SPRAWOZDANIE
WÓJTA
GMINY OSIEK
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU
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I. OGÓLNE INFORMACJE O WYKONANIU UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
Budżet Gminy Osiek został uchwalony przez Radę Gminy w Osieku w dniu 16
marca 2007 roku

Uchwałą nr VI/24/2007r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Osiek na rok 2007.
Uchwalono budżet Gminy równoważny, dochody i wydatki Gminy w kwocie
8.429.433,00 zł.
W

trakcie

realizacji

budżetu

w I półroczu 2007

roku

wprowadzono

zmiany

budżetowe poprzez:
-

Uchwała Nr VII/37/2007 Rady Gminy w Osieku z dnia 12 kwietnia 2007r.,

- Zarządzenie Nr 7/2007 Wójta Gminy w Osieku z dnia 13.04.2007r.,
- Zarządzenie Nr 8/2007 Wójta Gminy w Osieku z dnia 23.04.2007r.,
- Zarządzenie Nr 9/2007 Wójta Gminy w Osieku z dnia 10.05.2007r.,
- Uchwała Nr VIII/45/2007 Rady Gminy w Osieku z dnia 24.05.2007r.,
- Zarządzenie Nr 11/2007 Wójta Gminy w Osieku z dnia 06.06.2007r.,
- Uchwała Nr IX/53/2007 Rady Gminy w Osieku z dnia 27.06.2007r.,
- Zarządzenie Nr 12/2007 Wójta Gminy w Osieku z dnia 29.06.2007r.,
Po zmianie budżet Gminy na dzień 30.06.2007 roku po stronie dochodów
zamknął się kwotą 8.748.769,00 zł a po stronie wydatków 8.854.769,00 zł.
Budżet zakłada deficyt w wysokości 70.000,00 zł.
Budżet Gminy na 30.06.2007r. został wykonany w wysokości:
- DOCHODY – 4.928.153,28
- WYDATKI – 4.684.837,42
I półrocze 2007r. zamknięto nadwyżką w wysokości 243.315,86 zł co odzwierciedla
sprawozdanie Rb-NDS.
INWESTYCJE
Budżet na rok 2007r. zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości 960.245,00 zł. W I
półroczu 2007r. wydatkowano 556.734,19 zł.
Zrealizowano następujące zadania:
- ukończono inwestycję „Budowa pieszojezdni” w Osieku, wydatkowano 405.139,91zł;
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- ukończono

„budowę boiska sportowego w Szkole Podstawowej

w Osieku” –

wydatkowano 10.000,00 zł ;
- ukończono „budowę kanalizacji Strzygi – Osiek” – wydatkowano 120.688,08 zł;
- zakupiono sprzęt komputerowy do Urzędu Gminy – wydatkowano 12.464,12 zł;
- rozpoczęto prace przygotowawcze do pozyskania dokumentacji projektowej na drogi
oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Osieku– wydatkowano 8.442,08 zł.
PRZYCHODY I ROZCHODY
W roku 2007 planowane są przychody w wysokości 70.000,00 zł, które mają pokryć
planowany deficyt, środki mają pochodzić z zaciągniętego kredytu.
W roku 2007 planowane są rozchody w wysokości 290.000,00zł, z tytułu spłat kredytów
i pożyczek. W I półroczu 2007r. spłacono kolejne raty kredytów i pożyczek w wysokości
270.000,00 zł.
Zadłużenie Gminy na 30.06.2007r. wynosi 2.071.649,34 zł, co stanowi 23,68%
zakładanego planu dochodów.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach:
Dział
010
020
400
600
700
750
751

754
756

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie
i
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa.
Dochody
od
osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich

Plan

Wykonanie

69.270,00
500,00
22.000,00

69.269,16
1.358,94
9.215,00

%
wykonania
100,00%
271,79%
41,89%

25.500,00
100.000,00
103.500,00
649,00

0,00
40.518,45
48.034,98
325,00

0,00%
40,52%
46,41%
50,08%

0,00

3.800,00

1.535.383,00

787.661,66

51,30%

4
758
801
852
854
900
921

poborem
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Pomoc społeczna
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa narodowego

Razem

4.547.805,00
231.954,00
1.974.643,00
136.307,00

2.579.274,00
224.420,33
1.015.658,50
136.307,00

56,71%
96,75
51,44%
100,00%

10.258,00

11.724,66

114,30%

2.000,00

585,60

29,28%

8.784.769,00

4.928.153,28

56,10%

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach i udział procentowy do
kwoty ogółem dochodów budżetowych:
Dział

Nazwa działu

Wykonanie
kwotowo
010
Rolnictwo i łowiectwo
69.269,16
020
Leśnictwo
1.358,94
400
Wytwarzanie
i 9.215,00
zaopatrywanie w energię
elektryczną, gaz i wodę
600
Transport i łączność
0,00
700
Gospodarka mieszkaniowa
40.518,45
750
Administracja publiczna
48.034,98
751
Urzędy naczelnych organów 325,00
władzy państwowej, kontroli
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
754
Bezpieczeństwo publiczne i 3.800,00
ochrona przeciwpożarowa.
756
Dochody
od
osób 787.661,66
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
758
Różne rozliczenia
2.579.274,00
801
Oświata i wychowanie
224.420,33
852
Pomoc społeczna
1.015.658,50
854
Edukacyjna
opieka 136.307,00
wychowawcza
900
Gospodarka komunalna i 11.724,66
ochrona środowiska
921
Kultura
i
ochrona 585,60
dziedzictwa narodowego
Razem
4.928.153,28

%
wykonania
1,40%
0,03%
0,19%
0,00%
0,82%
0,97%
0,01%

0,08%
15,98%

52,34%
4,55%
20,61%
2,77%
0,24%
0,01%
100,00%
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Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest
w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 1).

Według źródeł pozyskania środków, w strukturze dochodów udział w budżecie mają::
- subwencje z budżetu państwa - 52,34%
- dotacje celowe

- 29,81%

- dochody własne

- 17,86%

Realizacja dochodów w I półroczu w stosunku do wielkości planu rocznego po
zmianach wynosi 56,10% i według źródeł wpływu przedstawia się następująco:
- subwencje z budżetu państwa - 56,71%
- dotacje celowe

- 58,74%

- dochody własne

- 50,69%

Największą grupę dochodów własnych stanowią wpływy z tytułu podatków i opłat.
Realizacja wykonania planu dochodów przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie
odnotowaliśmy w podatku rolnym od osób prawnych – 26,26 spowodowane to jest
przesunięciem terminu płatności II raty podatku na miesiąc sierpień 2007r. Również
podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany tylko w 22,16%, a to za
sprawą zastosowania ulg i zwolnień.
Dochody z majątku Gminy, tj. sprzedaży oraz najmu kształtują się na poziomie 41,48%.
Stosunkowo niskie wykonanie wiąże się z planowaniem sprzedaży mienia w III
kwartale 2007r.
Środki z tytułu subwencji ogólnej wpłynęły do budżetu w wysokości 2.579.274,00 zł, w
tym z tytułu subwencji oświatowej 1.727.760,00 zł co stanowi 60,73% zakładanego
planu.
Wpływy z tytułu dotacji celowych wynosiły 1.468.872,49 zł, tj 58,74% w stosunku do
planu rocznego.
W I półroczu otrzymano dotacje celowe na:
a) zadania zlecone:
- zwrot podatku akcyzowego

- 69.269,16

- utrzymanie administracji

- 27.000,00

- prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców
- świadczenie rodzinne

- 722.335,00

- 325,00
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- składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 3.133,00

- wypłatę zasiłków stałych - 35.925,00
b) zadania własne:
- nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych

- 7.902,00

- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

- 25.000,00

- zasiłki okresowe -126.805,00
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 31.930,00
- dożywianie - 94.218,00
- stypendia szkolne dla uczniów - 136.307,00
c) zadania pozostałe:
- dotacja do zadania inwestycyjnego „budowa boiska do piłki nożnej w Szkole
Podstawowej w Osieku – 184.923,33
- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 3.800,00.

III WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach:
Dział
010
600
700
710
750
751

754
756

757
758

Nazwa działu
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa.
Dochody
od
osób
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia

Plan

Wykonanie

149.902,00
732.190,00
15.000,00
17.002,00
1.147.016,00
649,00

81.446,97
510.845,26
0,00
9.598,58
576.994,98
298,95

%
wykonania
54,33%
69,77%
0,00%
56,46%
50,30%
46,06%

83.800,00

26.309,33

31,40%

27.700,00

13.084,05

47,23%

161.500,00
48.908,00

19.406,42
0,00

12,02%
0,00%
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801
851
852
853
854
900
921
926
Razem

Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Pozostałe
zadania
w
zakresie polityki społecznej
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
Kultura
i
ochrona
dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport

3.599.099,00
38.000,00
2.165.787,00
706,00

1.927.961,16
13.945,33
1.072.375,71
706,00

53,57%
36,70%
49,51%
100,00%

324.047,00

170.360,92

52,57%

196.758,00

177.951,69

90,44%

139.805,00

79.623,27

56,95%

6.900,00
8.854.769,00

3.928,80
4.684.837,42

56,94%
52,91%

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i udział procentowy do
kwoty ogółem wydatków budżetu:
Dział
010
600
700
710
750
751

754
756

757
758
801
851
852
853
854
900
921

Nazwa działu

Wykonanie
kwotowo
Rolnictwo i łowiectwo
81.446,97
Transport i łączność
510.845,26
Gospodarka mieszkaniowa
0,00
Działalność usługowa
9.598,58
Administracja publiczna
576.994,98
Urzędy naczelnych organów 298,95
władzy państwowej, kontroli
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i 26.309,33
ochrona przeciwpożarowa.
Dochody
od
osób 13.084,05
fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz
wydatki związane z ich
poborem
Obsługa długu publicznego 19.406,42
Różne rozliczenia
0,00
Oświata i wychowanie
1.927.961,16
Ochrona zdrowia
13.945,33
Pomoc społeczna
1.072.375,71
Pozostałe
zadania
w 706,00
zakresie polityki społecznej
Edukacyjna
opieka 170.360,92
wychowawcza
Gospodarka komunalna i 177.951,69
ochrona środowiska
Kultura
i
ochrona 79.623,27
dziedzictwa narodowego

%
wykonania
1,74%
10,90%
0,00%
0,20%
12,32%
0,01%

0,56%
0,28%

0,41%
0,00%
41,15%
0,30%
22,89%
0,02%
3,64%
3,80%
1,70%

8
926
Kultura fizyczna i sport
Razem

3.928,80
4.684.837,42

0,08%
100,00%

Szczegółowe wykonanie z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy przedstawione jest
w zestawieniu tabelarycznym (załącznik nr 2).
Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi 8.854.769,00 zł, a wykonanie
4.684.837,42 zł, tj. 52,91% planu rocznego.
W ramach zaplanowanych wydatków budżetowych wydatki bieżące stanowią 89,16%
planu , a wydatki majątkowe 10,84%.
Realizacja wydatków w I półroczu 2007r. przedstawia się następująco:
- wydatki bieżące – 4.128.103,33 zł, tj. 88,12% zrealizowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – 556.734,19 zł, tj. 11,88%.
W strukturze wydatków największy udział procentowy w budżecie mają :
- oświata i wychowanie – 1.927.961,16 zł, tj. 41,15% wydatków ogółem,
- pomoc społeczna – 1.072.375,71 zł, tj. 22,89%,
- administracja publiczna – 576.994,98 zł, tj. 12,32%.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 81.446,97 zł, którą przeznaczono
m.in. na:
- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego dla rolników,
- dokonano zapłaty 2 % składki na rzecz Izby rolniczej,
- dokonano zapłaty składki członkowskiej w Stowarzyszeniu LGD,

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na utrzymanie dróg gminnych w I półroczu 2007 wydatkowano 510.845,26 zł:
- dokończono budowę Pieszojezdni w Osieku,
- odśnieżano drogi gminne własnym sprzętem,
- dokonano profilowania dróg gruntowych równiarką w poszczególnych sołectwach,
- nawożono drogi gruntowe szlaką (w miarę możliwości jej uzyskania) i żwirem w celu
poprawy ich nawierzchni,
- dokonano uzupełnienia ubytków asfaltu na drogach gminnych o nawierzchni
ulepszonej,
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- wykaszano trawę i zbędną roślinność na poboczach dróg gminnych oraz usunięto
porosłe krzaki,
- odnowiono przystanki autobusowe,
- wykonano chodnik w miejscowości Strzygi,
- rozpoczęto prace nad przygotowaniem dokumentacji do budowy drogi gminnej
Sumin-Sumówko,
- przekazano środki w ramach dotacji przedmiotowej Komunalnemu Gospodarstwu
Pomocniczemu.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Nie wydatkowano w I półroczu żadnych środków, z uwagi na zaplanowanie
przeprowadzenia remontu mieszkania komunalnego w Kretkach Dużych w lipcu i
sierpniu br.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9.598,58 zł:
- na przygotowanie 18 projektów warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla
celów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
- na wydzielenie geodezyjnie 6 działek w miejscowości Osiek.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym na zadania zlecone i własne wynoszą
576.994,98 zł ( w tym ze środków Wojewody 27.000,00 zł).
Na wypłatę diet radnych, delegacji oraz innych kosztów związanych z funkcjonowaniem
Rady Gminy wydatkowano kwotę 22.613,21 zł.
Na funkcjonowanie Urzędu Gminy w I półroczu 2007 wydano kwotę 524.048,20 zł. Na
kwotę tę składają

się wydatki osobowe i pochodne od płac, delegacje, szkolenia,

ryczałty, materiały biurowe, druki, środki utrzymania czystości, zakup sprzętu
komputerowego, zakup i aktualizacja oprogramowania ( LEX oraz program księgowy i
podatkowy), opłaty za opiekę autorską, gotowość serwisową, opłaty za przesyłki
pocztowe, rachunki za rozmowy telefoniczne, naprawy i konserwacja kserokopiarki,
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komputerów, centrali telefonicznej, wywóz nieczystości, zakup opału, woda, energia
elektryczna, prenumerata czasopism, zakup książek, itp.
Dokonano zapłaty składek członkowskich z tytułu przynależności do stowarzyszeń:
Ziemi Dobrzyńskiej oraz Stowarzyszenia Mazowsze w kwocie 3.333,57.

URZĘDY

NACZELNYCH

ORGANÓW

WŁADZY

PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców pokrywane są z
środków przekazywanych z Krajowego Biura Wyborczego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na

realizację

zadań

związanych

z

obsługą

ochotniczych

straży

pożarnych

wydatkowano kwotę 26.309,33 zł, z przeznaczeniem na płace oraz pochodne dla
kierowców,

wynagrodzenia za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, oleju,

usługi remontowo konserwacyjne, ubezpieczenia Strażaków oraz samochodów,
energię elektryczną, wodę.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH

JEDNOSTEK

NIEPOSIADAJĄCYCH

OSOBOWOSCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Wydatki związane ze ściąganiem podatków w I półroczu 2007 wyniosły 13.084,05 zł,
m.in. na inkaso, ryczałty dla sołtysów, zakup materiałów biurowych oraz usługi
pocztowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Gmina poniosła wydatki w kwocie 19.406,42 zł na spłatę odsetek od pożyczki w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz kredytów
zaciągniętych w bankach komercyjnych GBW Oddział Brodnica i Banku Spółdzielczym
w Brodnicy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE
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EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W

okresie

sprawozdawczym

na

oświatę

wydatkowano

ogółem

kwotę

1.927.961,16 zł oraz kwotę 170.360,92 w ramach działu edukacyjna opieka
wychowawcza. Z budżetu państwa otrzymano 1.727.760,00 zł subwencji oświatowej
oraz 169.209,00 zł ( z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w klasach
pierwszych - 7.902,00;

przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników

-25.000,00; stypendia szkolne dla uczniów -136.307,00). Gmina z własnych środków
dołożyła do utrzymania placówek oświatowych kwotę 201.353,08 zł.
Powyższe środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne, fundusz socjalny, zakup
materiałów biurowych, środków czystości, aktualizację programów, licencji, usługi
telekomunikacyjne, Internet, opłacono składki ubezpieczeniowe,

zakupiono opał,

energię elektryczną, przeprowadzono niezbędne remonty (gaśnic, kamer, instalacji
elektrycznej). Na dowożenie dzieci do szkół przeznaczono kwotę 126.314,74 zł. W
ramach zadań inwestycyjnych ukończono budowę boiska sportowego w Szkole
Podstawowej w Osieku oraz rozpoczęto prace przygotowawcze do rozbudowy Szkoły
Podstawowej w Osieku.

OCHRONA ZDROWIA
Na

realizację

Gminnego

Programu

Profilaktyki

i

Rozwiązywania

problemów

Alkoholowych w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.945,33 zł:
- zorganizowano kolonie letnie z programem profilaktycznym dla dzieci z grup ryzyka
(Toruń – 10 dzieci i Władysławowo – 11 dzieci),
- zakupiono materiały profilaktyczne,
- zorganizowano spotkania dla dzieci z rodzin z grup ryzyka w okresie ferii oraz z okazji
Dnia Dziecka,
-przeprowadzono prelekcje z przedstawicielem Policji dla dzieci z wszystkich szkół z
terenu gminy,
-przeprowadzono akcję „Zachowaj trzeźwy umysł” – dzieci wraz z policjantem
dokonywały kontroli trzeźwości zatrzymanych kierowców.

POMOC SPOŁECZNA
Poniesione wydatki w tym dziale w okresie sprawozdawczym wynoszą 1.072.375,71 zł.
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W ramach zadań zleconych przyznano inwalidom o ustalonym znacznym i
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 21 zasiłków stałych – na łączną kwotę
34.656 zł. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 13 osób korzystających z
zasiłków stałych na kwotę 2.174 zł.
W ramach zadań własnych zasiłki okresowe otrzymało 148 rodzin – 741 świadczeń na
kwotę 111.738 zł, w tym przyznane z powodu:
- bezrobocia -123 rodziny na kwotę 99.121 zł
- długotrwałej choroby – 14 rodzin na kwotę 8.269 zł
- niepełnosprawności – 11 rodzin na kwotę 4.348 zł.
168 rodzin znajdujących się w trudnych warunkach materialnych otrzymało zasiłki na
zakup żywności w ramach Rządowego Programu „posiłek dla potrzebujących” na
kwotę 58.640 zł. Ponadto przyznano zasiłki celowe zwykłe na kwotę 1.000 zł oraz w
ramach zadań własnych sprawiono 1 pogrzeb dla podopiecznego na kwotę 2.113 zł.
W ramach zadań własnych 10 osób objęto pomocą usługową świadczoną przez 5
opiekunek zatrudnionych przez Urząd Gminy w Osieku, koszt wyniósł 46.876 zł.
Dożywiono również 246 dzieci, wydano 21.603 posiłki, których koszt wyniósł 42.176 zł.
W roku 2007 realizuje się zadanie ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń
rodzinnych:
- 4.609 zasiłków rodzinnych

-281.608 zł,

- 2.547 dodatków do zasiłków rodzinnych

-232.642 zł,

- 597 zasiłków pielęgnacyjnych

-91.341 zł,

- 62 świadczenia pielęgnacyjne

-25.242 zł,

- 163 zaliczki alimentacyjne

-39.160 zł,

- 23 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

-23.000 zł.

Łącznie wypłacono 8.001 świadczeń na kwotę 692.993 zł. Od świadczeń rodzinnych
opłacana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby które pobierają
świadczenia pielęgnacyjne. Koszt ubezpieczenia zdrowotnego

wyniósł 871 zł.

Również za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne opłacana jest składka na
ubezpieczenie społeczne w wysokości łącznej 5.359 zł.
W I półroczu wypłacono 88 rodzinom 456 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę
54.610,39 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Poniesione wydatki w I półroczu 2007r. to kwota 177.951,69, z tego:
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- kwota 120.688,08 zł na dokończenie „budowy kanalizacji Strzygi – Osiek”,
- pozostałe środki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej oraz remont i
konserwację lamp drogowych.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Gminny Ośrodek Kultury
W okresie sprawozdawczym wydatkowano w ramach tego rozdziału 45.533,92 zł, z
czego większość stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne.
W I półroczu 2007r. przeprowadzono następujące imprezy:
- dzień Babci i Dziadka – impreza cykliczna z programem artystycznym dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Osieku,
- Ferie Zimowe – turniej gry w warcaby, konkurs układania puzzli, turniej tenisa
stołowego, konkurs plastyczny, warsztaty muzyczne zespołu „Biedronki”, zawody
strzeleckie z wiatrówki. Ferie zakończyły się koncertem zespołu „Biedronki’, wspólnym
ogniskiem z pieczeniem kiełbasek oraz dyskoteką.
- I Gminny konkurs kolęd i pastorałek – startowało 54 uczestników z terenu Gminy,
- Turniej tenisa stołowego „Wiosna 2007” - impreza cykliczna, uczestniczyło w niej 120
zawodników w ośmiu kategoriach wiekowych,
- Grand Prix Osieka w tenisie stołowym – rozegrano trzynaście spotkań od października
do marca co dwa tygodnie,
- I Gminny konkurs Plastyczny „Wielkanoc 2007” – w konkursie wzięło udział 109 prac
wykonanych przez 88 uczestników,
- Turniej strzelecki – zorganizowany przy współpracy z LOK Brodnica, uczestniczyło
prawie 50 zawodników w trzech kategoriach wiekowych,
- I Powiatowy Przegląd Piosenki Angielskiej – w przeglądzie piosenki startowali soliści
jak i zespoły z terenu Gminy oraz Jabłonowa, Szczuki, Grążaw, Nieżywięcia,
- Turniej rodzinny – rozegrano liczne konkurencje sportowo – rekreacyjne, mecz piłki
nożnej SP Osiek z SP Brodnica, gościnnie wystąpiła grupa cyrkowa „Heca”, na
zakończenie odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek,
- Dzień matki – zorganizowano spotkanie dla naszych mam z okazji ich święta,
uczestniczyło około 100 mam. Na spotkanie dzieci przygotowały program artystyczny
oraz laurki.
GOK uczestniczył również w wyjazdowych zawodach sportowych:
- Drużynowe Mistrzostwa Powiatu Szkół Gimnazjalnych w tenisie stołowym w Brodnicy,
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- Indywidualne Mistrzostwa Powiatu w tenisie stołowym,
- dwa turnieje strzeleckie LOK Brodnica.
Gminna Biblioteka Publiczna
W I półroczu 2007r. w ramach tego rozdziału wydatkowano

34.089,35 zł, z

przeznaczeniem w znakomitej większości na wynagrodzenia i pochodne.
W

okresie

sprawozdawczym

pod

patronatem

Gminnej

Biblioteki

Publicznej

zorganizowano następujące imprezy:
- Konkurs czytelniczy – dla klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy, nagrodami w
konkursie były pozycje książkowe.
- lekcje biblioteczne – przeprowadzono 17 lekcji dla szkoły podstawowej i gimnazjum,
- turnieje gier planszowych – przeprowadzono 22 spotkania, na których uczestniczyło
145 osób,
- przeprowadzono 34 zajęcia świetlicowe, na których w ciągu półrocza uczestniczyło
około 1444 osoby,
- gry i zabawy z książką – 22 spotkania, w których uczestniczyło 68 osób.
W bibliotece działa również kafejka internetowa dla mieszkańców gminy.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Poniesione wydatki w tym dziale to kwota 3.928,80 zł, za te niewielkie środki
zorganizowano:
- 11.01.2007r. – turniej siatkówki mężczyzn o puchar Wójta Gminy z udziałem
reprezentacji Świedziebni i Brodnicy,
- 13-14.01.2007r. – halowy turniej tenisa ziemnego par deblowych puchar Wójta Gminy,
- 21.02.2007r. – turniej powiatowy szkół gimnazjalnych w koszykówkę dziewcząt w
Osieku,
- 22.02.2007r. – turniej powiatowy szkół gimnazjalnych w koszykówkę chłopców w
Osieku,
- 17.03.2007r. – otwarty turniej piłki halowej o puchar Wójta Gminy w Osieku,
- 16.06.2007r. – otwarty turniej piłki nożnej mężczyzn w Strzygach o puchar Wójta
Gminy.

Wójt Gminy
mgr Iwona Gilewicz

