono 376 ksiąŜek  

    - środki samorządowe w wysokości 21 502.36 zł. za które zakupiono 1097 ksiąŜek. 

    Ponadto biblioteka otrzymała 81 darów ksiąŜkowych w ramach akcji „ Biblioteka  

    Newsweeka” oraz 7 darów ksiąŜkowych z WiMBP w Gorzowie Wlkp. 

    Przeprowadzono selekcję księgozbioru w Lubiszynie, ze względu na zuŜycie wycofano 

    638 ksiąŜek. 

    Prenumerowano łącznie16 czasopism dla GBP i filii. 



113 
 

    Stan księgozbioru na koniec 2008 roku ogółem: 42 808 wol. 

    - literatura dla dorosłych – 21 710 

    - literatura dla dzieci i młodzieŜy – 11 114 

    - literatura niebeletrystyczna – 9 984 

    TABELA VI.4  Zbiory biblioteczne w poszczególnych bibliotekach. 

Biblioteka Ogółem Literatura dla 

dorosłych 

Literatura dla 

dzieci 

Literatura  

niebeletrystyczna 

Lubiszyn 11144 5903 3011 2230 

Baczyna 11127 5756 2638 2733 

Staw 11369 5721 2816 2832 

Wysoka 9168 4330 2649 2189 

RAZEM 42 808 21 710 11 114 9 984 

 

3.Obsługa czytelnicza. 

   W 2008 roku zarejestrowano 651 czytelników w porównaniu z rokiem poprzednim liczba 

   czytelników wzrosła o 21. 

         TABELA VI.5      Czytelnicy w poszczególnych bibliotekach. 

 W wieku 

Biblioteka Ogółem Do lat 15 16-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-60 lat  Pow.60 lat 

Lubiszyn 234 104 45 24 41 15 5 

Baczyna 168 60 30 14 39 17 8 

Staw 129 47 26 11 26 14 5 

Wysoka 120 49 20 11 22 16 2 

RAZEM 651 260 121 60 128 62 20 

 

Odnotowano 11297 wypoŜyczeń na zewnątrz w tym:  

10558 ksiąŜek i 739 czasopism nieoprawnych. 

 

 

          TABELA VI.6   Wypożyczenia książek na zewnątrz w poszczególnych bibliotekach. 

    

Biblioteka Ogółem Literatura dla 

dorosłych 

Literatura dla 

dzieci 

Literatura 

niebeletrystyczna 

Lubiszyn 3353 1779 1211 363 

Baczyna 1972 1211 609 152 

Staw 1459 439 674 346 

Wysoka 3774 1580 2087 107 

RAZEM 10558 5009 4581 968 
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   Biblioteki odnotowały 1081 wypoŜyczeń na miejscu w tym: 401 ksiąŜek i 680 czasopism 

   nieoprawnych. 

   Ponadto biblioteki udzieliły 407 informacji w tym: 207 rzeczowych i 200 bibliotecznych. 

   UŜytkownicy korzystają równieŜ z informacji w formie elektronicznej w bibliotekach 

   w Baczynie i Lubiszynie – mają do dyspozycji komputery podłączone do Internetu. 

   Internet cieszy się duŜym powodzeniem wśród młodzieŜy szkolnej. Uczniowie wyszukują  

   tu informacje dotyczące róŜnych dziedzin Ŝycia i nauki. Z Internetu korzystają  teŜ dorośli     

   uŜytkownicy. Odnotowano liczbę 1902 osób odwiedzających Internet. 

4. Praca kulturalno - oświatowa 

    Luty 

    Spotkanie z najmłodszymi czytelnikami biblioteki. 

    Podczas spotkania dzieci zapoznały się z biblioteką jej działalnością oraz  

    Zaprezentowały swoje umiejętności czytelnicze. 

    Biblioteka Wysoka -7 uczestników. 

     Marzec 

    Konkurs plastyczny – metody zdobienia jajek 

    Biblioteka Wysoka – 11 uczestników. 

     Maj 

     Zajęcia plastyczne – robienie kwiatów z bibuły na Dzień Matki. 

     Biblioteka Wysoka – 10 uczestników 

     Czerwiec 

     Rozstrzygnięcie konkursu na najaktywniejszego czytelnika oraz wręczenie nagród  

     ksiąŜkowych. 

     Biblioteka Wysoka – 30 uczestników. 

     Konkurs dla najmłodszych „ Czy znasz te bajki?” 

     Biblioteka Wysoka – 11 uczestników 

 



115 
 

     Wrzesień 

    „Tu jest pięknie” – konkurs plastyczny przedstawiający najciekawsze miejsca         

      widziane podczas wakacji. 

      Biblioteka Wysoka – 10 uczestników. 

 

     Październik 

     Konkurs plastyczny „Moja miejscowość”  

     Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiszynie zorganizowała konkurs plastyczny  

     skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Celem konkursu było 

     przedstawienie oczyma dzieci i młodzieŜy swojej miejscowości a takŜe popularyzacja  

     działań plastycznych 

      - 30 uczestnikow       

     Listopad 

     Lekcja biblioteczna dla klasy III – Jak ułoŜony jest katalog? 

     Biblioteka Wysoka – 12 uczestników 

     Grudzień 

     Konkurs plastyczny „Tradycje Świąteczne”- wykonanie kartek świątecznych 

     Biblioteka Wysoka – 12 uczestników. 

5. Modernizacja bibliotek. 

     W 2008roku do biblioteki w Lubiszynie dokonano zakupu nowego wyposaŜenia  

     w postaci: kserokopiarki, niszczarki, regałów 7 sztuk, dostawki do biurka. 

 

Informacja z wykonania budŜetu za okres od 01.08.2008r do 31.12.2008r.  

    dotyczy funkcjonowania Biblioteki jako Instytucji Kultury. 

- dotacja z budŜetu gminy – 69.658,47 zł 

- dotacja z MKiDN na zakup nowości wydawniczych – 7.308,00 zł 

* wynagrodzenie 4 osoby ( 3.25 etatu przeliczeniowego w tym biblioteki: Baczyna – 1 etat, 

  Lubiszyn – 1 etat, Wysoka – 0.75 etatu, Staw – 0.5 etatu – 28.848,44 zł. 

*składki na ubezpieczenie społeczne – 4.633,08 zł. 
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*składki na Fundusz Pracy – 706,83 zł. 

* zakup materiałów i wyposaŜenia ( opał, materiały biurowe, prenumerata czasopism, środki  

   czystości, niszczarka ) – 8.192,54zł. 

*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek – 23.338,00zł. 

*zakup energii – 3.382,85zł. 

* zakup usług medycznych – 43zł. 

*zakup pozostałych usług ( prowizja za przelewy, wywóz nieczystości ) – 633,13zł 

*zakup usług dostępu do sieci Internetu – 771,04zł. 

*opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.143,22zł 

*podróŜe słuŜbowe krajowe – 260,62zł. 

*odpis na zakładowy FŚS – 1.473,22zł. 

*wydatki inwestycyjne jednostek ( zakup kserokopiarki ) – 3.540,50zł. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

  Sprawozdanie sporządziła                                                                                    

  Skarbnik Beata Pampuchowicz 

 

 

 


