Zarządzenie Nr 79/06
Wójta Gminy Ostróda
04 sierpnia 2006r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za pierwsze półrocze 2006r.

	Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

	§ 1. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za pierwsze półrocze 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 1.

	§ 2. Przedstawiam informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006r samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2.

	§ 3. Przedkładam informacje o których mowa w paragrafie 1 i2 Radzie Gminy w Ostródzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

	§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin














































Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 79/06
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04.08.2006r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Ostróda za okres I półrocza 2006 roku

Stosownie do art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych/Dz. U. nr 249 poz. 2104/ Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006 roku. Zakres i forma informacji została określona przez Radę Gminy dnia 30 maja 2006 roku uchwałą Nr LVI/224/06. Zgodnie z podjętą uchwałą przygotowana informacja zawiera dane cyfrowe o dochodach, wydatkach, przychodach i rozchodach przedstawionych w poszczególnych załącznikach oraz część opisową stopnia realizacji budżetu.

Ogólna wielkość planowanych dochodów przedstawionych w załączniku Nr 1 na koniec I półrocza 2006 roku wyniosła 34.102.611 zł. i była wyższa od przyjętej na początek roku o 450.279 zł.
W okresie I półrocza 2006 roku zostały zmniejszone planowane wpływy z funduszy Unii Europejskiej o kwotę 313.647 zł. i subwencje o 229.810 zł. a zwiększone zostały dotacje celowe z budżetu państwa o kwotę 533.129 zł i dochody własne o kwotę 460.607 zł.
Ogólne osiągnięte wpływy do budżetu za okres półroczny 2006 roku wyniosły 16.237.790 zł. co daje 47,61 % panu rocznego. Bezpośrednią przyczyną zaniżenia wskaźnika wykonania dochodów gminy było brak wpływów z funduszy Unii Europejskiej na realizację projektów inwestycyjnych, prognozowane wpływy w tym zakresie wynoszą 4.599.233 zł.
Na ogólną wielkość osiągniętych dochodów składają się: dochody własne w kwocie 5.697.742 zł. tj. 51,59 % planu rocznego a ich udział stanowi 35% , subwencje w kwocie 6.203.096 zł. tj. 59,34% planu z udziałem 38 % , dotacje z budżetu państwa w kwocie 4.133.422 zł. , które z kolei stanowią 25 % ogólnych wpływów , środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej w wysokości 112.936 zł. , oraz pozostałe dotacje w wysokości 90.594 zł.
Dochody własne to przede wszystkim podatki i opłaty. Ogólnie osiągnięte wpływy w I półroczu 2006 roku w stosunku do przyjętej prognozy są zadawalające. Łącznie wpłynęło 4.982.004 zł. co daje 51,07% planu rocznego.
Na podstawie uzyskanych, na koniec I półrocza 2006 roku wskaźników wykonania prognozowanych wpływów z podatku od nieruchomości jako najważniejszego źródła dochodów własnych można uznać, że ich realizacja przebiegała bardzo dobrze. Od osób prawnych wpłynęło 1.971.506 zł. co dało 52,43% planu rocznego, od osób fizycznych 665.323 zł. tj. 56,30% planowanych wpływów. Znacznie lepiej należy ocenić realizację podatku od nieruchomości od osób fizycznych bowiem nastąpił spadek zaległości. W podatku od nieruchomości od osób prawnych nastąpił wzrost zaległości. Na koniec I półrocza 2006 roku zaległości wyniosły 384.936 zł. i dotyczą niewielkiej grupy podatników. W większości zaległości zostały zabezpieczone hipotecznie i skierowane do egzekucji celem przymusu ściągnięcia ich przez komornika administracyjnego.
Bardzo niski wskaźnik realizacji uzyskano w podatku rolnym od osób prawnych.
Na przyjęty plan roczny w wysokości 346.100 zł. wpłynęło 84.021 zł. co daje tylko 24,28%.
Bezpośrednią przyczyną niskich wpływów było udzielenie ulgi inwestycyjnej w wysokości 81.100 zł. oraz nie zgłoszenie do opodatkowania 1.872 ha przeliczeniowych / ok. 130.000 zł./ będących w dzierżawie spółki Zakład Produkcyjno Doświadczalny Bałcyny. Obecnie trwa postępowanie odwoławcze w sprawie ustalenia obowiązku podatkowego dla właściwego podmiotu. Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych osiągnięte w wysokości 449.568 zł. są zadawalające i zbliżone do szacowanych prognoz. Na poczet zaległości wpłynęło 114.565 zł. a wymiar bieżący zrealizowano prawie w 47%.
Realizacja podatku leśnego, podatku od środków transportowych w I półroczu przebiegała prawidłowo osiągnięte wpływy są zgodne z założeniami i prognozami. Podatku leśnego wpłynęło 127.622 zł. co daje 51,78 % planu rocznego a podatku od środków transportowych od osób prawnych 46.168 zł. od osób fizycznych 74.124 zł. co daje łącznie 51,19% prognozy rocznej.
Dość niski wskaźnik realizacji osiągnięty został w podatku od czynności cywilno - prawnych. W I półroczu wpłynęło 90.323 zł. tj. 30,3% planu rocznego. Prognozę roczną w wysokości 298.000 zł. oszacowano na podstawie wpływów osiąganych w latach
poprzednich z szansą na pełne wykonanie i osiągnięcia większych wpływów w II półroczu.
W sposób dość znaczny zostały przekroczone przyjęte wielkości roczne planów podatku od spadków i darowizn oraz podatku od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej. Wpływy podatku od spadków i darowizn wyniosły 29.532 zł. tj. 236,2 % planu rocznego. Prognozy budżetowe zostały oparte na podstawie wpływów osiąganych w latach poprzednich z uwagi na brak danych i trudności w przewidywaniu wpływów z tego źródła. Wpływy od osób fizycznych z karty podatkowej wyniosły 23.042 zł. i są wyższe od przyjętej prognozy ponieważ w osiągniętych wpływach mieszczą się wpłaty zaległości a nie były uwzględniane do szacowania prognozy.
Bardzo duże znaczenie w dochodach gminy, mają udziały w podatku dochodowym osób fizycznych, decydują o ich wielkości a prawidłowa realizacja wpływa na płynność finansową gminy. Na 2006 rok została przyjęta kwota udziałów wskazana przez Ministra Finansów w wysokości 2.664.169 zł. W I półroczu uzyskane wpływy wyniosły 1.139.374 zł. co daje 42,77 % planu rocznego. Osiągnięty wskaźnik jest niższy od normowego, ale wyższy niż w tym samym okresie lat poprzednich. W II półroczu wpływy winny być wyższe, ponieważ w I półroczu dokonywane są rozliczenia, dokonywane zwroty podatku.
Wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 189.996 zł. i przekroczyły przyjętą prognozę roczną. Przy szacowaniu, ustalaniu wielkości wpływów na 2006 rok zostały uwzględnione dane osiąganych wpływów a także dane o dokonywanych zwrotach, a zatem przyjęta prognoza w wysokości 150.900 zł. była oparta na braku stałości i stabilności wpływów z tego źródła.
Łączna realizacja wpływów z opłat skarbowej, eksploatacyjnej, miejscowej, prolongacyjnej za okres I półrocza nie budzi większych zastrzeżeń. Uzyskane niektóre wskaźniki poniżej normy wynikają z sezonowości np. opłaty miejscowej gdzie sezon turystyczny, rozliczanie tej opłaty przypada w większym stopniu na II półrocze. Suma planowanych wpływów wynosi 65.200 zł. a łącznie uzyskano w I półroczu 32.978 zł.
Ponad dwukrotnie więcej uzyskano dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania podatków. Wpływy za okres I półrocza wyniosły 47.833 zł. Wyższe wpływy uzyskano od osób prawnych. W prognozie rocznej przyjętej w wysokości 20.000 zł. nie przewidywano wpłat odsetek od osób prawnych z tytułu opróżnień w regulowaniu należności podatkowych.
W I półroczu realizacja wpłat uzyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przebiegała prawidłowo. Uzyskano 10.594 zł. tj. 56,68 % planu rocznego dotyczą utraconych dochodów z podatku od nieruchomości tytułem zwolnień ustawowych zakładów pracy chronionej.
Ważnymi dochodami własnymi są dochody uzyskiwane z zarządzania mieniem komunalnym. Plan roczny po dokonanych korektach opiewa na kwotę 795.400 zł.
Wpływy w I półroczu wyniosły 253.118 zł. co daje 31,82% planu. Bardzo niskie wpływy uzyskano z tytułu sprzedaży nieruchomości. W przyjętym planie sprzedaży przewidywane są częściowe wpływy z tytułu zbycia nieruchomości w Rudnie zajętej pod składowisko śmieci.
Transakcja sprzedaży zostanie zakończona w II półroczu 2006 roku. Również niskie są wpływy z opłat planistycznych i adiacenckich. Na poczet przyjętego planu rocznego w wysokości 30.000 zł. wpłynęło 1.821 zł. Na wydane decyzje administracyjne o wysokości i uiszczeniu opłat, zobowiązani złożyli odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego w Elblągu. Większe niż zamierzano uzyskano wpływy z dzierżawy mienia komunalnego. Przekroczenie planowanych wpływów o kwotę 68.363 zł. wynika z wpłat dzierżawy za nieruchomość w Rudnie, które nie były szacowane w prognozie rocznej.
Na uwagę zasługują dochody uzyskane z tytułu odsetek od wolnych środków finansowych w banku. Wolne środki pochodzą z roku 2005 jak również z działania bieżącego, są przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, których faktyczne wykonawstwo przypadnie na II półrocze. Uzyskane wpływy wynoszą 40.505 zł. W I półroczu dochody gminy zostały zasilone darowiznami środków pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 53.147 zł. nie określając celu ich przeznaczenia.
Dochody własne to także opłaty za korzystanie z przedszkoli i stołówek szkolnych. Realizacja tych dochodów w I półroczu była prawidłowa, zgodna z przyjętymi normami. Opłat tzw. stałych wpłynęło 25.219 zł. , za korzystanie z posiłków w przedszkolach 50.108 zł. a w stołówkach szkolnych 50.708 zł.
Na dochody gminy wpływają opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, które w całości należy przeznaczać na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi.
W I półroczu wpływy wyniosły 150.975 zł. tj. 81,61% planu rocznego. Opłaty te są dokonywane w przeważającej części w I półroczu.

W załączniku nr 2 zostały przedstawione wydatki gminy, wielkości planowane na 2006 roku i wykonane w I półroczu. W okresie wykonywania budżetu planowane wydatki uległy zwiększeniu z kwoty 34.578.632 zł. do kwoty 35.989.099 zł. Wzrost planowanych wydatków dotyczy wydatków majątkowych o 607.861 zł. , zadań zleconych o 261.182 zł. zadań bieżących własnych o 541.424 zł. Wielkość zrealizowanych wydatków w I półroczu wyniosła 14.416.916 zł. co daje 40,06 % planu rocznego. Bardzo niskie zaangażowanie wydatków majątkowych wpłynęło na zaniżenie ogólnego wskaźnika wydatków.
Wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w normie półrocznej w kwocie 13.918.187 zł. co daje 50% planu rocznego. W wydatkach bieżących największy udział mają wydatki tzw. „sztywne” związane z zatrudnieniem pracowników i bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Gminy, szkół, gimnazjów, przedszkoli. Realizacja tychże wydatków w I półroczu przebiegała prawidłowo, bez zahamowań, należności wobec pracowników i innych instytucji były regulowane terminowo, w sposób cykliczny i rytmiczny.
W strukturze rodzajowej największy udział przypada na oświatę, pomoc społeczną oraz opiekę edukacyjną, łącznie wydatkowane środki budżetowe wynoszą 11.206.156 zł. jest to ponad 77% poniesionych wszystkich wydatków.
Zadania z pomocy społecznej pokrywane są z budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych i budżetu gminy jako zadania własne. Na zadania zlecone wydatkowano 2.983.914 zł. i były przeznaczone na: wypłaty zasiłków stałych przyznanym 145 osobom, wypłaty świadczeń rodzinnych , którymi objęto ok. 2.500 rodzin, zaliczki alimentacyjne dla 99 osób samotnie wychowujących dzieci, składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Koszty zadań własnych w I półroczu wyniosły 1.177.669 zł. i dotyczyły usług opiekuńczych, zasiłków okresowych, dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach, ponoszenia kosztów w domach pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych.
Wydatki prowadzonych zadań z zakresu oświaty i wychowania wyniosły 6.809.389 zł. tj.53,08% planu rocznego. Największą pozycją wydatkową stanowiły wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, inne wydatki związane z zatrudnieniem łącznie wyniosły 5.491.097 zł. co stanowi ponad 80% wydatkowanych środków na oświatę. Pozostałe wydatkowane środki były przeznaczone na bieżące pokrywanie kosztów związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych, dowożeniem uczniów. W ramach środków unijnych Szkoła Podstawowa w Brzydowie i Zwierzewie realizowały program ‘Szkoła Marzeń”.
Na pomoc materialną dla uczniów w formie wypłat stypendium wydatkowano 150.931 zł.
Za bardzo dobre wyniki w nauce przyznano 154 uczniom, a o charakterze socjalnym dla 931.
Łączne wydatki poniesione na administrację publiczną wyniosły 1.392.985zł. Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo, ponoszone były koszty konieczne i niezbędne, określone w budżecie zgodne z planem i harmonogramem.
Na koszty związane z utrzymaniem bazy mieszkaniowej wydatkowano 140.284 zł. tj. 53,96% wydatków planowanych z tego na usługi remontowe 80.883 zł. w ramach, których wykonano: remont instalacji elektrycznej w 4 lokalach mieszkalnych w Międzylesiu, Kraplewie, Tyrowie, przestawiono piece kaflowe w Zwierzewie, Smykowie, Rudnie, Górce, oraz zainstalowano przewody wentylacyjne w Wałdowie.
Planowane wydatki w wysokości 131.650 zł. zrealizowano w 12%. W pierwszym półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przyjęte z mocy prawa. Poniesione wydatki w wysokości 15.220 zł. dotyczyły kosztów pokrycia podziałów i szacowania nieruchomości.
Wydatki związane z planowaniem przestrzennym wyniosły 47.794 zł. tj. 68,28 % planu rocznego, w przeważającej części były przeznaczone na pokrycie kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy. Zakończono też proces uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kajkowo - Górka-Lipowiec, a wydatki na etap końcowy wyniosły 14.560 zł.
W okresie I półrocza planowane wydatki bieżące na drogi gminne zostały poważnie zwiększone w wyniku zgłaszanych koniecznych potrzeb w tym zakresie. Wydatkowane środki budżetowe wyniosły 213.493 zł. i były przeznaczone na: remonty dróg gruntowych Tyrowo-kolonie, ul. Szkolna i Krótka w Samborowie, Katno-wieś, Durąg-wieś, ul. Sosnowa w Międzylesiu, profilowanie dróg w sołectwach w Samborowie, Turznica, Reszki, Międzylesie, Mała Ruś, Kajkowo, Ornowo, remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej Samborowo-Gierłoż, ul. Przemysłowa w Samborowie, Tyrowo- Morliny, Tyrowo- wieś, ul. Szkolna w Szyldaku, w Pietrzwałdzie, odbudowano chodnik w Pietrzwałdzie.
Łączne wydatki na bezpieczeństwa publiczne wyniosły 137.494 zł. i dotyczyły w całości Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach wydatków majątkowych
przekazano na rzecz OSP Ornowo 14.000 zł. na rozbudowę remizy, OSP Turznica 10.000 zł. na wykonanie boksu garażowego. Poniesione wydatki bieżące w wysokości 109.494 zł. były wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu paliwa, sprzętu pożarniczego, energii elektrycznej, usług remontowych, ubezpieczenia, wypłaty ekwiwalentów strażakom biorącym udział w akcjach ratowniczych i szkoleniowych.
Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska łącznie wydatkowano 180.649 zł. co daje 29,53 5 planu rocznego. W I półroczu nie zrealizowano wydatków majątkowych przeznaczonych na składkę inwestycyjną budowy składowiska odpadów komunalnych przez Związek Gmin ‘Czyste Środowisko ‘ w wysokości 152.370 zł.
W ramach wydatków bieżących pokrywane były przede wszystkim koszty zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego, usuwania nieczystości z miejsc publicznych.
Koszty realizowanych zadań w kulturze fizycznej w I półroczu wyniosły 157.231 zł. W przeważającej części finansowanie odbywało się bezpośrednio z budżetu gminy chociażby utrzymanie hali sportowej w Tyrowie, modernizacja małych i dużych boisk sportowych, część środków budżetowych przekazano w formie dotacji na działanie i popularyzację sportu wśród mieszkańców gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży.

W okresie I półrocza 2006 roku przyjętych zostało 27 zadań inwestycyjnych z planowanymi nakładami w 2006 roku w wysokości 8.063.409 zł. Źródłem finansowania mają być: środki własne w wysokości 2.429.708 zł. pożyczki i kredyty - 1.004.468 zł. środki do pozyskania z funduszy Unii Europejskiej - 4.599.233 zł. z innych źródeł - 30.000 zł.
Nakłady finansowe na realizację zadań inwestycyjnych wyniosły tylko 498.729 zł. tj. 6% zakładanych rocznych wydatków.

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Klonowo oraz kanalizacja sanitarna Wysoka Wieś - Klonowo - zadanie przyjęte do współfinansowania środkami strukturalnymi z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego. W I półroczu został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca, zawarto umowę na współfinansowanie w wysokości 1.209.798 zł. Całkowity koszt zadania szacuje się na kwotę 1.718.426 zł. Planowany termin zakończenia 31.10.2006 rok.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w m. Lubajny i Nowe Siedlisko - Etap II - wniosek na pozyskanie środków w 2006 roku z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej nie uzyskał akceptacji, w związku z tym termin realizacji zadania zostaje odroczony.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zwierzewie - opracowanie dokumentacji zostało zakończone w I półroczu 2006 roku. Wydatkowane środki wyniosły 151.280 zł. z tego ze środków kredytowych w wysokości 96.968 zł.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Samborówko - Samborowo - na realizację tego zadania nie uzyskano środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W I półroczu przygotowano dokumenty prawne, finansowe, formalne do rozpoczęcia i realizacji zadania w II półroczu.

5. Rozbudowa sieci wodociągowej w Brzydowie - zadanie realizowane w 2005 roku, nakłady sfinansowano w I półroczu 2006 roku w wysokości 63.500 zł.

6. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Idzbark - Zdrojki - zadanie jest w trakcie realizacji. Został wyłoniony wykonawca w drodze przetargu nieograniczonego. Ustalono termin zakończenia na 30 września 2006 roku, a koszty wykonania zadania na kwotę 137.385 zł. płatne w II półroczu 2006 roku 90.000 zł. i I kwartale 2007 r. 47.385 zł.

7. Zakup pomp ściekowych i głębinowych oraz sprężarek - zakupiono 1 sprężarkę, 3 pompy głębinowe do wody, 3 pompy głębinowe do ścieków i przekazane do eksploatacji. Koszty zakupionych urządzeń wyniosły 33.044 zł.

8. Modernizacja drogi gminnej Nr 2645027 Samborowo- Gierłoż etap I - wykonano dodatkowo specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót na modernizację drogi, obecnie jest sporządzana specyfikacja na wybór wykonawcy, wniosek o dofinansowanie robót ze środków Unii Europejskiej znajduje się na liście rezerwowej.

9. Modernizacja nawierzchni wraz z budową sieci burzowej ulicy Polnej w Kajkowie - została wykonana pełna dokumentacja techniczna opłacona ze środków z roku 2005 tytułem wydatków niewygasających, planowane środki w budżecie 2006 roku w wysokości 7.000 zł. zostaną wykorzystane w II półroczu 2006 roku na koszty przygotowania wniosku na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

10.Zakup i montaż wiat przystankowych - w I półroczu dokonano zakupu wiat przystankowych i ustawiono w m. Naprom, Ryn, Ostrowin, Turznica, Stary Las, Grabinek. W miesiącu lipcu dokonano zapłaty za dostarczone wiaty, do końca sierpnia 2006 roku zostaną utwardzone miejsca ustawienia wiat.

11. Odnowa nawierzchni bitumicznej drogi w m. Wałdowo - w I półroczu 2006 roku opłacono końcową fakturę za wykonane prace drogowe w 2005 roku. Pokryte zobowiązanie wyniosło 25.000 zł.

12.Odnowa mostu w miejscowości Samborowo - opłacono fakturę końcową na wykonanie przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Samborowo - Gierłoż. Roboty wykonano w 2005 roku z płatnością w I kwartale 2006 roku w wysokości 74.800 zł.

13.Modernizacja drogi gminnej i budowa kanalizacji deszczowej w m. Idzbark - realizacja tego zadania w 2006 roku w takim zakresie, w jakim jest przyjęte do budżetu jest możliwa pod warunkiem współfinansowania środkami pozyskanymi z Unii Europejskiej. Złożony wniosek na dofinansowanie, po ocenie przez panek ekspertów jest na liście rezerwowej.

14.Zakup nieruchomości w Samborowie przy szkole - w I półroczu trwały prace geodezyjne, formalne zmierzające do zakupu nieruchomości. Akt notarialny zostanie zawarty w II półroczu 2006 roku.

15.Ogrodzenie cmentarza w Kątnie - wykonano ogrodzenie cmentarza z siatki ogrodzeniowej wysokości 1,5 m i długości 180 mb. za kwotę 12.600 zł.

16.Program rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Ostróda etap I na lata 2005 - 2006 w ramach projektu Wrota Warmii i Mazur - w I półroczu dokonano zakupu 8 zestawów komputerowych z pełnym oprogramowaniem, 2 komputery przenośne, serwer 2 procesowy do obsługi sieci wewnętrznej, 4 UPS podtrzymujące napięcie, 1 drukarkę laserową - łączny koszt nabycia wyniósł 52.373 zł.

17.Modernizacja budynku na potrzeby UG i GOPS - w I półroczu zakończono procedury przetargowe, został wyłoniony wykonawca na wymianę pokrycia dachowego, wykonania izolacji ścian piwnic i roboty wyburzeniowe w wewnątrz budynku, ustalony termin zakończenia robót na 20 pażdziernik 2006 r. za kwotę 305.172 zł.

18.Zakup kserokopiarki - kserokopiarkę zakupiono za cenę 19.852 zł. przyjęto na stan środków trwałych, zwiększając wartość mienia komunalnego.

19.Wykonanie zabudowy gaśniczej średniego samochodu na podwoziu samochodu marki STAR 266 w wersji GBH 2,5/20/10 MOD dla OSP Reszki - w I półroczu została zawarta umowa na wykonanie zabudowy do dnia 30 sierpnia 2006 roku za cenę 168.500 zł. Podstawowym źródłem finansowania jest pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

20.Modernizacja kotłowni olejowej na gazową w SP Samborowo - zakładane środki budżetowe wynoszą 43.000 zł. została rozpoczęta procedura przetargowa.

21.Modernizacja sali gimnastycznej w Zwierzewie - w I półroczu trwały prace przygotowawcze wyłoniony został wykonawca, została zawarta umowa na rozbudowę i modernizację sali gimnastycznej etap I za cenę 144.460 zł. z ustalonym terminem ukończenia prac na 20 .08.06

22. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy gimnazjum w Durągu - planowane środki budżetowe w wysokości 7.000 zł. będą wykorzystane na pokrycie kosztów aplikacji wniosku na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

23.Zakup kserokopiarki do gimnazjum w Lipowie - kserokopiarka została zakupiona i przekazana do użytkowania.

24.Zakup samochodu na potrzeby GOPS - w I półroczu został złożony wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowaniu zakupu. 12 lipca 2006 r. urząd otrzymał decyzję o przyznaniu środków w wysokości 92.000 zł. Została powołana komisja przetargowa, trwają prace nad specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

25.Dobudowa zaplecza w świetlicy wiejskiej w Grabinie - została wykonana dobudowa zaplecza świetlicy wiejskiej w stanie surowym, na które wydatkowano 25.000 zł.

26.Remont i modernizacja sali gimnastycznej w Tyrowie - składany wniosek na pozyskanie środków z funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej został odrzucony, wobec tego została podjęta decyzja realizacji zadania w okresie dwuletnim. Obecnie trwa procedura przetargowa wyboru wykonawcy. Środki budżetowe na 2006 r. wynoszą 85.300 zł.

27.Urządzenie terenu rekreacyjnego i urządzenia sportowego /urządzenie ogródka jordanowskiego/ w Kraplewie - obecnie trwają prace pozyskania gruntu z Agencji Nieruchomości Rolnych.

Planowana wysokość dotacji do przekazania przez gminę na zadania własne łącznie wynosi 1.058.600 zł. , w I półroczu 2006 roku przekazano 447.624 zł. tj.42,28% planu rocznego.
Nie została przekazana dotacja na dofinansowanie komunikacji miejskiej w Ostródzie z powodu przedłużającej się akceptacji prze gminę miejską porozumienia przedłożonego przez naszą gminę.
Na mocy zawartego porozumienia z gminą miejską przekazano w I półroczu 83.152 zł. /64,89% planu/ na pokrycie kosztów utrzymania uczęszczających dzieci z gminy Ostróda do przedszkoli niepublicznych w mieście Ostróda. Przeciętny miesięczny koszt dofinansowania na 1 dziecko wynosi 286,59 zł. , średnio w miesiącu korzystało 43 dzieci.
Z zakresu pomocy społecznej przekazano 10.000 zł. do Zarządu Rejonowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na dofinansowanie: wydawania ciepłych posiłków, dystrybucji żywności, odzieży, sprzętu domowego dla ubogich z terenu gminy, prowadzenia schroniska dla bezdomnych. Z przekazanych transz dotacji gmina otrzymała pełne rozliczenie wykorzystania środków zgodnie z celami zawartymi w umowie.
Na świadczone usługi opiekuńcze przez Stację Socjalną Johannter w Ostródzie w I półroczu przekazano 4.917 zł. Realizacja tego zadania odbywa się na podstawie zawartego porozumienia z gminą miejską, poprzez dofinansowanie częściowe wynagrodzenia pracowników finansowanych z budżetu miejskiego a wykonującym usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców gminy.
Na zadania własne obowiązkowe przekazano dotacje podmiotowe do samorządowych instytucji kultury: do Gminnego Ośrodka Kultury w Samborowie 153.000 zł. a do Gminnej Biblioteki w Szyldaku 105.900 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na działalność statutową tj. bieżące funkcjonowanie jednostek. Jednostki te złożyły dokładne rozliczenia dotacji i sprawozdania opisowe z prowadzonej działalności w okresie I półrocza.
W ramach otwartego konkursu ofert zawarto trzy umowy na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej i sportu. W I półroczu łącznie przekazano 70.000 zł. jest to ponad 70 % planowanych wydatków na ten cel , a wiąże się to z sezonowością prowadzonych imprez.
Na zadanie po nazwą „ Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców gminy” przekazano 8.000 zł. realizowane jest przez Miejski Ludowy Klub Sportowy Foto „Ola” Ostróda .Przekazane środki budżetowe zostały wykorzystane na : pokrycie kosztów organizacji 18 imprez siatkarskich zorganizowanych na terenie gminy i 12 imprez wyjazdowych dla dzieci i młodzieży. Drugie zadanie pn. „Działanie na rzecz piłki nożnej w środowisku wiejskim” realizowane jest przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Ostródzie w I półroczu przekazano 60.000 zł. Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów organizacji 97 imprez piłkarskich i 61 wyjazdowych. Uczestnikami była najczęściej młodzież w kategorii chłopców i dziewcząt.
Kolejne zadanie to „Popularyzacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży” również realizowane przez Gminne Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Ostródzie, a przekazana dotacja tytułem I transzy wyniosła 6.000 zł. Została wykorzystana na przeprowadzenie 8 imprez lekkoatletycznych na terenie gminy i 9 wyjazdów reprezentacji gminy na zawody wojewódzkie i ogólnopolskie.

Planowane przychody w wysokości 2.473.488 zł. zakłada się z kredytów preferencyjnych w wysokości 96.968 zł. , z pożyczek preferencyjnych w wysokości 907.500 zł. oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.469.020 zł.
W I półroczu 2006 roku osiągnięte łączne przychody wynoszą 1.794.035 zł. i pochodzą z otrzymanych kredytów w wysokości 96.968 zł. i wolnych środków w wysokości 1.697.067 zł. Otrzymany kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych, dotyczy w całości pokryci kosztów wykonania dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Zwierzewie.
W I półroczu pożyczek gmina nie otrzymała, ponieważ zadania inwestycyjne współfinansowane pożyczką będą realizowane w II półroczu.
Planowane rozchody w wysokości 587.000 zł. dotyczą spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W I półroczu dokonano spłaty ogółem 272.000 zł. a dotyczyły zaciągniętych zobowiązań na: „Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Samborowie’ -80.000 zł. , „Budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Międzlesiu etap I -60.000 zł. Etap II - 100.000 zł.,; Budowa kanalizacji sanitarnej w Lubajnach” etap I - 32.000 zł.

Sytuacja finansowa gminy na koniec okresu I półrocza jest korzystna, otrzymane dochody w wysokości 16.237.791 zł. znacznie przekroczyły zrealizowane wydatki w wysokości 14.416.916 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 1.820.875 zł. wynika z bardzo niskiego wydatkowania środków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych.
Ta sytuacja będzie inna w II półroczu, ponieważ wiele zadań jest realizowana, a płatności przypadają na okres późniejszy.

W I półroczu gmina otrzymała 3.480.593 zł. dotacji celowych na realizację zadań zleconych. Największy zakres zadań zleconych występuje w Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej, ponad 98% otrzymanych dotacji dotyczy pomocy społecznej.
Otrzymane dotacje są w granicach normy, wskaźnik realizacji planowanych dotacji waha się od 50% do 53,6%. Na zadania w administracji publicznej otrzymana dotacja wynosi 45.200 zł. tj. 53,6% , na administrację centralną 1.176 zł. tj. 50% , na pomoc społeczną 3.434.217 zł. co daje 52,5% planu rocznego.
Otrzymane wyżej wymienione środki z budżetu państwa zostały wydatkowane w łącznej wysokości 3.029.431 zł. tj.45,7% planu rocznego i w 87% kwoty otrzymanej. Na częściowe pokrycie kosztów prowadzonych zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano 45.185 zł. Na prowadzenie stałego spisu wyborców 331 zł.
Najwięcej wydatkowano na zadania z zakresu pomocy społecznej w sumie 2.983.915 zł. z tego najwyższy udział przypada na realizację świadczeń rodzinnych jest to 92.6%.
Jest to zadanie, które od czasu wprowadzenia, jego zakres poszerza się i obejmuje coraz to nowy krąg osób korzystających z tych świadczeń. W I półroczu wydatki wyniosły 2.763.086 zł. w tym na wypłatę świadczeń 2.619.612 zł. Na drugie zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej, jakim jest wyłata zasiłków stałych wydatkowano 204.329 zł. dla 145 osób. Ponadto były opłacane składki społeczne i zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, otrzymujące świadczenia.

Łączne zadłużenie gminy na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosi 2.939.489 zł. Zobowiązanie te powstały z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów preferencyjnych i wykorzystanych na realizację zadań inwestycyjnych. Pożyczki były zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na:
Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Samborowie - pozostało do spłaty 337.224 zł.
Modernizację stacji uzdatniania wody w Lubajnach, budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Międzylesiu - pozostało do spłaty 920.00 zł. , Budowę sieci kanalizaccji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w Lubajnach - pozostało do spłaty 700.000 zł. Stan zadłużenia z tytułu kredytów wynosi 982.265 zł. Zaciągane kredyty były kredytami preferencyjnymi i dotyczyły zadań: Modernizacja oświetlenia ulicznego pozostało do spłaty 493.265 zł. do Banku Ochrony Środowiska, Budowa sieci wodociągowej w Międzylesiu - kredyt pochodził ze środków Funduszu Rozwoju Wsi ,pozostało do spłaty 349.000 zł., Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej Lubajny etapII i Zwierzewo - kredyt otrzymany z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 140.000 zł. Zobowiązań z innych tytułów dłużnych gmina nie posiada.

Łączne należności gminy wynoszą 2.423.821 zł. w przeważającej części dotyczą podatków i opłat. Są to zaległości podatkowe występujące na kontach poszczególnych podatników osób fizycznych i osób prawnych. Największe zaległości występują wśród osób fizycznych w podatku od nieruchomości 532.656 zł. w podatku rolnym 524.517 zł. w podatku od środków transportowych 57.468 zł. a osoby prawne zalegają w podatku od nieruchomości 384.937 zł. ,w podatku rolnym 99.263 zł., w podatku od środków transportowych 20.746 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zostały zapisane należności z tytułu odsetek należnych od zaległych podatków od osób prawnych 220.005 zł. od osób fizycznych 465.230 zł.
Zaległości podatkowe i inne należności są ściagane w drodze przymusu administracyjnego.
Jest to praca ciągła polegająca na przypominaniu, upominaniu, kierowaniu na drogę postępowania egzekucyjnego, podejmowaniu decyzji indywidualnych w drodze postępowania podatkowego.

Planowane przychody gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 255.000 zł. zostały osiągnięte w I półroczu w wysokości 99.961 zł. tj.39,2% . Są to przychody trudno przewidywalne, bowiem udziały opłat przekazywane przez Urząd Marszałkowski w 2005 roku i w I półroczu 2006 były różnej wielkości w poszczególnych miesiącach np. w lutym 2006 roku była to kwota 88.354 zł. a w kwietniu 2006 roku tylko 53 zł.
Stan środków obrotowych na koniec 2005 roku był wyższy od zakładanego o 11.947 zł..i w całości dotyczył środków pieniężnych , które łącznie na koncie w banku wynosiły 41.947 zł.
Rozchody funduszu wyniosły 107.387 zł. z tego na zadania inwestycyjne z dziedziny ochrony środowiska przekazano 80.000 zł. Wydatki bieżące wyniosły 27.387 zł. i były wykorzystane na: rekonstrukcję studni głębinowej w Ostrowinie, pokrycie kosztów akcji „Wiosenne sprzątanie Warmii i Mazur” ,”Sprzątanie Świata” . W akcjach techniczny udział brali uczniowie szkół gminnych, którym zorganizowano piknik w Samborowie oraz rejs statkiem po jeziorze. W ramach edukacji i kultury ekologicznej organizowane były spektakle teatralne w Lipowie, Pietrzwałdzie, Wygodzie.



























































Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 79/06
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 04.08.2006r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2006 samorządowych instytucji kultury

Dochody

Dz.
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan
wykonanie
% wykona-nia
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
522.070
267.847
51

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
310.070
161.947
52


dotacje
306.500
153.000
50


dochody własne
3.570
6.950
195


Środki pozyskane z Fundacji Rozwoju wsi
-
1.997
-

92116
Biblioteki
212.000
105.900
50


dotacje
211.800
105.900
50


dochody własne
200
-
-


Wydatki

Dz.
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan
wykonanie
% wykona-nia
921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
522.070
250.682
48

92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
310.070
157.530
51


Wynagrodzenia osobowe  i  pochodne 
141.370
70.793
50


Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło
42.000
28.109
67


zakup materiałów i wyposażenia
33.400
20.315
61


Zakup usług zdrowotnych
300
20
7


Zakup energii, gazu i wody
4.800
1.830
38


Usługi remontowe
14.500
4.197
29


Zakup pozostałych usług
54.000
25.130
46


Delegacje pracowników
1.700
686
40


Odpis na ZFSS
4.600
4.522
98


Różne opłaty i składki
5.900
1.050
18


Środki na pozyskanie grantów
5.000
-
-


Udział w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym
2.500
878
35

92116
Biblioteki
212.000
93.152
44


Wynagrodzenia osobowe  i  pochodne 
159.400
74.682
47


Wynagrodzenia z umowy zlecenia i o dzieło
1.800
600
33


zakup materiałów i wyposażenia
7.000
456
7


Uzupełnienie zbiorów
10.000
1.211
12


Zakup energii, gazu
6.800
2.506
37


Usługi remontowe
3.500
366
10


Zakup pozostałych usług
17.918
8.998
50


Delegacje pracowników
1.200
547
46


Odpis na ZFSS
3.782
3.726
99


Ubezpieczenie wyposażenia
600
60
10

Samorządowe instytucje kultury na dzień 30.06.2006r nie posiadają należności i zobowiązań.

